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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 20 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o decreto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, que 
regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remunerada 
prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo nº. 2021/837199,
d E c r E T a:
art. 1º. fica convocado pelo período de 2 (dois) anos, o Policial Militar  da 
reserva remunerada a seguir nominado,de acordo com o § 6º do art. 105-a da 
lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policias Militares 
da Policia Militar do Estado do Pará), com a nova redação dada pela lei Estadual 
nº. 8.974/2020:
1º SGT PM r/r rG 15709 aNTÔNio MarcElo BorGES do NaSciMENTo
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 695622

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº. 1.295/2021-ccG, de 20 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 2021/888797,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de Esta-
do de Produção, a viajar no trecho Belém/Benevides/Belém, no dia 16 de 
agosto de 2021, a fim de participar de uma visita técnica em uma fazenda 
de piscicultura de pirarucu, concedendo para tanto, ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.296/2021-ccG, de 20 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. 2021/757484,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, NadilYNS PErEira BEZErra alcÂNTara do cargo em 
comissão de chefe da divisão administrativa de centro regional, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.297/2021-ccG, de 20 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. 2021/757484,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, fErNaNda loUZada faGUNdES do NaSciMENTo do 
cargo em comissão de chefe da divisão Técnica de centro regional, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.298/2021-ccG, de 20 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. 2021/757484,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, iraldo florÊNcio da SilVa do cargo em comissão 
de assistente de centro regional, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.299/2021-ccG, de 20 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
exonerar laiS alVES KUll do cargo em comissão de chefe da divisão 
de Endemias de centro regional, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.300/2021-ccG, de 20 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011
r E S o l V E:
nomear WaYlloN rafaEl da SilVa coSTa para exercer o cargo em co-
missão de chefe da divisão administrativa de centro regional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.301/2021-ccG, de 20 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear lUcÉlia araÚJo da SilVa para exercer o cargo em comissão de 
chefe da divisão Técnica de centro regional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.302/2021-ccG, de 20 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear SaNrYo VicTor fÉliX da SilVa para exercer o cargo em comis-
são de assistente de centro regional, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.303/2021-ccG, de 20 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear Socorro dE JESUS GoMES MoTa para exercer o cargo em co-
missão de chefe da divisão de Endemias de centro regional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 695623

diÁria
.

Portaria Nº 689/2021-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° 2021/909462 de 18 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MocaJUBa/Pa, no período de 19 a 21/08/2021.
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Servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

Precursora e assessorar agenda pública do Governo do 
Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 690/2021-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° 2021/908723, de 18 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BaiÃo/Pa, no período de 19 a 21/08/2021.

Servidor objetivo

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

assessor do cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

realizar  precursora e assessorar agenda pública do 
Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 691/2021-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° 2021/908986, de 18 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de BaiÃo/Pa, no período de 19 a 21/08/2021.

Servidor objetivo

PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial.

Precursora e assessorar agenda pública do Governo do 
Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 692/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/910422, de 18 de agosto de 2021;
coNSiDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora a abaixo relacionada a se deslocar para o municí-
pio de MocaJUBa/Pa, no período de 19 a 22/08/2021.

colaborador objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

Precursora e assessorar agenda pública do Governo 
do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 693/2021-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° 2021/914541, de 19 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 18 a 19/08/2021.

Servidor objetivo

carloS alVES dE MENdoNca, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.
a  serviço do Governo do Estado, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 20 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 694/2021-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° 2021/909444, de 18 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de  MocaJUBa/Pa, no período de 19 a 21/08/2021.

Servidor objetivo

aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícu-
la funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado 

na coordenadoria de Transportes.

dar apoio logístico a servidora da diretoria do cerimo-
nial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (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, 20 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 695184

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de rescisÃo do coNtrato Nº 36/2020 - 
eMPresa caNtÃo ViGiLÂNcia e seGUraNÇa Ltda.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado do Pará.
ENdErEÇo: avenida dr. freitas, nº 2531, Bairro do Marco, cEP: 66.087-
812 Belém-Pa.
coNTraTado: caNTÃo ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 14.966.650/0003-62.
ENdErEÇo: Trav. Quintino Bocaiúva, nº 2129, Bairro da condor, cEP: 
66.033-620 Belém/Pa.
oBJETo: rescisão do contrato n.º 36/2020-ccG/Pa, que tinha como obje-
to a contratação de serviços de empresa especializada na prestação de ser-
viços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de vigilância 
patrimonial armada e desarmada, no município de Marabá/Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: a rescisão contratual em questão encontra am-
paro no dispositivo no art. 79, inciso i, da lei federal 8.666/93.
aSSiNaTUra: 19/08/2021.
diSPoSiÇÕES fiNaiS: fica rescindido o contrato a partir da data de as-
sinatura do termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após 
publicação.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 695200
eXtrato de terMo de rescisÃo do coNtrato Nº 37/2020 - 
eMPresa caNtÃo ViGiLÂNcia e seGUraNÇa Ltda.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado do Pará.
ENdErEÇo: avenida dr. freitas, nº 2531, Bairro do Marco, cEP: 66.087-
812 Belém-Pa.
coNTraTado: caNTÃo ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 14.966.650/0003-62.
ENdErEÇo: Trav. Quintino Bocaiúva, nº 2129, Bairro da condor, cEP: 
66.033-620 Belém/Pa
oBJETo: rescisão do contrato n.º 37/2020-ccG/Pa, que tinha como obje-
to a contratação de serviços de empresa especializada na prestação de ser-
viços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de vigilância 
patrimonial armada e desarmada, no município de Santarém/Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: a rescisão contratual em questão encontra am-
paro no dispositivo no art. 79, inciso i, da lei federal 8.666/93.
aSSiNaTUra: 19/08/2021.
diSPoSiÇÕES fiNaiS: fica rescindido o contrato a partir da data de assina-
tura do termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 695213
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato de Portaria Nº 043/2021 – 
Fc/cMG, de 20 de aGosto de 2021

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 870/2013
contrato: nº 004/2020;
contratado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa;
fiscal: MarcElo caValcaNTE MElo aMaral, Mf nº 6403414/1, assessor 
administrativo ii.
fiscal Suplente: Mário alESaNdro araÚJo fErrEira, Mf nº 57199471/2, 
assessor de Segurança;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os 
termos da PorTaria Nº 018/2021 – fc/cMG, de 19 de março de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 695431

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 746/2021 – 
di/cMG, de 20 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Salinópolis/Pa;Período: 17 a 18/08/2021;Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação);Servidores: cB PM Bruno oseas Silva dos Santos, 
Mf nº57199652/1; cB PM Jonas Vilhena cardoso, Mf nº6401646/1;orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 695418
eXtrato de Portaria Nº 747/2021 – 

di/cMG, de 20 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Mocajuba/Pa;Período: 18 a 20/08/2021;Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);Servidores: cB PM fabricio fer-
nandes Tavares Juca, Mf nº54195433/2; cB PM Shirlene oliveira de 
Brito, Mf nº5910618/2; cB PM amandio Pereira de oliveira Junior, Mf 
nº57221925/1;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 695423

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 399/2021 – PGe. G. 
Belém (Pa), 20 de agosto de 2021.

o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, a servidora alessandra Maria Mendonça de oliveira ,Técnica 
em Gestão Pública, matrícula nº 54183008/2, para acompanhar e fiscalizar 
o contrato abaixo discriminado:
contrato nº 010/2021 – PGE e ZÊNiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria lTda.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na Cláusula Sétima – DA 
fiScaliZaÇÃo, item 7.2 do contrato.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto a servidor rafael felgueiras rolo, 
Procurador do Estado, matrícula nº 57224172/2
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 695516

coNtrato
.

extrato de contrato: 010/2021-PGe
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade 003/2021
data da assinatura: 20/08/2021
Vigência: 20/08/2021 a 20/08/2022
Valor Global: r$ 10.387,00 (dez mil e trezentos e oitenta e sete reais).
dotação orçamentária: U.G. – 25101. funcional Programática: 
25101.03.092.1508.8893 Elemento de despesa 339039. fonte de recurso 03410.
objeto: assinatura para o acesso do Zênite fácil
contratada: Zênite informação e consultoria S.a
cNPJ/Mf: 86.781.069/0001-15
Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4698, Ed. Batel Office Tower, 3º 
e 4º andares
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 695509

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 400/2021-PGe.G., de 19 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/890386.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor denis Máximo ferreira, assessor, identidade fun-
cional nº 5852544/3 e cPf nº 839.780.621-00, suprimento de fundos no 
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classifi-
cação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 – 339030 - r$ 1.800,00
25101.03.122.1297.8338 – 339039 - r$ 2.200,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 694967

oUtras MatÉrias
.

termo de rescisão amigável do contrato 024/2018
data da assinatura: 20/08/2021
objeto: rescisão amigável do contrato nº 024/2018-PGE, conforme dis-
põem o art. 79, ii, da lei federal nº 8.666/93 e a cláusula Xi – da resci-
são, item 11.1, do referido contrato, tendo em vista que a Procuradoria-
Geral do Estado pretende contratar junto à empresa Zênite informação e
consultoria S. a. ferramenta de pesquisa mais ampla, denominada Zênite 
fácil, a qual melhor atenderá as necessidades do órgão.
da rescisão:Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado 
o contrato nº 024/2018, restando acordado que a empresa concederá, 
em futura contratação de nova ferramenta de pesquisas com a PGE, aba-
timento em valor proporcional ao período de execução ainda restante do 
presente contrato, cujo valor integral se encontra já pago.
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 695483
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021
o Presidente da fundação ParáPaZ, designado através do decreto publi-
cado no doE nº 34.490, no uso de suas atribuições, e após recomendação 
e constatação das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
Procuradoria fundacional, conforme Parecer Jurídico nº 170/2021/ProfUN 
(seq.60), resolve:
HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 004/2021, processo PaE nº 
2021/151025, aQUiSiÇÃo dE 01 (UMa) UNidadE MÓVEl (SEMirrEBo-
QUE/BaÚ E caValo MEcÂNico), PloTada, adaPTada coM EQUiPaMEN-
ToS, MoBiliárioS iNSTaladoS E UTENSÍlioS Para ofErTa dE cUrSoS 
ProfiSSioNaliZaNTES dE BElEZa E ESTÉTica, para atender as neces-
sidades do programa “Territórios pela paz – TErPaZ”, através do projeto 
carreta da Paz, movimento itinerante de acesso à formação e cursos, para 
atender as demandas da fundação ParáPaZ e da Secretaria Estratégica de 
Articulação da Cidadania/SEAC, em decorrência da parceria firmada entre 
o Governo do Estado e a open Society fundations - oSf, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo 
do Edital, de acordo com as especificações e condições constantes neste 
Edital, à empresa abaixo relacionada:
TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, cNPJ: 05.142.588/0001-
31, vencedor dos iTEM i, pelo melhor lance totalizando o valor de r$ 
1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais).
Em consequência, fica autorizada a elaboração do respectivo contrato.
Publique-se.
Belém/Pa, 20 de agosto de 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 695269

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

FÉrias
.

Portaria Nº 797/2021-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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
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coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/900256,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 20/07/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
530/2021 – daf/SEPlad de 14/06/2021, publicada no doE nº. 34.614 de 
18/06/2021, ao servidor JoSE Maria coSTa dE carValHo, id.funcional 
nº.55587301/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na coordenadoria 
de logística e Gestão – cloG/daf/SEPlad.
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
Portaria Nº 798/2021-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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/900256,
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares ao servidor JoSE 
Maria coSTa dE carValHo, id. funcional nº 55587301/1, ocupante do car-
go de Motorista, lo tado na coordenadoria de logística e Gestão – cloG/daf/
SEPlad, no período de 23 de agosto de 2021 a 20 de setembro de 2021, 
referente ao período aquisitivo de 17 de julho de 2020 a 16 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 802/2021-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 que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/884908,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Marcia 
criSTiNa SaNTaNa coSTa, id. funcional 5208688/2, ocupante do cargo 
de diretor, lo tada na diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas – dSP/
SEPlad, no período de 21 de setembro de 2021 a 05 de outubro de 2021, 
referente ao período aquisitivo de 24 de outubro de 2019 a 23 de outubro 
de 2020, referente ao vinculo efetivo da servidora.
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
Portaria Nº 807/2021-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. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
considerando o Processo nº. 2021/910228,
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.770/2021-daf/SEPlad de 10/08/2021, publicada 
no doE nº. 34.668 de 12/08/2021, referente à concessão de férias da 
servidora GaBriEla corrÊa da coSTa id. funcional nº. 5946807/2, ocu-
pante do cargo de coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 695036

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

Na portaria de nº 094 de 18/08/2021, publicado no doe de nº 
34.676 de 20/08/2021 e protocolo nº 694631.
onde se lê: coNSUMo
Leia se: PESSoa fÍSica
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 695291

coNtrato
.

Pregão eletrônico: 004/2021
contrato: 034/2021/ioE.
PaE: 2021/219925 
Exercício: 2021.
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de gravação de 
chapas térmicas digitais, em sistema computer to plate (ctp) para o Parque 
Gráfico da Imprensa Oficial do Estado - IOE.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais).
data de assinatura: 16/08/2021
data da Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022.
fonte do recurso: 0261.00.000
Natureza da despesa: 3390.39
Programa de Trabalho: 22.131.1508.8233
Plano interno: 412.000.8233c
contratado: Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ lTda (cNPJ n.º 02.373.761/0001-14).
Endereço: rod. Transcoqueiro n.º 70a, Bairro: Una, cEP: 66.652-300 – Belém-Pa.
E-mail: santacruz.jr12@gmail.com
Telefone: (91) 3010-3286
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaZEra.

Protocolo: 695369

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação do doe nº.34.676 do dia 20/08/2021,
Protocolo nº677218, referente ao coNTraTo Nº 037/2018
contratada: cENTro MÉdico da SilVEira lTda.
cNPJ nº.09.513.784/0001-26
Endereço: rua Tenente ciro Brito nº 1834, Bairro: centro
Município: Santa izabel do Pará/Pa,
orEdENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 695070

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 1.984 de 10 de aGosto de 2021
dispõe sobre a rETificaÇÃo do benefício previdenciário de aposentadoria 
nº 2021/701134.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria Ap. nº 1.013 de 22/04/2021, que aposentou MAR-
cia do Socorro SaMPaio MaGalHaES, Mat. 361526/1, na função de 
Professor classe Especial, nível J, lotada na Secretaria de Estado de Edu-
cação- SEdUc, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005; art. 37, § 2º, da lei nº 5.351/1986 c/c o acórdão 
nº 55.856/2016 do TcE/Pa e Parecer nº 03/2021-ProJUr/iGEPrEV; art. 
33, inciso iV, da lei nº 5.351/1986; art. 32, caput, da lei nº 7.442/2010 
c/c o art. 35, caput, da lei nº 5.351/1986; art. 33 da lei nº 7.442/2010; 
art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, 
da lei nº 5.351/1986, de forma que o nome da interessada seja corrigido 
para Marcia do Socorro SaMPaio MaGalHaES fErrEira, percebendo 
à época os proventos mensais de r$7.092,42 (sete mil, noventa e dois 
reais e quarenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 49,5h

Gratificação de Titularidade - 05%
Gratificação de Magistério – 10%
Gratificação Progressiva - 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos  

  2.153,53
  532,99
  134,33
  268,65
1.343,26
  2.659,66
  7.092,42

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

Protocolo: 695401
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oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 086/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProTocolo 
iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/912306 2017/53704-8 Elias Vasconcelos fragata
2 2021/912306 2017/53114-3 Benedita rosa Silva Gonçalves

3 2021/912306 2017/52766-7

Helder rodrigues da Silva
dalila oliveira dias rodrigues
Nayra cristina Taveira Silva

4 2021/912306 2017/52664-2 lorival Brony da costa
5 2021/912306 2017/51758-3 Maria do livramento Silva Veloso
6 2021/912136 2009/50354-0 carmen Maria leal
7 2021/912136 2019/51303-0 ruy Guilherme Galvão de Sousa
8 2021/912253 2009/50220-8 Matilde Pereira Gouvêa
9 2021/912253 2009/50350-6 Maria leonildes da Silva cerdeira
10 2021/912253 2009/50438-2 Maria izabel de Jesus duarte
11 2021/912204 2016/51590-2 Maria de lourdes dias de araújo

Belém, 20 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 695457

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.745 de 19 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º  rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 978  dE 26 dE Maio dE 
2021 que designou os servidores, lUZia TÂNia MoTa BErNardES, 
administradora/Gerente de administração, com identidade funcional: 
033406000-2, para atuar como fiscal Titular e Maria do Socorro SilVa, 
assistente administrativo, com identidade funcional: 0513856601, para 
atuar como fiscal substituto, ambas lotadas na CERAT - Santarém, para 
atuarem respectivamente o 04º TAC Nº 026/2018/SEFA, firmado entre 
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a empresa, iNTEGral 
diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS EirEli, referente ao 
fornecimento de água natural mineral, em garrafões de 20 (vinte) litros, 
para a cEraT Marabá, Santarém e a cEcoMT carajás, tem por objeto a 
prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com 
início em 29 de maio de 2021 e término em 28 de maio de 2022.
art.2º dESiGNar os servidores, aNa Márcia MENdES BraGa, assistente 
Administrativo, Identificação Funcional nº 05228840/1, e IRENICE ALVES 
MARTINS FERREIRA, Assistente Administrativo, Identificação Funcional 
nº 02005697/2, ambos lotados na cEraT Marabá, para atuarem respec-
tivamente como Fiscal e Fiscal Substituto na fiscalização do 04º TAC Nº 
026/2018/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e a empresa, iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMEN-
TÍcioS EirEli, referente ao fornecimento de água natural mineral, em 
garrafões de 20 (vinte) litros, para a cEraT Marabá, Santarém e a cEcoMT 
carajás, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período 
de 12 (doze) meses, com início em 29 de maio de 2021 e término em 28 
de maio de 2022.
art.3º  dESiGNar os servidores lUZia TÂNia MoTa BErNardES, adminis-
tradora/Gerente de administração, com identidade funcional: 033406000-
2, para atuar como fiscal Titular e Maria do Socorro SilVa, assistente 
administrativo, com identidade funcional: 0513856601, ambas lotadas na 

CERAT Santarém, para atuar como fiscal substituto, ambas lotadas na CE-
raT - Santarém, para atuarem respectivamente o 04º Tac Nº 026/2018/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a 
empresa, iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS EirE-
li, referente ao fornecimento de água natural mineral, em garrafões de 20 
(vinte) litros, para a cEraT Marabá, Santarém e a cEcoMT carajás, tem por 
objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, 
com início em 29 de maio de 2021 e término em 28 de maio de 2022.
art.4º dESiGNar os servidores fraNcEMárcia fErrEira dE carVa-
lHo, auxiliar de administração, com identidade funcional: 03249557-01, 
para atuar como fiscal Titular e SoNia criSTiNa MarQUES da SilVa, 
assistente administrativo, com identidade funcional: 03245888-01, am-
bas lotadas na CERAT Santarém, para atuar como fiscal substituto, ambas 
lotadas na cEcoMT carajás, para atuarem respectivamente o 04º Tac Nº 
026/2018/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e a empresa, iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMEN-
TÍcioS EirEli, referente ao fornecimento de água natural mineral, em 
garrafões de 20 (vinte) litros, para a cEraT Marabá, Santarém e a cEcoMT 
carajás, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período 
de 12 (doze) meses, com início em 29 de maio de 2021 e término em 28 
de maio de 2022
art.5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 694975

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 062/2021/seFa
Publicada no Diário Oficial nº 34.655 de 30/07/2021, sob o núme-
ro do Protocolo: 686321
oNde se LÊ:
Valor anual Estimado: r$ 64.537,12
Leia-se:
Valor anual Estimado: r$ 64.527,12

Protocolo: 695026

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo - Fracassada
PreGÃo eLetroNico Nº 021/2021.

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: Elaboração de Projeto de instalação – Pi, para instalação de Equi-
pamento de Videoconferência em salas de reunião, do Órgão central da 
Secretaria de fazenda do Estado do Pará – SEfa/Pa. atendimento ao item 
3.20 do Plano de aquisição do Projeto 1.05.03 do âmbito do ProfiSco ii, 
o processo deu-se fracassado por não ter atendido as exigências do Edital.
ramon Galhardo de araújo
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 695063
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo.

PreGÃo eLetroNico Nº 028/2021.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: Elaboração de Projeto de instalação – Pi, para instalação de Equi-
pamento de Videoconferência em salas de reunião, do Órgão central da 
Secretaria de fazenda do Estado do Pará – SEfa/Pa. atendimento ao item 
3.20 do Plano de aquisição do Projeto 1.05.03 do âmbito do ProfiSco ii,
data da abertura: 10/09/2021 - as 10h00min HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 695067

.

.

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 1713 de 16 de agosto de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor Joao BaTiSTa PENa doS SaNToS, nº 0508150501, MoToriS-
Ta, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaE-
TETUBa, objetivo de condução de técnico de informática para manutenção 
em equipamentos de Ti, no período de 24.08.2021 à 26.08.2021, no tre-
cho abaetetuba - Moju - igarapé-Miri - cametá- Barcarena - abaetetuba.
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Portaria Nº 1752 de 20 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diária ao 
servidor SÉrGio aUGUSTo PiNHEiro fraNco dE Sá, nº 0592475403, 
GErENTE faZENdário, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de realizar vistoria de obra, no período de 19.08.2021, no trecho 
Belém - castanhal - Belém.
Portaria Nº 1753 de 20 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor EdUardo SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, nº 0592423703, 
GErENTE faZENdário, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de  realizar vistoria de obra, no período de 19.08.2021, no trecho 
Belém - castanhal - Belém.
Portaria Nº  1747 de 19 de agosto de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE fErNaNdo MarTiNS BaSToS, nº 0520991901, Mo-
ToriSTa, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir 
veículo oficial junto ao Secretário de Estado da Fazenda, no período de 
20.08.2021 à  21.08.2021, no trecho Belém - Mocajuba - Belém.
Portaria Nº 1764 de 20 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor iVaN da SilVa BriTo, nº 0400252002, MoToriSTa, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir veículo oficial para acompanhar o técnico de 
informatica para realizar troca de maquina de impressão, no período de 
23.08.2021, no trecho Belém  - Vila do conde - Belém.

Protocolo: 695098

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000961 de 20/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005379/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: Nilzete Miranda Sá de Souza – cPf: 597.985.562-91
Marca: cHEV/TracKEr T lTZ 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000963 de 20/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001013/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: Elton cavalcante de Souza – cPf: 589.531.752-91
Marca: cHEV/oNiX 10TaT HB Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000965 de 20/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005629/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: Marcelo de Jesus rego da Silva – cPf: 753.265.312-91
Marca: HoNda/ciVic EXl cVT 2.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000967 de 20/08/2021 - 
Proc n.º 042021730003701/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: francisco de assis ribeiro Silva – cPf: 120.951.412-53
Marca: cHErY/TiGGo2 1.5 aT looK Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004517, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005609/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Ximendes de albuquerque – cPf: 625.604.332-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a Eli/Pas/automovel/9BGJE6920JB170212
Portaria n.º202104004519, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005611/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: araydes da Silva reis – cPf: 010.950.262-08
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU041479
Portaria n.º202104004521, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005540/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Sidney leal de lima – cPf: 885.030.382-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB151186
Portaria n.º202104004523, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005624/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: Edmundo Sergio do Nascimento – cPf: 058.135.902-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3382909
Portaria n.º202104004525, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005625/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: Emilio Moraes de Souza – cPf: 207.618.722-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT8G2090228

Portaria n.º202104004527, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005626/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mario Barros Estrada filho – cPf: 029.787.922-72
Marca/Tipo/chassi
VW/foX 1.6 Gii/Pas/automovel/9BWaB05Z6B4070898
Portaria n.º202104004529, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005618/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Machado alves – cPf: 186.315.762-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3223151
Portaria n.º202104004531, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005531/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Jose Serrao Baleiro – cPf: 181.226.712-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo ViVacE 1.0/Pas/automovel/9Bd195152d0439544
Portaria n.º202104004533, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005591/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Valdecir lima carneiro – cPf: 295.153.192-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE/Pas/automovel/9BrBc9f34M8111365
Portaria n.º202104004535, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005399/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: andre Jorge da Silva Monteiro – cPf: 680.224.412-87
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciVic EXl cVT/Pas/automovel/93Hfc2660lZ111142
Portaria n.º202104004537, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 102021730001668/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: Edeson acacio de Menezes – cPf: 778.987.022-04
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.0MT lS/Pas/automovel/9BGKr48G0GG161315
Portaria n.º202104004540, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005440/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: Gleydson Moncao araujo – cPf: 784.312.552-34
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V lX cVT/Pas/automovel/93HGH8820MK210205

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004539, de 20/08/2021 - 
Proc n.º 0020217300053432/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção, 
placa qdp4e44
interessado: Jose Maria Pereira da Silva – cPf: 056.577.332-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo ESSENcE 1.8/Pas/automovel/9Bd11960SG1137502

Protocolo: 695247
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios- tarF
acÓrdÃos

PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 7960 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18660 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 262019510000170-9). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. SiTU-
aÇÃo fiScal dE aTiVo NÃo rEGUlar. ProcEdÊNcia do aiNf. 1. Não se 
considera abusiva a multa, aplicada em razão de infração tributária, des-
de que prevista em lei e derivada de atividade administrativa plenamente 
vinculada. 2. Estando o contribuinte em situação de ativo não regular, o 
momento do pagamento do tributo é o da entrada no território paraense. 
3. deixar de recolher o icMS, relativo ao diferencial de alíquota, incidente 
nas aquisições, em operação interestadual, de bens destinados ao uso/
consumo ou à integração ao ativo permanente do estabelecimento, com 
vencimento antecipado para o momento de ingresso dos mesmos em ter-
ritório paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contri-
buinte às penalidades da lei. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: 
VoTo dE QUalidadE. Votos contrários: conselheiros Nelson Paulo Simões 
Nasser e Bernardo de Paula lobo, pelo conhecimento e provimento do re-
curso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 
28/07/2021.

Protocolo: 695347



10  diário oficial Nº 34.678 Segunda-feira, 23 DE AGOSTO DE 2021

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa Nº: 023/2021
data: 19.08.2021
Prazo: 15 anos
Valor Mensal do aluguel: r$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
objeto: locação comercial de um bem imóvel urbano, situado na avenida 
Magalhães Barata, nº 500-a, Quadra 004, lote 007, Bairro: centro, cEP: 
68.773-000, município de Terra Alta/PA, para fins de instalação e funciona-
mento de Unidade Bancária do Banpará.
fundamento legal: art. 29, inciso V da lei nº 13.303/16 e artigo 14 e 
seguintes do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: NEW HoUSE GESTÃo iMoBiliária lTda.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 791, Edifício Síntese Plaza, Sala 
2703  Bairro: Umarizal
cEP: 66.050-005  Belém/Pa
Telefone: (91) 3229-1920
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 695311
dispensa Nº: 024/2021
data: 19.08.2021
Prazo: 15 anos
Valor Mensal do aluguel: r$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais).
objeto: locação comercial de um bem imóvel urbano, situado na rua 
conego Siqueira Mendes, nº 468, Bairro: Marambaia, cEP: 68.709-000, 
município de Quatipuru/PA, para fins de instalação e funcionamento de 
Unidade Bancária do Banpará.
fundamento legal: art. 29, inciso V da lei nº 13.303/16 e artigo 14 e 
seguintes do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: PriME rESidENcial & ENGENHaria lTda.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 791, Edifício Síntese Plaza, Sala 
2701  Bairro: Umarizal
cEP: 66.050-005  Belém/Pa
Telefone: (91) 3229-1920
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 695312

oUtras MatÉrias
.

Concurso Público 2018
edital de convocação nº 126/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

raiMUNdo MEdEiroS NETo
 225º av. Presidente Vargas, 251, campina – 2° 

andar – Belém/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 23 de agosto de 2021.

Protocolo: 695249

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 768 de 19 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2016/178902.
coNSidEraNdo a solicitação no ofício nº 13/2021 de 19 de agosto de 
2021, a qual solicita a publicação de Portaria de recondução, para que se 
concluam as investigações referentes ao processo supramencionado;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos a SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - reconduzir o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 
(trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 19 de agosto de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 695262

Portaria Nº 767 de 18 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sin-
dicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa e contraditório;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio Nº 012/2021/cPS/Nc/SESPa.
rESolVE:
art. 1º: ProrroGar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a comissão Especial 
de Sindicância administrativa/N.c/SESPa Nº 2018/30187, instaurada pela 
PorTaria Nº 25 de 27/03/20, publicada no doE nº 34.161 de 30/03/20; 
reconduzida pela PorTaria Nº 037 de 15/07/20, publicada no doE nº 
34.287 de 21/07/20; redesignada pela PorTaria Nº 661 de 10/09/20, 
publicada no doE nº 34.347 de 17/09/20; prorrogada pela PorTaria Nº 
851 de 13/10/20, publicada no d.o.E nº 34.375 de 16/10/20; reconduzida 
pela PorTaria Nº 980 de 12/11/20, publicada no d.o.E nº 34.411 de 
18/11/20; prorrogada pela PorTaria Nº 994 de 15/12/20, publicada 
no d.o.E nº 34.438 de 17/12/20; reconduzida pela PorTaria Nº 058 
de 13/01/21, publicada no d.o.E nº 34.463 de 18/01/21; sobrestada 
pela PorTaria Nº 184 de 12/02/21, publicada no d.o.E nº 34.493 de 
16/02/21; dessobrestada pela PorTaria Nº 422 de 07/04/21, publicada 
no d.o.E nº 34.546 de 09/04/21; prorrogada pela PorTaria Nº 428 
de 14/04/21, publicada no d.o.E nº 34.554 de 16/04/21; reconduzida 
pela PorTaria Nº 447 de 14/05/21, publicada no d.o.E nº 34.589 de 
20/05/2021; prorrogada pela PorTaria Nº 573 de 14 /06/21, publicada 
no d.o.E nº 34.613 de 17/06/2021 e reconduzida pela PorTaria Nº 693 
de 19/07/21, publicada no d.o.E nº 34.645 de 21/07/2021.
art. 2º: Que esta portaria retroaja até a data de validade da última portaria 
convalidando assim todos os atos realizados pela comissão processante;
art. 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 18 de agosto de 2021
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 695087
Portaria coLetiVa N° 729 de 20 de aGosto de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme processos eletrônicos administrativos nº 
2021/917419.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 08/04/2021, os contratos administrativos listados abaixo.

Matricula Nome cargo lotação

5957545/1 riTa dE caSSia filGUEira do carMo TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dEParTaMENTo dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS

5917785/3 GEorGia ESPiNdola dE dEUS ENfErMEiro dEParTaMENTo dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
20.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 695104

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1.043 de 13 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/850660.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
ao servidor lUiZ oTaVio roMEiro dE araUJo coSTa, matrícula nº. 
3220206/1, cargo Economista, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lota-
do no Gabinete, com atuação no Núcleo de informação em Saúde e Plane-
jamento, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
14.04.2013 a 13.04.2016.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 06.08.2021 a 04.10.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 421 de 02 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/811564.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria do liVraMENTo rodriGUES MoraES, matrícula nº. 
5231051/1, cargo de agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, lotado no 6º centro regional de Saúde - abaetetuba, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 03.02.2010 a 
02.02.2013.
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aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2021 a 30.10.2021 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.041 de 13 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/261294.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora liliaM da SilVa rodriGUES, matrícula nº. 5882451/2, cargo 
Médico, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na U. r - Psicossocial 
com atuação na UdM/HUJBB, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao Triênio de 25.02.2008 a 24.02.2011.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2021 a 30.10.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.042 de 13 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/261294.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora liliaM da SilVa rodriGUES, matrícula nº. 5882451/2, cargo 
Médico, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na U. r - Psicossocial 
com atuação na UdM/HUJBB, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao Triênio de 25.02.2011 a 24.02.2014.
aUToriZar que a servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 31.10.2021 a 29.11.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.046 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/854530.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora MicHErlE liMa PoNTES, matrícula nº. 57233235/1, cargo agente 
de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de 
Execução orçamentária, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspon-
dente ao Triênio de 10.09.2010 a 09.09.2013.
aUToriZar que a servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.09.2021 a 14.10.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.047 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº 28.190 de 11.04.1996 e considerando o teor do 
Processo 2021/846080.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor JoÃo roZa da SilVa, 
matrícula nº. 122815/1, cargo agente de Portaria, regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, lotado na divisão de imunização, goze de licença Prê-
mio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 253 de 14.02.2020, 
correspondente ao Triênio de 01.12.1989 a 30.11.1992, no período de 
01.10.2021 a 30.10.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 058 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/824419.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora claÚdia rEGiNa ViEira MaToS, matrícula nº. 5569397/2, cargo 
de Economista, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro 
regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao Triênio de 01.09.2011 a 31.08.2014.

aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2021 a 29.11.2021 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 059 de 17 de aGosto 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 2021/756014.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria EliZElMa da Sil-
Va riBEiro, matrícula nº. 5901098/1, cargo de Técnico em Enfermagem, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 006/30.01.2017, publicada no doE nº 33.315/15.02.2017, 
correspondente ao Triênio de 11.07.2012 a 10.07.2015, no período de 
01.10.2021 a 30.10.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 060e 26 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/756014.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria EliZElMa da SilVa, matrícula nº. 5901098/1, cargo de 
Técnico em Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prê-
mio, correspondente ao Triênio de 09.12.2015 a 08.12.2018.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.11.2021 a 30.12.2021 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 057 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/745640.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora BENEValda dE aGUiar 
caValcaNTE, matrícula nº. 5901471/1, cargo de Técnico de Enfermagem, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 32/01.10.2020, publicada no doE nº 34.364/07.10.2020, 
correspondente ao Triênio de 10.03.2013 a 09.03.2016, no período de 
01.10.2021 a 30.10.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 056 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/722245.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora GErcYrENE Maria Mi-
raNda corrEa, matrícula nº. 57208391/1, cargo de Técnico de Enferma-
gem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 07/10.02.2020, publicada no doE nº 34.137/09.03.2020, 
correspondente ao Triênio de 29.10.2014 a 28.10.201, no período de 
04.10.2021 a 02.11.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.040 de 13 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/564497.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora NorMaliNa do Socorro NaBica crUZ, matrícula nº. 5089352/1, 
cargo agente de Saúde, regime jurídico de Estatutário não Estável, lota-
da no departamento de recursos Humanos, com atuação na Gerência de 
atenção ao Trabalhador, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corresponden-
te ao Triênio de 03.07.2004 a 02.07.2007.
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aUToriZar que a servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.2021 a 30.09.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 055 de 16 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/406610.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria do carMo coSTa GUErrEiro, matrícula nº. 5166683/1, 
cargo de agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Não Estável, 
lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.01.2009 a 01.01.2012.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2021 a 30.11.2021 no total de 60 (sessenta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 694985
Portaria Nº. 1.069 de 18 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/550413.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora odENir fErNaNdES dE SoUSa, matrícula nº. 5853770/2, car-
go agente de artes Práticas, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
na U.r. – psicossocial com atuação na UdM/HUJBB, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.10.2008 a 16.10.2011.
aUToriZar que a servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.2021 a 30.09.2021, no total de 30 (trinta) dias.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 695460

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.081 de 20 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

54194036/1 clEUcio HElENo SoUZa MorEira TEraPEUTa ocUPa-
cioNal

07/07/2021 a 
20/07/2021

41/2021 – 
22/07/2021

57207998/1 carMEM VErGoliNo GoNcalVES TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

15/05/2021 a 
22/05/2021

39/2021 – 
14/07/2021

5127769/1 doMiNGoS fariaS caldaS aGENTE dE PorTaria 20/01/2021 a 
26/01/2021

37/2021 – 
13/07/2021

57200855/2 fraNciSco alVES da SilVa NETo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

23/06/2021 a 
06/07/2021

40/2021 – 
15/07/2021

57207323/1 adNilSoN coUTiNHo PErEira TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

01/07/2021 a 
10/07/2021

1667/2021 – 
14/07/2021

57174661/2 aldo BarBoSa liMa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

16/06/2021 a 
25/06/2021

1654/2021 – 
06/07/2021

73504341/1 aNa lUcia BarBoSa liMa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

18/06/2021 a 
25/06/2021

248/2021 – 
24/06/2021

57206929/1 BaUricia cUNHa dE oliVEira aGENTE dE arTES 
PraTicaS

21/06/2021 a 
25/06/2021

1663/2021 – 
13/07/2021

57206929/1 BaUricia cUNHa dE oliVEira aGENTE dE arTES 
PraTicaS

31/05/2021 a 
18/06/2021

1657/2021 – 
13/07/2021

57233200/1 criSTiaNa Maria doS SaNToS fUrTado aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

04/07/2021 a 
18/07/2021

1671/2021 – 
22/07/2021

5369037/2 dElZiNa PErEira SalGado aGENTE dE PorTaria 30/03/2021 a 
27/06/2021

318260/2021 
– 17/05/2021

54194157/1 iroNildE dE SoUZa SiQUEira aGENTE dE PorTaria 07/04/2021 a 
21/04/2021

1601/2021 – 
29/04/2021

57206822/1 JoSE riBaMar doS SaNToS SilVa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

21/06/2021 a 
25/06/2021

1661/2021 – 
08/07/2021

5892406/1 KaTia SaNTaNa PaiNS TorrES aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

14/06/2021 a 
18/06/2021

318269/2021 
– 29/06/2021

57207829/1 laiS PoliaNa diaS coSTa Will TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

06/07/2021 a 
19/08/2021

1666/2021 – 
14/07/2021

5182301/1 MarcilENE rodriGUES ViEira aGENTE dE SaÚdE 24/06/2021 a 
02/08/2021

12639/2021 – 
07/07/2021

5876036/2 doMiNGoS do ESPiriTo SaNTo fiEl 
riBEiro

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

05/04/2021 a 
03/08/2021

1668/2021 – 
15/07/2021

5108632/1 Maria lUZaNira diaS dE oliVEira aGENTE dE SaÚdE 01/09/2020 a 
31/12/2020

318268/2021-
a – 

25/05/2021

5096162/1 Maria daS GracaS rodriGUES PErEira aUXiliar dE SaÚdE 16/03/2021 a 
30/06/2021

75700 – 
11/06/2021

6063535/2 Mario lUiZ PaMPloNa da SilVa MÉdico VETEriNário 01/06/2021 a 
29/08/2021

75701 – 
11/06/2021

57193941/1 alcilENE SaNToS dE SoUZa ENfErMEiro 19/07/2021 a 
26/10/2021

78365 – 
12/08/2021

54194028/1 alESSaNdra BorGES MorEira aGENTE dE PorTaria 31/05/2021 a 
26/11/2021

78357 – 
12/08/2021

57192482/1 Maria MadalENa caSTro SoUTo ENfErMEiro 12/07/2021 a 
16/07/2021

78597 – 
18/08/2021

57192588/1 Maria Madail oliVEira rEBoUcaS ENfErMEiro 10/07/2021 a 
15/07/2021

78459 – 
16/08/2021

5763410/2 MicHEliNE caValcaNTE raMoS aSSiSTENTE Social 23/07/2021 a 
27/07/2021

78469 – 
16/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 1.082 de 20 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

113930/1 WilMa oliVEira dE SoUSa MÉdico 19/04/2021 a 
13/10/2021

12556/2021 – 
28/04/2021

54190631/1 EdiMilSoN raiMUNdo MElo corrEa TÉcNico EM radio-
loGia

09/04/2021 a 
07/07/2021

1595/2021 – 
20/04/2021

54190631/1 EdiMilSoN raiMUNdo MElo corrEa TÉcNico EM radio-
loGia

08/07/2021 a 
04/11/2021

1665/2021 – 
14/07/2021

57234403/1 EliaNE dE araUJo da SilVa ENfErMEiro 29/06/2021 a 
05/07/2021

1660/2021 – 
08/06/2021

57234877/1 faBio riBEiro da cUNHa ENfErMEiro 08/04/2021 a 
07/05/2021

1590/2021 – 
15/04/2021

54183526/2 HElENiTa BorGES riBEiro ENfErMEiro 28/06/2021 a 
24/12/2021

318275/2021 – 
29/06/2021

5108632/1 Maria lUZaNira diaS dE oliVEira aGENTE dE SaÚdE 01/02/2021 a 
30/04/2021

318267/2021 – 
25/05/2021

5842271/2 rodSoN MarTiNS dE oliVEira farMacÊUTico 
BioQUÍMico

31/03/2021 a 
29/04/2021

1592/2021 – 
15/04/2021

92550/1 SUElY PENHa BarBoSa ENfErMEiro 16/06/2021 a 
16/07/2021

256/2021 – 
29/06/2021

726648/1 aNToNio carloS MaTTa da SilVEira MÉdico 16/07/2021 a 
28/09/2021

78332 – 
12/08/2021

107905/1 iodilHa dE MElo fiGUEirEdo MÉdico 14/07/2021 a 
11/09/2021

78075 – 
05/08/2021

3240940/3 clEidE MoNTEiro oliVEira aSSiSTENTE Social 02/06/2021 a 
30/08/2021

75776 – 
12/06/2021

5156106/2 JacYlEia alVES dE SoUZa aSSiSTENTE Social 14/06/2021 a 
11/10/2021

77100 – 
12/07/2021

5290678/2 Maria iZaBEl dE SoUZa MElo aSSiSTENTE Social 29/07/2021 a 
24/01/2022

78137 – 
09/08/2021

5898239/1 MarlEa riBEiro caValcaNTE TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

07/07/2021 a 
08/08/2021

78132 – 
09/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 695218

errata
.

Fica retiFicado No coNtrato adMiNistratiVo teMPorÁrio,
PUBLicado No doe N° 34.669 de 13/08/2021, QUe adMitiU a 
serVidora iaNa cassia de soUZa VascoNceLos;
oNde se LÊ: 06.08.2021/01.02.2022
Leia-se: 05.08.2021/31.01.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
20.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcicio.

Protocolo: 695567
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terMo aditiVo a coNtrato
.

3º termo aditivo ao termo de execução descentralizada nº 
07/2019 - Processo n° 2019/457048 ( reforma do antigo Hospital São 
Joaquim para instalação do Hospital regional publico dos caetes- capanema.)
ParTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa e Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Publica/SEdoP.
do oBJETo: o presente 3º Termo aditivo de prorrogação de vigência tem 
por objeto prorrogar pelo período de 12 (doze) meses de 24/09/2021 a 
23/09/2022, o Termo de Execução descentralizada nº 07/2019, para aten-
der a execução do objeto inicialmente pactuado, podendo ser rescindido a 
qualquer momento tão logo seu objeto seja alcançado.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de Execução descentralizada nº 07.2019 não alteradas por este 
Termo aditivo.
data da assinatura: 19/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 694988
11º termo aditivo ao termo de cooperaçâo nº 18/2012- Processo 
n° 2020/519995 (construção de um Hospital regional de Média e alta 
complexidade no Município de itaituba)
ParTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa e Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Publica/SEdoP.
do oBJETo: o presente aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do termo de cooperação nº 18/2012 pelo período de 12 (doze) 
meses de 22/08/2021 a 21/08/2022.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do termo de coope-
ração nº 18/2012, por mais 12(doze) meses, a contar de 22/08/2021 a 
21/08/2022.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de cooperação nº 18/2012 não alteradas por este Termo aditivo.
data da assinatura: 19/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 694999
2º termo aditivo ao contrato nº. 060/2019 - Processo nº 2021/792360
Empresa: Eco EMPrESa dE coNSUlToria E orGaNiZaÇÃo
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo acréscimo de ser-
viço ao contrato n° 060/2019 referente a utilização do chamado “MÓdUlo 
dE GESTÃo HoSPiTalar” do Sistema Stok, por atender as atuais deman-
das da Secretária que está contemplado no objeto do contrato.
do Valor: com o acréscimo dos serviços no valor de r$1.528.650,00 
(Um milhão, quinhentos e vinte oito mil, seiscentos e cinquenta reais), o 
contrato passará para o valor r$7.643.250,00 (Sete milhões, seiscentos e 
quarenta três mil, duzentos e cinquenta reais) apresentando reajuste de 
20% (Vinte por cento).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8288 / 8309 / 8238, Elemento de despesa: 
339039 / 339040 e fonte de recurso: 0103 / 0149 / 0349.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 
060/2019, não alteradas por este Termo aditivo.
data da assinatura: 19/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 695017
4º termo aditivo contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2021
Processo: 2021/734863
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação dos leitos 
coVid, no Hospital regional de castanhal considerando a manutenção de 
até 60 leitos UTi-coVid e 100 leitos clínicos coVid19, conforme dis-
ponibilização de leitos na central de regulação, pelo prazo de 60 dias, 
totalizando até.
• 60 Leitos UTI-COVID19
• 100 Leitos Clínicos-COVID19
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)
data de assinatura: 19/08/2021
Valor Total: r$ 12.759.960,00 a ser repassado em duas parcelas.
Vigência: o presente termo aditivo prorroga a vigência dos leitos coVid 
previstos no 3º Termo aditivo por 60 dias (sessenta)
dotação orçamentária: 7684; Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0303 / 0301.
contratado: aSSociaÇÃo dE SaÚdE, ESPorTE, laZEr E cUlTUra- aSElc.
cNPJ: 09.055.340/0001-94.
End.: avenida duque de caxias, nº 394, Ed centro comercial de Belém, 
sala 403, Bairro: Marco, Belém/Pa cEP: 66.093-026.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 695041

diÁria
.

Portaria N° 1001 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá

PErÍodo: dE 18/04/2021 a 18/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: Participação da distribuição das vacinas nos municípios de con-
ceição e Marabá, em viagem pelo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1002 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 meias diárias  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ JENiffEr airES aMoriM / 019.099.432-07
oBJETiVo: Para coordENar a aÇÃo do ProcESSo dE diGiTaÇÃo dE 
dadoS doS VaciNadoS No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo da caMPaNHa 
NacioNal dE VaciNaÇÃo coNTra o coVid-19, PoSSiBiliTaNdo a 
TraNSParÊNcia ENTrE aS doSES rEcEBida E aS doSES aPlicadaS da 
VaciNa coVid-19. SENdo aSSiM, coNTriBUiNdo Para o MUNicÍPio dE 
MariTUBa Na ViaBiliZaÇÃo da aTUaliZaÇÃo E acoMPaNHaMENTo doS 
dadoS MUNiciPaiSaTraVÉS do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo SiPNi/coVid.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1003 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 meias diárias  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa.
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / JENiffEr airES aMoriM / 019.099.432-07
oBJETiVo: Para coordENar a aÇÃo do ProcESSo dE diGiTaÇÃo dE 
dadoS doS VaciNadoS No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo da caMPaNHa 
NacioNal dE VaciNaÇÃo coNTra o coVid-19, PoSSiBiliTaNdo a 
TraNSParÊNcia ENTrE aS doSES rEcEBida E aS doSES aPlicadaS da 
VaciNa coVid-19. SENdo aSSiM, coNTriBUiNdo Para o MUNicÍPio dE 
MariTUBa Na ViaBiliZaÇÃo da aTUaliZaÇÃo E acoMPaNHaMENTo doS 
dadoS MUNiciPaiSaTraVÉS do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo SiPNi/coVid.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1004 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 meias diárias  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa.
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: Para coNdUZir a SErVidora JENiffEr airES aMoriM Para 
coordENar o ProcESSo dE diGiTaÇÃo dE dadoS doS VaciNadoS 
No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra 
o coVid-19, PoSSiBiliTaNdo a TraNSParÊNcia ENTrE aS doSES rE-
cEBidaS E aS doSES aPlicadaS da VaciNa coVid-19. SENdo aSSiM, 
coNTriBUiNdo Para o MUNicÍPio dE MariTUBa Na ViaBiliZaÇÃo da 
aTUaliZaÇÃo E acoMPaNHaMENTo doS dadoS MUNiciPaiS, aTraVÉS 
do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo SPNi/coVid.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1005 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 meias diárias  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: Para coNdUZir a SErVidora JENiffEr airES aMoriM Para 
coordENar o ProcESSo dE diGiTaÇÃo dE dadoS doS VaciNadoS 
No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra 
o coVid-19, PoSSiBiliTaNdo a TraNSParÊNcia ENTrE aS doSES rE-
cEBidaS E aS doSES aPlicadaS da VaciNa coVid-19. SENdo aSSiM, 
coNTriBUiNdo Para o MUNicÍPio dE MariTUBa Na ViaBiliZaÇÃo da 
aTUaliZaÇÃo E acoMPaNHaMENTo doS dadoS MUNiciPaiS, aTraVÉS 
do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo SPNi/coVid.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1006 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2925258 / clEiSoN MarTiNS doS SaNToS / 619.497.442-72
oBJETiVo: MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo daS aÇÕES dE coNTrolE da 
TB No 8º crS No MUNicÍPio dE BrEVES
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1007 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912531 / EriK dEUTScHEr MarTiNS PiNHo / 697.186.102-78
oBJETiVo: MoNiToraMENTo E aTUaliZaÇÃo SoBrE o SiSTEMa dE iN-
forMaÇÃo - SiNaN Para TÉcNicoS do 8º crS E MUNicÍPioS adSTriToS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1008 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 09/04/2021 a 10/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor dE árEaS fláVio rEiS JÚNior-co-
ordENador daS/ddaSS ao MUNicÍPio dE caPaNEMa Para ParTici-
Par dE rEUNiÃo TÉcNica EM coNVocaÇÃo do Sr. SEcrETário dE 
PolÍTicaS dE SaÚdE -SaPS/SESPa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1009 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 17/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE alTaMira E caMETá, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1010 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / alMErio dUTra aGraSSar / 306.432.282-68
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo E SUPErViSÃo do ProGraMa Vi-
GiaGUa/SiSaGUa, diScUTir SoBrE aS dirETriZES dE MoNiToraMEN-
To da QUalidadE da áGUa dE coNSUMo HUMaNo No MUNicÍPio dE 
BarcarENa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1012 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 12/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316031 / SilVio faro da SilVa / 743.119.302-59
oBJETiVo: coNdUZir oS coNSElHEiroS E a SErVidora do cES/Pa 
aoS MUNicÍPioS dE caMETá, BaiÃo E MocaJUBa/Pa, coM o oBJETiVo 
dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE Social, coM EN-
foQUES aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE E PriNciPalMENTE rEla-
cioNadoS ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
BElÉM/ caMETá/BaiÃo / MocaJUBa/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1013 de 22 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 19/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
OBJETIVO: A fim de realizar a distribuição da 5ª Entrega/2ª fase da Cam-
panha de Vacinação contra a coVid-19 para os municípios de curralinho, 
São Sebastião da Boa Vista e Muaná – 8º crS em viagem pelo Grupo aéreo 
de Segurança Pública – GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1014 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal.
PErÍodo: dE 17/04/2021 a 18/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194579/1 / roNaldo JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior / 
726.400.572-00
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 5ª ENTrEGa da 2ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal, coM Parada Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará oNdE rEaliZará aS MESMaS 
aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1015 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo

oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá.
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194579/1 / roNaldo JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior / 
726.400.572-00
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 5ª ENTrEGa da 2ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1016 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal.
PErÍodo: dE 17/04/2021 a 18/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES roNal-
do JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior a fiM dE rEaliZar a diSTriBUi-
ÇÃo da 5ª ENTrEGa da 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra 
a coVid 19, Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS, 
coM Parada Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do 
Pará oNdE rEaliZará aS MESMaS aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1017 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá.
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES roNal-
do JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior a fiM dE rEaliZar a diSTriBUi-
ÇÃo da 5ª ENTrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra 
a coVid 19, Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caPaNEMa - 4º crS E 
SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1018 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 17/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
OBJETIVO: A fim de realizar a distribuição da 5ª Entrega/2ª fase da cam-
panha de Vacinação contra a coVid 19 para os municípios de Soure, Sal-
vaterra, Santa cruz do arari, cachoeira do arari e Ponta de Pedras – 7º 
crS em viagem pelo Grupo aéreo de Segurança Pública – GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1019 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 17/04/2021 a 18/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JESSica SoUSa doS SaNToS / 008.191.922-01
OBJETIVO: A fim de realizar a distribuição da 5ª Entrega / 2ª Fase da 
campanha de vacinação contra a coVid 19, avaliar e monitorar a rede de 
frio do município de Barcarena – 6º crS a ser conduzida pelo motorista do 
dSG Edvan laurinho Barbosa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1020 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 17/04/2021 a 18/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: conduzir a técnica da divisão de imunizações Jéssica Sousa 
dos Santos a fim de realizar a distribuição da 5ª entrega / 2ª fase da Cam-
panha de Vacinação contra a coVid 19, avaliação e monitoramento na 
rede de frio do município de Barcarena – 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1021 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541890231 / alESSaNdra SoarES alHadEf / 430.729.412-20
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
51466581 / dUrValiNa SErrao PiNTo / 251.887.712-68
91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraES MarTiNS / 081.344.132-34
5957191 / JoSUÉ lEiTE doS PaSSoS / 020.464.612-07
58573504 / liENE do Socorro caMara XiMENES / 167.328.042-00
54189931/1 / liliaN YaE KaTo KiMUra / 446.338.742-68
0000000 / rEGiaNNE iNGrid caScaES GUEdES / 597.530.132-72
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oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária Para fiNS dE licENciaMEN-
To No HoSPiTal rEGioNal, No NÚclEo rEGioNal E No SErViÇo dE 
oNcoloGia dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1022 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para iNSPEÇÃo SaNiTária Para fiNS 
dE licENciaMENTo No HoSPiTal rEGioNal, No NÚclEo rEGioNal E 
No SErViÇo dE oNcoloGia dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1023 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 25/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5946002 / SaMUEl raMalHo da SilVa / 430.068.502-97
oBJETiVo: coNdUZir o SENHor SEcrETário dE SaÚdE do ESTado - 
dr rÔMUlo rodoValHo GoMES, o QUal dará aPoio ao SEcrETário 
MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1024 de 23 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 13/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
8042981 / JaiME SaNToS dE SoUSa / 851.937.632-00
oBJETiVo: revezou junto ao motorista antônio Marcos Saraiva, a condu-
ção do servidor Manoel dantas, pertencente à Gerência de Patrimônio, que 
entregou materiais, equipamentos e posterior tombamento dos bens, no 
Hospital regional do referido Município.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1025 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia  Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria do Pará
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5945967 / alESSaNdra aMaral dE SoUZa / 454.089.712-87
58984771 / aNa PaUla da SilVa fErrEira / 278.096.252-68
572027572 / aNdrE carValHo MaTiaS / 652.085.872-20
541841802 / criSTiNa Maria BarBoSa Bordalo / 267.144.002-25
59459141 / daVid airES do NaSciMENTo NUNES / 833.965.352-00
3051734 / dÉBora PorTal aMador lEal / 657.813.332-15
59277422 / dHYEllEN daYNara SalES SacraMENTo / 966.789.092-91
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
115169/1 / ENoliNa cardoSo BaraTa / 136.462.902-00
5155690-1 / fErNaNdo MarcElo BarrETo / 428.133.522-68
59554741 / GiZElE dE JESUS araÚJo SilVa / 010.850.462-06
724378 / JoSE Maria BraGa doS SaNToS / 236.795.812-20
54665122 / laUra dUTra da SilVa / 189.305.812-34
5955233 / MarcEla NEri fErNaNdES / 865.874.802-25
5945911 / rENaTa MacEdo loBaTo da SilVa / 480.884.712-49
57206487 / roSEaNE SilVa dE aSSiS / 700.546.062-68
5945885 / Sara SUElY rEiS da SilVa / 796.435.662-34
00000 / SáVio fEliPE GoMES PErEira / 018.666.422-27
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE ENfrENTaMENTo a coVid-19 aTraVÉS 
da PoliclÍNica iTiNEraNTE, aoS MUNicÍPioS dE doM EliSEU, Ulia-
NÓPoliS, iPiXUNa do Pará, ParaGoMiNaS, SÃo MiGUEl do GUaMá E 
SaNTa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1026 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia  Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria do Pará
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955265 / iracElir dE MiraNda TEiXEira / 333.742.872-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo aTUar Na aÇÃo dE 
coMBaTE a coVid-19, aTraVÉS da PoliclÍNica iTiNEraNTE, aoS MU-
NicÍPioS dE doM EliSEU, UliaNÓPoliS, iPiXUNa do Pará, ParaGoMi-
NaS, SÃo MiGUEl do GUaMá E SaNTa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1027 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia  Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria do Pará
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 07/05/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
572320781 / JoÃo PaUlo riBEiro doS aNJoS / 617.162.782-87
oBJETiVo: coNdUZirá a UNidadE MÓVEl Para oS MUNicÍPioS dE 
doM EliSEU, UliaNÓPoliS, ParaGoMiNaS, iPiXUNa do Pará, SÃo Mi-
GUEl do GUaMá E SaNTa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1028 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59591451 / fraNciSco WElliNGToN SaNToS raMoS / 051.083.474-48
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TécNica No HoSPiTal PúBlico rEGioNal 
doS caETéS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1030 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 19/05/2021 a 31/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
866141 / MaNoEl PEdro oEiraS diNiZ / 064.264.502-78
oBJETiVo: realizar Visita Técnica de implantação de referência Técnica 
Municipal para Implementação da Politica Saúde do Trabalhador; Oficina 
de Capacitação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica sobre os 
agravos à Saúde do Trabalhador; Palestra sobre coVid 19 com foco na 
prevenção, acidente de trabalho, direito trabalhista e previdenciário nos 
municípios de redenção, conceição do araguaia, Tucumã, Xinguara e ou-
rilândia do Norte/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1031 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 19/05/2021 a 31/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54184514 / lUciaNa BarroS da SilVa / 693.044.242-91
105651 / Maria GraciETE GoMES / 198.220.142-87
oBJETiVo: dara apoio na realização da implantação de referência Técnica 
Municipal para Implementação da Politica Saúde do Trabalhador; Oficina 
de Capacitação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica sobre os 
agravos à Saúde do Trabalhador; Palestra sobre coVid 19 com foco na 
prevenção, acidente de trabalho, direito trabalhista e previdenciário nos 
municípios de redenção, conceição do araguaia, Tucumã, Xinguara e ou-
rilândia do Norte/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1032 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 15/04/2021 a 15/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59591451 / fraNciSco WElliNGToN SaNToS raMoS / 051.083.474-48
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa Técnica No HoSPiTal Público rEGioNal 
doS caetés.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1033 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 19/05/2021 a 31/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: conduzir os técnicos que irão realizar visita de implantação 
de referência Técnica Municipal para implementação da Politica Saúde do 
Trabalhador; Oficina de Capacitação dos Profissionais de Saúde da Atenção 
Básica sobre os agravos à Saúde do Trabalhador; Palestra sobre coVid 19 
com foco na prevenção, acidente de trabalho, direito trabalhista e previ-
denciário nos municípios de redenção, conceição do araguaia, Tucumã, 
Xinguara e ourilândia do Norte/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1034 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: UliaNoPoliS
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174477/1 / iSMaEl PiMENTa doS SaNToS / 450.065.392-91
oBJETiVo: coNdUZir oS SrS. PaUlo roBErTo ESTUMaNo BElTrÃo, 
EUrifraNcE do Socorro dE SoUZa SaNToS E Sara rodriGUES dE 
caSTro ao MUNicÍPio dE UliaNÓPoliS, EM aTiVidadE dE SUPErViSÃo 
E aValiaÇÃo da UNidadE HoSPiTalar 19 a 23/04/2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 1035 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 18/04/2021 a 18/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15
oBJETiVo: ENTrEGa dE 1º E 2 º doSES VaciNa coNTra o coVid-19  
NoS MUNiciPioS dE aNaJaS, cHaVES E afUá
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1036 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 15/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
84816-1 / lUZiNal aNToNio dE JESUS oliVEira / 146.171.022-72
oBJETiVo: dar aPoio aS ENTrEGaS E dEScarrEGaMENTo dE ciliN-
droS No Município dE BaGrE E PoSTEriorMENTE rEaliZar o lEVaNTa-
MENTo dE MaTErial/EQUiPaMENToS inservível E rETirada do MESMo 
No HoSPiTal rEGioNal PúBlico do MaraJó - dE BrEVES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1037 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957944 / EliZÂNGEla do Socorro da SilVa MoNTEiro / 681.756.392-53
oBJETiVo: realizar o treinamento de inspeção nos sistemas de abasteci-
mento de água Saa, Sac e proporcionar fornecimento de água com quali-
dade pra população e assim promover a prevenção do coVid.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1039 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Garrafao do NorTE
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064291 / Maria doMiNGaS SaNToS SilVa / 804.023.992-34
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME da SErVido-
ra aciMa MENcioNada, Para QUE a MESMa PoSSa SE dESlocar aTé o 
MUNicíPio dE Garrafão do NorTE, coM a fiNalidadE dE rEaliZar a 
ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E PoSTEriorMENTE EfETUar 
o dE PaTriMôNio doS BENS No HoSPiTal MUNiciPal dE Garrafão 
do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1040 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Garrafao do NorTE
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZar a ENTrEGa dE 
MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E PoSTEriorMENTE EfETUarEM oS ToM-
BaMENToS doS BENS No HoSPiTal MUNiciPal dE GarrfÃo do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1041 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Garrafao do NorTE
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59579231 / lUcaS BarroS riBEiro / 018.801.502-71
oBJETiVo: dar aPoio ao carrEGaMENTo E dEScarrEGaMETo E ToM-
BaMENTo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES do HoSPiTal do MUNicÍPio dE GarrfÃo do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1042 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 29/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59580101 / clEci rodriGUES da SilVa / 839.674.192-15
8400636-1 / crEUZa MElo doS SaNToS / 440.643.222-15
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME da SErVi-
dora aciMa MENcioNada, Para QUE a MESMa PoSSa rEaliZar aS 
ENTrEGaS dE aParElHoS rESPiraTÓrioS NoS MUNicÍPioS dE BoM 
JESUS do TocaNTiNS E rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1043 de 26 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS

oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo.
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 29/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS Para rEaliZarEM aS ENTrEGaS 
dE aParElHoS rESPiraTÓrioS NoS MUNicÍPioS dE BoM JESUS do To-
caNTiNS E rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1048 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá.
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 12/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58931041 / MarÍlia lEÃo MaGalHÃES / 946.336.062-04
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
5294240-1 / SoNia do Socorro QUEiroZ oliVEira / 143.599.012-91
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiS-
SioNaiS dE SaÚdE No MUNiciPio dE caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1049 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 12/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JoSE aNdrE da SilVa PErEira / 796.427.562-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ESTará rEaliZaNdo aTi-
VidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE E ErradicaÇÃo da 
SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE, No 
MUNiciPio dE caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1050 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá.
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 12/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5157994 / roSiclEia da SilVa SoUSa fErrEira / 401.886.392-68
 / SErGio ricardo da coNcEicao riBEiro / 186.563.742-49
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiS-
SioNaiS dE SaÚdE No MUNiciPio dE caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1051 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 1.586,98
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TErra alTa.
PErÍodo: dE 28/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571971011 / raiMUNdo NoNaTo dE alMEida araUJo JUNior / 189.321.422-20
oBJETiVo: rEaliZar TESTaGEM/acoNSElHaMENTo Na aÇÃo dE PrE-
VENÇÃo/diaGNÓSTico coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra-alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1052 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 1.586,98
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TErra alTa.
PErÍodo: dE 28/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909091 / MariaNa aSSUNÇÃo da coSTa / 401.364.182-87
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na MoBiliZaÇÃo, TriaGEM E 
cadaSTraMENTo Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo/diaGNÓSTico coM TESTa-
GEM, acoNSElHaMENTo coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: cUrUÇá, MaraPaNiM E TErra-alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1053 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 1.586,98
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TErra alTa.
PErÍodo: dE 28/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190623-1 / rUi aNdErSoN alcaNTara dE oliVEira / 701.650.252-04
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar TriaGEM 
/ cadaSTraMENTo, TESTaGEM E acoNSElHaMENTo Na aÇÃo dE PrE-
VENÇÃo/diaGNÓSTico coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra-alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1054 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 12/05/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
572065871 / GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra / 858.896.442-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ESTará rEaliZaNdo aTi-
VidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE E ErradicaÇÃo da 
SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE, No 
MUNiciPio dE caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1055 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174834/1 / riTa dE caSSia fraNco carValHo / 597.535.792-68
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ES-
TadUal 800-aTUaliZaÇÕES E fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUi-
ÇÕES dE loNGa PErMaNÊNcia-,ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS 
ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1056 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194716 / aNdrÉa VEra da SilVa coSTa / 278.705.882-53
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
541928371 / iGor NEVES dE SoUZa / 884.926.802-53
oBJETiVo: dar aPoio aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScali-
ZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800-aTUaliZaÇÕES E 
fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE loNGa PErMaNÊNcia-, 
ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1057 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa.
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5596823 / afoNSo NaZarENo araUJo da crUZ / 319.719.542-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800-aTUaliZaÇÕES E 
fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE loNGa PErMaNÊNcia, 
ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1058 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias Valor: r$ 501,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-aÇU
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 21/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZirá UNidadE MÓVEl dE cliNica MÉdica Para oS 
MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, iGaraPÉ aÇU, 
cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1059 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias Valor: r$ 712,14
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: iGaraPE-acU, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZirá UNidadE MÓVEl dE cliNica MÉdica Para oS 
MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, iGaraPÉ aÇU, 
cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1060 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.088,13
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: TErra alTa.
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZirá UNidadE MÓVEl dE cliNica MÉdica Para oS 
MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, iGaraPÉ aÇU, 
cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1061 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias Valor: r$ 501,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-aÇU
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 21/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57195002 / PEdro oTaVio do carMo aNdradE JUNior / 377.346.102-00

oBJETiVo: rESPoNSáVEl PEla liGaÇÃo ElÉTrica E MaNUTENÇÃo da 
UNidadE MÓVEl QUE irá Para NoS MUNicÍPioS dE iGaraPÉ aÇU, SÃo 
doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1062 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias Valor: r$ 712,14
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: iGaraPE-acU, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57195002 / PEdro oTaVio do carMo aNdradE JUNior / 377.346.102-00
oBJETiVo: rESPoNSáVEl PEla liGaÇÃo ElÉTrica E MaNUTENÇÃo da 
UNidadE MÓVEl QUE irá Para NoS MUNicÍPioS dE iGaraPÉ aÇU, SÃo 
doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1063 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.088,13
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: TErra alTa.
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57195002 / PEdro oTaVio do carMo aNdradE JUNior / 377.346.102-00
oBJETiVo: rESPoNSáVEl PEla liGaÇÃo ElÉTrica E MaNUTENÇÃo da 
UNidadE MÓVEl QUE irá Para NoS MUNicÍPioS dE iGaraPÉ aÇU, SÃo 
doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1064 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias Valor: r$ 501,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-aÇU
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 21/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZirá a VaN dE aPoio coM a EQUiPE Para oS MUNi-
cÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, iGaraPÉ aÇU, cUrU-
Ça, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1065 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias Valor: r$ 712,14
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: iGaraPE-acU, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM.
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZirá a VaN dE aPoio coM a EQUiPE Para oS MUNi-
cÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, iGaraPÉ aÇU, cUrU-
Ça, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1066 de 27 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.088,13
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: TErra alTa
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZirá a VaN dE aPoio coM a EQUiPE Para oS MUNi-
cÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, iGaraPÉ aÇU, cUrU-
Ça, MaraPaNiM E TErra alTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1067 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 01/05/2021 a 05/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / lUciValdo PErEira da SilVa / 558.087.272-00
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES da coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
acoMPaNHaMENTo da ViGilÂNcia EM SaÚdE ENVolVENdo a aPrESEN-
TaÇÃo do calENdário dE iMUNiZaÇÃo do coVid-19, EM BElÉM/Pa.
rEdENÇÃo/MaraBá/BElÉM/MaraBá/rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1068 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 01/05/2021 a 05/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / daNilo JordÃo dE MENESE / 007.572.193-73
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES da coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
acoMPaNHaMENTo da ViGilÂNcia EM SaÚdE ENVolVENdo a aPrESEN-
TaÇÃo do calENdário dE iMUNiZaÇÃo do coVid-19, EM BElÉM/Pa. 
dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
rEdENÇÃo/MaraBá/BElÉM/MaraBá/rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 1069 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / alMErio dUTra aGraSSar / 306.432.282-68
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo E SUPErViSÃo doS ProGraMaS 
VSPEa, ViGiaGUa/SiSaGUa, diScUTir SoBrE aS dirETriZES dE MoNi-
ToraMENTo da QUalidadE da áGUa dE coNSUMo HUMaNo No MUNi-
cÍPio dE alTaMira/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1070 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES / 634.745.812-87
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar TrEiNaMEN-
To E SUPErViSÃo doS ProGraMaS VSPEa, ViGiaGUa/SiSaGUa, diS-
cUTir SoBrE aS dirETriZES dE MoNiToraMENTo da QUalidadE da 
áGUa dE coNSUMo HUMaNo No MUNicÍPio dE alTaMira/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1071 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 meias diárias  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa BárBara
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 26/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0112380-017 / aNa Maria liMa do carMo / 104.123.362-00
52746483 / ViNGrEN dE fariaS fErrEira / 166.287.052-34
oBJETiVo: dESENVolVEr MoNiToraMENTo No SiSTEMa dE iNforMa-
ÇÃo/SiNaN NET No coNTrolE da HaNSENÍaSE No MUNicÍPio dE SaN-
Ta BarBara do Pará/1º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1072 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 meias diárias  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa BárBara
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 26/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENTo / 649.330.912-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá dESENVolVEr Mo-
NiToraMENTo NaS aÇÕES dE coNTrolE da HaNSENÍaSE E MoNiTo-
raMENTo No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo/SiNaN NET No MUNicÍPio dE 
SaNTa BarBara do Pará/1º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1073 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957944 / EliZÂNGEla do Socorro da SilVa MoNTEiro / 681.756.392-53
oBJETiVo: rEaliZar o TrEiNaMENTo dE iNSPEÇÃo NoS SiSTEMaS dE 
aBaSTEciMENTo dE áGUa E ProPorcioNar forNEciMENTo dE áGUa 
coM QUalidadE Pra PoPUlaÇÃo E aSSiM ProMoVEr a PrEVENÇÃo do 
coVid No MUNicÍPio dE alTaMira/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1074 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: STa Maria do Pará, dESTiNo: BoNiTo.
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / olaVo alVES alENcar / 213.487.582-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco aoS MUNicÍPioS dE cacHoEira 
do Piriá//Pa E BoNiTo/Pa a fiM dE dESENVolVEr aS aTiVidadES iNE-
rENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUar E lEVaNTar dadoS iNE-
rENTES a QUESTÃo do coNTrolE Social rElacioNado ao coNTrolE 
da coVid 19, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
STa Maria/ cacHoEira do Piriá/ BoNiTo/ STa Maria
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1075 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BoNiTo
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191343/1 / MalU MEliSSa MarQUES SoarES / 647.174.452-87
oBJETiVo: SUPorTE TÉcNico adMiNiSTraTiVo ao coNSElHEiro ola-
Vo alVES, coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao 
coNTrolE Social, coM ENfoQUE EM diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE 
E PriNciPalMENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.

BElÉM/ cacHoEira do Piriá/ BoNiTo/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1076 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BoNiTo
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
102090-1 / oSMar fErrEira NEVES / 223.980.582-04
oBJETiVo: coNdUZir coNSElHEiroS, aSSESSor JUrÍdico E TEcNico 
do cES/Pa dUraNTE ViSiTa iN loco E lEVaNTaMENTo dE dadoS So-
BrE o ENfrENTaMENTo ao coVid-19, aS MUNicÍPioS dE cacHoEira 
do Piriá E BoNiTo/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
BElÉM/ cacHoEira do Piriá/ BoNiTo / BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1077 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 751,73
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57191242 / fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco / 795.525.522-49
54189539/1 / iraNY do Socorro oliVEira da SilVa / 245.945.472-49
oBJETiVo: atender a solicitação de capacitação da comissão de Pad do 
3º crS /castanhal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1078 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SaNTarÉM, dESTiNo: PraiNHa
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5392446012 / Maria iNÊZ dolZaNE rEiS / 059.426.402-20
oBJETiVo: ViSiTa iN loco ao MUNicÍPio dE PraiNHa/Pa, coM o oBJE-
TiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE Social coM 
ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE E PriNciPalMENTE rEla-
cioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
SaNTarÉM/ PraiNHa/ SaNTarÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1079 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PraiNHa
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51667481 / adMir doS SaNToS SErra JUNior / 279.569.622-34
oBJETiVo: aSSESSoria JUrÍdica dUraNTE ViSiTa iN loco ao cMS dE 
PraiNHa/Pa, coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao 
coNTrolE Social coM ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE E 
PriNciPalMENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
BElÉM/ SaNTarÉM/ PraiNHa/ SaNTarÉM/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1080 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PraiNHa
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191343/1 / MalU MEliSSa MarQUES SoarES / 647.174.452-87
oBJETiVo: SUPorTE TÉcNico adMiNiSTraTiVo a coNSElHEira Maria 
iNÊZ dolZaNE, coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES 
ao coNTrolE Social coM ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE 
E PriNciPalMENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
BElÉM/ SaNTarÉM/ PraiNHa/ SaNTarÉM/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1081 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 25/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
59338203 / VicTor HUGo BEcHara arEro liMa / 016.358.802-38
oBJETiVo: Participação da distribuição das vacinas nos municípios de cur-
ralinho, Muaná e São Sebastião da Boa Vista, em viagem pelo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1082 de 28 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PorTo dE MoZ
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 22/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
78670/1 / iSaBEl iVoNE SEaBra daNiN / 055.346.902-91
5090504-3 / Maria EMilia rodriGUES riBEiro / 269.282.132-72
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oBJETiVo: irá desenvolver Monitoramento nas ações de controle da Hanseníase
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1083 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5923738 / adriaNo alBUQUErQUE corrEa / 747.124.032-68
571976131 / ciNTYa SiMoNE SilVa MaGalHÃES / 704.184.622-91
57190705 / Marcia NaSciMENTo GoNÇalVES / 634.917.102-00
oBJETiVo: rEaliZaÇao dE rEUNiao JUNTo aoS GESTorES da 10º crS, 
rEGUlaÇao daS UrGENciaS XiNGU-aMU 192 E da cENTral dE rEGla-
Çao dE lEiToS, alEM dE SUPErViSao NaS PlaNilHaS dE PlaNToES 
E SoBrEaViSoS, ViSaNdo diMENSioNaMENTo daS folHaS dE PaGa-
MENTo daQUElaS UNidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1084 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGES dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TEcNica da cPlaN/ddra Para a rEa-
liZaÇao dE rEUNiao JUNTo aoS GESTorES da 10º crS, rEGUlaÇao 
daS UrGENciaS XiNGU-aMU 192 E da cENTral dE rEGlaÇao dE lEi-
ToS, alEM dE SUPErViSao NaS PlaNilHaS dE PlaNToES E SoBrEa-
ViSoS, ViSaNdo diMENSioNaMENTo daS folHaS dE PaGaMENTo da-
QUElaS UNidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1085 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 19/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0503427 / dÍdiMo roBErTo PiMENTEl / 144.968.102-63
OBJETIVO: Realizar quantificação da dispersão vetorial ativa e passiva para Leishma-
nioses. As atividades relacionadas ao flebotomíneos são diurnas e noturnas
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1086 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 19/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57612802 / JoSE alcEBiadES fUrTado lUSToZa / 021.555.278-45
OBJETIVO: Apoio administrativo e logístico nas atividades de Quantificação 
da dispersão vetorial ativa e passiva para leishmanioses. as atividades 
relacionadas ao flebotomíneos são diurnas e noturnas
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1087 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 02/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Haroldo BarroSo rUfiNo / 132.697.472-68
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na MoBiliZaÇÃo, TriaGEM E 
cadaSTraMENTo Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo/diaGNÓSTico coM TESTa-
GEM, acoNSElHaMENTo coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: BaiÃo E MocaJUBa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1088 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 02/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55953004-2 / KáTia criSTiNa fErrEira doS SaNToS Garcia / 
252.698.522-68
oBJETiVo: rEaliZar TESTaGEM/acoNSElHaMENTo Na aÇÃo dE PrE-
VENÇÃo/diaGNÓSTico coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: BaiÃo E MocaJUBa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1089 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 02/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar TriaGEM 
/ cadaSTraMENTo, TESTaGEM E acoNSElHaMENTo Na aÇÃo dE PrE-

VENÇÃo/diaGNÓSTico coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: BaiÃo E MocaJUBa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1090 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59557601 / VaNESSa QUEiroZ aGUiar / 009.764.852-30
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS aGENTES 
coMUNiTarioS dE SaÚdE-acS, No MUNiciPio dE caMETa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1091 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENTo / 649.330.912-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar aTiVida-
dES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS 
coNGÊNiTa No Pará, coM oS aGENTES coMUNiTarioS dE SaÚdE-acS, 
No MUNUiciPio dE caMETa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1092 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58931041 / MarÍlia lEÃo MaGalHÃES / 946.336.062-04
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiS-
SioNaiS dE SaÚdE No MUNiciPio dE TUcUrUi
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1093 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JoSE aNdrE da SilVa PErEira / 796.427.562-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ESTará rEaliZaNdo aTi-
VidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE E ErradicaÇÃo da 
SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE, No 
MUNiciPio dE TUcUrUi
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1094 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 24/04/2021 a 25/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194316/1 / rEiNaldo GoMES do SacraMENTo / 740.167.332-00
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 6ª ENTrEGa / 2ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19, aValiar E 
MoNiTorar a rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS a 
SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do dSG EdVaN laUriNHo BarBoSa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1095 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 24/04/2021 a 25/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES rEi-
Naldo GoMES do SacraMENTo a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 
6ª ENTrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 
19, aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
BarcarENa - 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1096 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcordia do Pará
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571941811 / riTa do Socorro rodriGUES E SilVa / 379.651.312-34
0104370-031 / SErGio ricardo rEiS fiGUEirEdo / 186.669.222-49
oBJETiVo: realizar busca ativa de óbitos.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 1097 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcordia do Para
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo:  conduzir técnicos que irão realizar busca ativa de óbitos
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1098 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 02/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo SÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETiVo: coNdUZir a carrETa dE clÍNica MÉdica QUE irá SEr UTi-
liZada Na aÇÃo dE SaÚdE iTiNEraNTE dE ENfrENTaMENTo ao co-
Vid-19, NoS MUNicÍPioS dE BaiÃo E MocaJUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1099 de 29 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias Valor: r$ 949,52
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 12/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00000 / lUÍS carloS MaGNo fErrEira / 087.718.392-91
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco ao cMS dE SÃo fÉliX do XiNGÚ/
Pa a fiM dE dESENVolVEr aS aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE 
Social E aVEriGUar E lEVaNTar dadoS iNErENTES a QUESTÃo do 
coNTrolE da coVid 19.
BElÉM/SÃo fÉliX do XiNGÚ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 695326

FÉrias
.

Portaria N.º 1.078 de 20 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 2021/803215
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora lUci-
GlEUMa NoBrE doS SaNToS, id. funcional nº 122793-2, ocupante do 
cargo de administrador, lotado na divisão de Prestação de compras de 19 
de agosto de 2021 a 17 de Setembro de 2021, referente ao período aqui-
sitivo de 01.05.2019 a 30.04.2020.
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 20.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 695047
Portaria N.º 1.079 de 20 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 2021/803215
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora lUci-
GlEUMa NoBrE doS SaNToS, id. funcional nº 122793-2, ocupante do 
cargo de administrador, lotado na divisão de Prestação de compras de 
18 de Setembro de 2021 a 17 de outubro de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 01.05.2020 a 30.04.2021.
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 20.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 695053
Portaria N° 1.077 de 20 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
considerando o processo de nº 2021/848773
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares, a 
servidora PaTricia MiriaM SaYUri SaTo BarroS da coSTa, matricula 
nº 54188000-2, lotada no laboratório central, no período de 16.09.2021 
a 17.10.2021, referente ao período aquisitivo de 25 de fevereiro de 
2020 a 24 de fevereiro de 2021, interrompidas através da PorTaria Nº 
1.015/06.08.2021, publicada no doE nº 34.663/09.08.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 695012

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.039 de 13 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/723459.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as Portarias nº 925 e 923 de 08.07.2021, publica-
das no doE nº 34.643 de 19.07.2021, que concedeu 30 (trinta) dias de 
licença prêmio a servidora Maria ElZa fUrTado aSSUNÇÃo, matricula 
nº. 54184215/2 e 3, cargo Enfermeiro, lotada no departamento de desen-
volvimento da rede assistencial.
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: 20.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 694990

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.080 de 20 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, a servidora abaixo relacionado;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57206643/1 EldEci alMEida dE araUJo TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

28/04/2021 aTÉ 
07/05/2021

1630/2021 – 
08/06/2021

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 20/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.083 de 20 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 78034 de 04/08/2021;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o Tra-
BalHo a servidora Marcia HElENa SoUZa BarBoSa dE oliVEira, id. 
funcional nº 57206431/1, ocupante do cargo de Técnico em Higiene den-
tal, lotado na Unidade de referencia Especializada - Presidente Vargas, a 
contar de 05/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.084 de 20 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 78123 de 09/08/2021;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o TraBa-
lHo ao servidor raiMUNdo lEoNardo ViEira raMoS, id. funcional nº 
3182231/2, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Seção de Transpor-
tes, a contar de 09/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.085 de 20 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/912132.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora SElMa HEdiNair doS SaNToS 
alVES, ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 
54196039/1, lo tada no laboratório central, a contar de 08/08/2021, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 20/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 695221
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”

coNtrato N°: 002
Exercício: 2021
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização no con-
trole do câncer (ca) de Mama e colo do útero com ênfase na coleta do 
PccU e exame clínico da Mama – Módulo i,ii e iii, no município de Belém, 
no período de 23 a 27/08/2021. Totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 13/08/2021
Vigência: 13/08 à 12/09/2021
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00024/2021
Programa de Trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem 
do recurso
10128150789240000  - 3390-36  -  0349002041  -  federal
contratado: Michele Monteiro Sousa - cPf. Nº 684.358.272-91
Endereço: rua Tiradentes N° 700 apt 501 – Bairro: reduto – Belém - Pa
cEP: 66053-330
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 695264
GoVerNo do estado do ParÁ

sisteMa ÚNico de saÚde
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”
coNtrato N°: 003

Exercício: 2021
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização no con-
trole do câncer (ca) de Mama e colo do útero com ênfase na coleta do 
PccU e exame clínico da Mama – Módulo i,ii e iii, no município de Belém, 
no período de 23 a 27/08/2021. Totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 13/08/2021
Vigência: 13/08 à 12/09/2021
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00026/2021
Programa de Trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem 
do recurso
10128150789240000  - 3390-36  -  0349002041  -  federal
contratado: dione Seabra de carvalho - cPf. Nº 626.966.452-72
Endereço: Travessa Bom Jardim N° 970 – Bairro: Jurunas – Belém - Pa
cEP: 66030-130
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 695270
GoVerNo do estado do ParÁ

sisteMa ÚNico de saÚde
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”
coNtrato N°: 004

Exercício: 2021
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de formação na Po-
lítica Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS – Unidade 
i,ii, iii, iV e V, na modalidade de Ensino de Educação a distância – Ead, 
com transmissão sendo realizada da sede da ETSUS/Pa (Belém), para os 
municípios conforme Edital de abertura N° 4 de 20/05/2021, publicado 
no Diário Oficial N° 34.589 de 20/05/2021, Turma I, no período de 23 a 
27/08/2021, conforme Errata N° 02 de 14/07/2021, publicado no diário 
Oficial N° 34.639. Totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 19/08/2021
Vigência: 19/08 à 18/09/2021
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00028/2021
Programa de Trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem 
do recurso
10128150789240000  - 3390-36  -  0349002041  -  federal
contratado: Shirley aviz de Miranda - cPf. Nº 745.045.682-68
Endereço: Travessa Monte alegre N° 1303 apto 902 – Bairro: Jurunas – 
Belém - Pa
cEP: 66030-370
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 695372

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato
terMo aditiVo N°: 1

Valor Total: r$ 198.000,00 (cENTo E NoVENTa E oiTo Mil rEaiS).
data da assinatura: 20/08/2021
Vigência: 20/08/2021 à 20/08/2022
Classificação do Objeto: locação
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) 
meses, a locação do imóvel destinado a UaT/HiV/aidS.
contrato: 07
Exercício: 2020
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 3390-47
  fonte do recurso: 0103
  origem do recurso: Estadual
contratado: Edna azevedo de azevedo cPf: 000.469.142-34; Heloisa He-
lena chermont azevedo cPf 301.873.542-00; Monica azevedo rôla cPf: 
024.037.732-04; isabela Bastos Kalume de azevedo cPf: 259.918.682-
04; Patricia azevedo Burlamaqui freire cPf: 024.038.382-68; Karla aze-
vedo cebolão cPf: 287.149.382-00
oUTorGado: GaraNTia iMÓVEiS S/S lTda
cNPJ Nº 83.367.771/0001-49
representante: carloS alBErTo dE carValHo VaZ PErEira JUNior
cPf Nº: 760.401.782-72
End.: aV. PrESidENTE PErNaMBUco, Nº 352, Bairro: BaTiSTa caMPoS, 
cEP: 66015-200, BElÉM/Pa
Telefone: (91) 98121-6876
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 695361

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 486, de 19 de aGosto de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 538, de 02 de julho de 2019, pu-
blicada em doE n.º 33.910, de 03 de julho de 2019, que instaurou o Processo 
administrativo disciplinar n.º 2018/226739, prorrogada através da Portaria 
n.º 725, de 29 de agosto de 2019, publicada em doE n.º 33.969, de 03 de 
setembro de 2019, redesignado através da Portaria n.º 869, de 29 de outubro 
de 2019, publicada em doE n.º 34.026, de 04 de novembro de 2019, pror-
rogada a redesignação através da Portaria n.º 15, de 13 de janeiro de 2020, 
publicada em doE n.º 34.089, de 14 de janeiro de 2020, redesignada através 
da Portaria n.º 83, de 05 de março de 2020, publicada no doE n.º 34.136, 
de 06 de março de 2020, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 
212, de 14 de abril de 2020, publicada no doE n.º 34.183, de 15 de abril 
de 2020, redesignada através da Portaria n.º 249, de 16 de junho de 2020, 
publicada no doE n.º 34.256, de 17 de junho de 2020, prorrogada a rede-
signação através da Portaria n.º 327, de 25 de agosto de 2020, publicada no 
doE n.º 34.324, de 26 de agosto de 2020, redesignada através da Portaria 
n.º 431, de 13 de outubro de 2020, publicada no doE n.º 34.372, de 14 de 
outubro de 2020, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 557, de 
11 de dezembro de 2020, publicado no doE n.º 34.434, de 14 de dezembro 
de 2020, redesignada através da Portaria n.º 116, de 11 de fevereiro de 2021, 
publicada no doE n.º 34.490, de 12 de fevereiro de 2021, prorrogada a re-
designação através da Portaria n.º 241, de 19 de abril de 2021, publicada no 
doE n.º 34.558, de 20 de abril de 2021, redesignada através da Portaria n.º 
371, de 21 de junho de 2021, publicada no doE n.º 34.618, de 22 de junho 
de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) M. de J. M. N., ocupante de cargo de 
Técnico de Enfermagem, matrícula funcional n.º 57234382/1, lotada na UBS 
Pedreira/1º crS/SESPa, para apurar suposto acúmulo ilegal de cargo público, 
que se comprovado constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, inciso 
Vi, e 178, inciso i, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso Xii, todos 
da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 393/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a co-
missão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pe-
los servidores estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, ocupante 
do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da 
Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de administra-
dor, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da primeira, 
conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/226739.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 19/08/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 694965
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Portaria N.º 487, de 19 de aGosto de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 186, de 04 de abril de 2019, 
publicada no doE n.º 33.547, de 09 de abril de 2019, que instaurou o Pro-
cesso administrativo disciplinar n.º 2018/486563, prorrogada através da 
Portaria n.º 409, de 11 de junho de 2019, publicada no doE n.º 33.894, 
de 12 de junho de 2019, sobrestado através da Portaria n.º 528, de 27 de 
junho de 2019, publicada no doE n.º 33.906, de 28 de junho de 2019, 
cancelado o sobrestamento através da Portaria n.º 249, de 20 de maio de 
2021, publicada no doE n.º 34.590, de 21 de maio de 2021, redesignada 
através da Portaria n.º 372, de 24 de junho de 2021, publicada no doE n.º 
34.621, de 25 de junho de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) a. M. P. 
da r., ocupante do cargo de agente de artes Práticas, lotado (a) na UrE 
Marcelo cândia/1º crS/SESPa, matrícula funcional n.º 5154383/1, para 
apurar suposto abandono de cargo público, que se comprovado constitui 
transgressão disciplinar ao artigo 177, incisos i e Vi, e artigo 178, inciso 
XVii, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso iii, todos da lei n.º 
5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 394/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrí-
cula funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do 
cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a 
presidência da primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 
2018/486563.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 19/08/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 694966
Portaria N.º 485, de 19 de aGosto de 2021.

o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1.006, de 25 de novembro de 
2019, publicada em doE n.º 34.044, de 27 de novembro de 2019, que 
instaurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/484670, Portaria 
n.º 19, de 31 de janeiro de 2020, publicada em doE n.º 34.106, de 03 
de fevereiro de 2020, redesignada através da Portaria n.º 159, de 25 de 
março de 2020, publicada em doE n.º 34.157, de 26 de março de 2020, 
prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 233, de 21 de maio de 
2020, publicada em doE n.º 34.227, de 22 de maio de 2020, sobrestado 
através da Portaria n.º 278, de 22 de julho de 2020, publicada em doE 
n.º 34.290, de 23 de julho de 2020, cancelado o sobrestamento através 
da Portaria n.º 363, de 28 de outubro de 2020, publicada em doE n.º 
34.390, de 29 de outubro de 2020, redesignada através da Portaria n.º 
364, de 29 de outubro de 2020, publicada no doE n.º 34.392, de 30 de 
outubro de 2020, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 01, de 
06 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 34.454, de 08, de janeiro de 
2021, redesignada através da Portaria n.º 119, de 24 de fevereiro de 2021, 
publicada no doE n.º 34.501, de 25 de fevereiro de 2021, prorrogada a 
redesignação através da Portaria n.º 242, 22 de abril de 2021, publicada 
no doE n.º 34.564, de 27, abril de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 370, de 21 de junho de 2021, publicada no doE n.º 34.618, de 22 de 
junho de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) a. c. l. P. c., ocupante do 
cargo de agente de Saúde, matrícula funcional n.º 2009447/1, lotado (a) 
na UrE Materno infantil/1º crS/SESPa, para apurar supostas faltas injus-
tificadas ao trabalho, por mais de 60 dias intercaladas, pelo período de 1 
ano, que se comprovado constitui transgressão disciplinar ao artigo 177, 
incisos i e Vi caracterizando o disposto no artigo 190, inciso iii, todos da 
lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 392/2021;
rESolVE:
i – ProrroGar a rEdESiGNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, forma-
da pelos servidores estáveis de nível superior, Norma de fátima andrade, 
ocupante do cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, 
Elza Maria da Silva lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrí-
cula funcional n.º 54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do 
cargo de administrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a 
presidência da primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 
2018/484670.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 19/08/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 694963

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 582 de diÁria de 20/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de Gerência e fiscalização de contratos na 
administração Pública, na Escola de Governança Pública do Estado do Pará.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém– Pa- Brasil/ Período: 30/08/ à 03/09/2021. Nº de diárias: 
quatro diárias e meia.
Servidoras: rita de cássia da Silva Paiva  |  cPf: 210.841.142-91 |  Matrí-
cula: 54186174-2  |  cargo: agente administrativo.
Vandecy de oliveira Gomes Barata  |  cPf: 423.001.342-68  |  Matrícula:  
57193882  |  cargo: agente de Portaria.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 694982
Portaria Nº 583 de diÁria de 20/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para o Tratamento de cessação do Taba-
gismo junto aos profissionais de saúde do município de São Domingos do 
capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim– Pa- Brasil/ Período: 30 à 31/08/2021. 
Nº de diárias: uma diária e meia.
Servidora: Hellen Jordana oliveira de Sousa  |  cPf: 593.556.032-15 |  
Matrícula: 54195296-1  |  cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 695028
Portaria Nº 584 de diÁria de 20/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para o Tratamento de cessação do Tabagis-
mo junto aos profissionais de saúde do município de São João da Ponta.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São João da Ponta– Pa- Brasil/ Período: 01 à 03/09/2021. Nº de 
diárias: duas diárias e meia.
Servidora: Hellen Jordana oliveira de Sousa  |  cPf: 593.556.032-15 |  
Matrícula: 54195296-1  |  cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 695035
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 022/2021
aProVa a iMPlaNTaÇÃo dE 01 (UMa) EQUiPE MUlTidiSciPliNar dE 
aPoio À rEdE PSicoSSocial - aMENT TiPo 3, Para o MUNicÍPio dE 
SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições 
e:
1. considerando a Portaria MS/GM Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
que altera as Portarias de consolidação no 3 e nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras 
providências;
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 19 de agosto de 2021
rESolVE:
art.1º - aprovar a implantação de 01 (uma) Equipe Multidisciplinar de 
apoio à rede Psicossocial – Equipe Tipo 3 aMENT, para o município de São 
João de Pirabas/Pa
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 20 de agosto de 2021
Patrícia de fátima lima da Silva  Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio ca-
etés

Protocolo: 695438
resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 023/2021

aProVa a iMPlaNTaÇÃo dE 01 (UMa) EQUiPE MUlTidiSciPliNar dE 
aPoio À rEdE PSicoSSocial - aMENT TiPo 3, Para o MUNicÍPio dE 
SaNTa lUZia do Pará/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições 
e:
1. considerando a Portaria MS/GM Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
que altera as Portarias de consolidação no 3 e nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras 
providências;
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2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 19 de agosto de 2021
rESolVE:
art.1º - aprovar a implantação de 01 (uma) Equipe Multidisciplinar de 
apoio à rede Psicossocial – Equipe Tipo 3 aMENT, para o município de 
Santa luzia do Pará/Pa
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 20 de agosto de 2021
Patrícia de fátima lima da Silva  Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio ca-
etés

Protocolo: 695440
resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 024/2021

aProVa a iMPlaNTaÇÃo dE 01 (UM) cENTro dE aPoio PSicoSSocial 
iNfaNTo JUVENil caPSi, Para o MUNicÍPio dE BraGaNÇa/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições 
e:
1. considerando a Portaria MS/GM Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
que altera as Portarias de consolidação no 3 e nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras 
providências;
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 19 de agosto de 2021
rESolVE:
art.1º - aprovar a implantação de 01 (um) centro de atenção Psicossocial 
infantojuvenilo – caPSi, para o município de Bragança/Pa
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 20 de agosto de 2021
Patrícia de fátima lima da Silva  Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio ca-
etés

Protocolo: 695444

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 261 de 20/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aÇÕES dE coNTrolE daS ar-
BoViroSES, ViGilÂNcia EPidEMioloGica doS aGraVoS E TraBalHo 
dE caMPo.
PErÍodo: 23 a 27/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa E UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aG. dE SaÚdE

iZa roSa SoarES BaSToS 57206625 aG. dE ENdEMiaS

JoSE fErNaNdES dE liMa 57206143 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 695013

Portaria Nº 262 de 20/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo daS 
aÇÕES dE coNTrolE daS arBoViroSES, ViGilÂNcia EPidEMioloGica 
doS aGraVoS E TraBalHo dE caMPo.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 23 a 27/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa E UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 695018

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 220 de 20 de aGosto de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
EllEN GUSMÃo BarBoSa – aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS - Mat. 
57206178/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302 0103000000 339033 100,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 695176
Portaria: 223 de 20 de aGosto de 2021

Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
daiSY rEJaNE aGUiar doS rEiS –aGENTE adMiNiSTraTiVo – 
Mat.54194740/1
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908309  0103000000  339033 720,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 695133

diÁria
.

Portaria N° 224 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541947401 / daiSY rEJaNE aGUiar doS rEiS / 491.674.051-34
oBJETiVo: dESENVolVEr aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTa-
ÇÃo/iNforMaÇÃo a EQUiPE rESPoNSáVEl PEloS ProcESSoS dE Tra-
TaMENTo fora do doMicilio (Tfd), alÉM dE ProMoVEr ViSiTa iN 
loco ao HoSPiTal do MUNicÍPio coM o iNTUiTo dE faZEr lEVaN-
TaMENTo dE lEiToS ofErTadoS, EQUiPE TÉcNica E rEGUlaÇÃo dE 
acESSo. (MUNicÍPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa)
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 225 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571975191 / aGaTHa BrENda caSTro SilVa / 718.753.522-87
oBJETiVo: dESENVolVEr aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTa-
ÇÃo/iNforMaÇÃo a EQUiPE rESPoNSáVEl PEloS ProcESSoS dE Tra-
TaMENTo fora do doMicilio (Tfd), alÉM dE ProMoVEr ViSiTa iN 
loco ao HoSPiTal do MUNicÍPio coM o iNTUiTo dE faZEr lEVaN-
TaMENTo dE lEiToS ofErTadoS, EQUiPE TÉcNica E rEGUlaÇÃo dE 
acESSo. (MUNicÍPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa)
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 226 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955695/1 / aNdrE PErEira foNSEca JUNior / 733.767.602-68
oBJETiVo: dESENVolVEr aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTa-
ÇÃo/iNforMaÇÃo a EQUiPE rESPoNSáVEl PEloS ProcESSoS dE Tra-
TaMENTo fora do doMicilio (Tfd), alÉM dE ProMoVEr ViSiTa iN 
loco ao HoSPiTal do MUNicÍPio coM o iNTUiTo dE faZEr lEVaN-
TaMENTo dE lEiToS ofErTadoS, EQUiPE TÉcNica E rEGUlaÇÃo dE 
acESSo. (MUNicÍPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa)
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 695140
Portaria N° 221 de 20 de aGosto de 2021

NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572061781 / EllEN GUSMao BarBoSa / 751.214.842-91
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aÇÕES oPEracioNaiS do PEcd 
(ProGraMa ESTadUal dE coNTrolE da dENGUE) E SiSPNcd (SiSTEMa 
do ProGraMa NacioNal dE coNTrolE da dENGUE),coNforME cro-
NoGraMa EM aNEXo.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
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Portaria N° 222 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572062301 / aNdrE aUGUSTo coUTiNHo da coSTa / 762.593.582-53
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa doMiciliar E aPoio Na SUPErViSÃo TÉc-
Nica, daS aÇÕES oPEracioNaiS do PEcd (ProGraMa ESTadUal dE 
coNTrolE da dENGUE) E SiSPNcd (SiSTEMa do ProGraMa NacioNal 
dE coNTrolE da dENGUE), coNforME croNoGraMa EM aNEXo.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 695175

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº 236 de 18 de aGosto de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoramento e orientações sobre o sistema de pla-
nejamento digiSUS Gestor, versão 2018-2021 e capacidade instalada do 
Hospital Santo Antônio e acompanhamento final das obras do referido hos-
pital, a qual se encontra na 4ª medição.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 20/09/2021 a 24/09/2021 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
 cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
Jorge Eymar de Matos Silva,
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 94579/1
cargo: Eng. Sanitarista,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 695190
diÁrias

Portaria Nº 237 de 18 de aGosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar assessoramento e orien-
tações sobre o sistema de planejamento digiSUS Gestor, versão 2018-2021 
e Capacidade Instalada do Hospital Santo Antônio e acompanhamento final 
das obras do referido hospital, a qual se encontra na 4ª medição.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: alenquer/Pa – Brasil.
Período: 20/09/2021 a 24/09/2021 / N° de diária:4 ½ (quatro diárias e 
meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 695193

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 320 de 20 de aGosto de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde/ SESPa, no uso de suas atri-
buições, e coNSidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 
5.810/94, que determina que autoridade que tiver ciência de irregulari-
dade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao 
acusado ampla defesa;
coNSidEraNdo as recomendações consignadas no parecer da coNJUr de 
fls. 127/128, constante no processo 2014/436013, devidamente homolo-
gado através do despacho de fl. 132;
r E S o l V E:
i – instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar através da co-
MiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar do 
10° crS/SESPa composta pelos servidores: GElMa Maria SilVa da Sil-

Va, matrícula nº 5892334/1, EMaNoEl raY da GaMa fariaS, matrícula 
n° 5892441/1 e carla oliVEira araUJo, matrícula nº 57224768/1, para 
sob a presidência do primeiro, apurar os indícios de irregularidades admi-
nistrativas praticadas pelo senhor T. c. B. P. S., servidor desta SEcrETa-
ria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa, em tese, pela prática das 
transgressões disciplinares previstas no art. 178, inciso iV e art. 190, ii, 
da lei Estadual n° 5.810/94, bem como os fatos conexos que emergirem 
no decorrer dos trabalhos, em tudo observando o direito constitucional ao 
contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5°, inciso lV da consti-
tuição federal de 1988.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dirEÇÃo do 10°crS/SESPa.
alTaMira, 20 de aGoSTo de 2021.
WaldEcir araNHa Maia
dirETor do 10ºcrS/SESPa

Protocolo: 695085

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 318/2021 de 19 de aGosto de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07 /07/ 2021.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo que o Servidor NElSoN dE JESUS 
MarQUES da SilVa, Matrícula nº 556247-3, Médico, Efetivo, lotado no 10º 
crS/altamira, goze 01 (UM) mês de licença Prêmio, que lhe foi concedido 
através da PorTaria Nº 253/2021 de 21/06/2021, correspondente ao 
Triênio de 18/07/2006 a 17/07/2009, no período 30/03/2022 a 28/04/2022, 
no total de 30(TriNTa) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 19 de agosto de 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 695091

errata
.

errata da Portaria.
NÚMEro dE Protocolo: 671166

Portaria Nº 253/2021 de 21 de JUNHo de 2021.
PUBlicada No doE N°: 34.620 de 24 de junho de 2021.
onde se lê: no período de 02/08.2021 a 30.09.2021
Leia-se: no período de 02/08.2021 a 31.08.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 19 de agosto de 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 695094

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 425 de 20 de aGosto de 2021.
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 16 a 18.08.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras.
objetivo: realizar monitoramento do Programa Melhor em casa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 695446
Portaria Nº 426 de 20 de aGosto de 2021.

Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 19 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: participar da reunião da cir araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 695448
*republicada por ter saído incorreta no doE Nº 34.668/12.08.2021*
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Portaria Nº 401 de 11 de aGosto de 2021
Nome: Jucirema de Souza Gomes.
cargo: Técnica em Gestão Pública.
Matrícula/Siape: 5146453-6.
cPf: 282.418.512-00.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 29.08 a 04.09.2021.
No de diárias: 6,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: Tratar de assuntos referentes ao 3º QdQQ junto ao fES e outros 
assuntos administrativos em diversos setores do Nível central.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 695383
Portaria Nº 423 de 20 de aGosto de 2021.

Nome: Patrícia ciribelli coelho américo.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5897356-1.
cPf: 789.808.602-34.
Período: 18 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria.
objetivo: participar da reunião da cir.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 695403
Portaria Nº 427 de 20 de aGosto de 2021

Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo: agente de arte Práticas.
Matrícula/Siape: 5425212-2.
cPf: 265.935.642-49.
Período: 22 a 28.08.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte e Xinguara.
objetivo: realizar visitas técnicas para averiguação dos pleitos dos muni-
cípios.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 695469
Portaria Nº 428 de 20 de aGosto de 2021

Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: Nicolly Mathias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57210508-1.
cPf: 838.349.742-34.
Período: 22 a 28.08.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte e Xinguara.
objetivo: realizar visitas técnicas para averiguação dos pleitos dos muni-
cípios.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 695472

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 424 de 20 de aGosto de 2021.
Tornar Sem Efeito, a PorTaria Nº 414/17.08.2021, publicada no doE nº 
34.674/18.08.2021, que concedeu diárias à servidora abaixo designada:
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 16 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 5,0 (cinco).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras e rio Maria.
objetivo: realizar monitoramento do Programa Melhor em casa e participar 
da reunião da ci.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 695404

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 570/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar o servidor desta autarquia, rodriGo da SilVa PiNTo, matrícula 
nº 541810/2 e MariNETE do Socorro PiNTo, matrícula nº 661, ambos 
lotado na central de abastecimento de Material Técnico do Hospital ophir 
loyola (caMTEc), para a função de fiscais do contrato administrativo nº 
086/2021, firmado com a empresa I. F. S. NASCIMENTO & CIA LTDA, que 
têm como objeto aQUiSiÇÃo dE lUVaS cirUrGicaS E dE ProcEdiMEN-
ToS, PElo PErÍodo dE 12 MESES. Processo n° 2021/569494.
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 695379
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 568/2021–GaB/dG/HoL

o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar o servidor desta autarquia, rodriGo MaTSUSaKa iKETaNi, ma-
trícula nº 5938189/2 e THiaGo rEBElo BriTo, matrícula nº 57215200/1, 
ambos lotado na divisão de Medicina Nuclear do Hospital ophir loyola, 
para a função de Fiscais do Contrato Administrativo nº 097/2021, firmado 
com a empresa NUclEar cENTEr clÍNica dE diaGNÓSTico Por iMa-
GENS lTda, que têm como objeto a prestação de serviço na área de medi-
cina nuclear do Hospital ophir loyola, para atender o Hospital ophir loyola 
- Hol. Processo nº 2021/494237 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 695373

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 105/2021-HoL
objeto: contratação de empresa especializada em manutenção preven-
tiva e corretiva com reposição total de peças, no Equipamento STErrad 
100S, fabricados pela “aSP – advanced Sterilization Products”, nº de Série: 
010101962258.
Valor Global: r$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).
data assinatura: 25/08/2021
Vigência: 25.08.2021 a 24/08/2022
Pregão Eletrônico nº 094/2021- Processo nº 2020/226152
orçamento: 10.302.1507.8880.33.90.39 foNTE: 0103/0269
contratado: adVaNcEd ESTEriZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo 
dE ProdUToS Para SaÚdE lTda, com sede na avenida Tamboré, n° 
1.077, parte a, alphaville Empresarial – cidade de Barueri/SP, fone: (11) 
99626-2602 E-mail: michell.gimael@asp.com, inscrita no cNPJ sob o nº 
32.494.340/0001-02.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 694992

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°118/2021 – HoL

objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENTaiS Para a rEaliZaÇÃo daS ci-
rUrGiaS dE rTU dE PrÓSTaTa.
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, 20 de agosto de 2021
celso augusto Moraes Gonçalves
cPl-Hol

Protocolo: 695143

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021
Processo nº 2021/144752
objeto: aquisição de Materiais cirúrgicos Trépanos para atender as neces-
sidades da divisão de oftalmologia.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
aMaZoN MEdical carE EirEli: r$ 30.960,00
Valor Total da licitação: r$ 30.960,00
Belém, 12 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 695376
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oUtras MatÉrias
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea

interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/532474
Valor: r$ 535,94
Justificativa: o valor de R$ 535,94 (quinhentos e trinta e cinco reais e 
noventa e quatro centavos), referente Verbas rescisórias retroativas de 
13º salário de abono permanência a contar de 06/08/2017, do servidor 
aNTÔNio adriaNo dE liMa, como reconhecimento de despesa de Exer-
cício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 695278
Portaria Nº 584/2021 – GaB/dG/HoL.

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contido no processo nº 2021/806948 de 
23/07/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 01/08/2021, o servidor lUcaS daNiEl 
dE alMEida fErNaNdES, Médico, matrícula nº 5959732/1, lotado na on-
cologia clinica (Quimioterapia), admitido sob o regime o regime das leis 
complementares 007/1991, 77/2011 e 131/2020 Servidor Temporário.
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: 694961
Portaria Nº 601/2021-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 2021/806064 de 
23/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar a contar de 01/07/2021 a servidora JUcilENa SoUZa NaSci-
MENTo, cargo comissionado (Pedagoga), matrícula nº 57219233/2, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para exercer a função de 
agente Público de controle- aPc deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
 diretor Geral do Hol

Protocolo: 694962
Portaria Nº 599/2021 – daF/HoL.

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo os termos da PorTaria Nº 532/2021 - daf/
Hol de 05/08/2021, que remaneja a partir de 05/08/2021, o servidor 
WaldEclEY da SilVa BarBoSa, auxiliar operacional, matrícula nº 
57197025/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da Unidade 
de atendimento imediato- Uai para a divisão de controle e Movimentação 
Pessoal (SoP) deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 695384
Portaria Nº 603/2021 – daF/HoL.

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/906089 de 
18/08/2021.
rESolVE:
rEMaNEJar a partir de 01/09/2021, por necessidade de serviço a servi-
dora SUZaNa KETH PaiVa aNdradE, auxiliar operacional, matrícula nº 
57197110/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da comissão 
Permanente de licitação – cPl para divisão de farmácia deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 20 de agosto de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 695451
terMo aditiVo a ata de reGistro de PreÇo

1º terMo aditiVo a ata de reGistro de PreÇo 
Nº 048/2020-HoL

data assinatura:13/08/2021
Processo nº: 2021/485379
Justificativa: REVISÃO DE PREÇO do item abaixo descrito, concedida com 
fundamento no art. 65, inciso ii, alínea ‘d’ da lei n° 8.666/93 c/c artigo 19 
do decreto Estadual n° 991/2020, com efeito a contar da data do pedido, 
qual seja 06 de maio de 2021.

iTEM cÓd ESPEcificaÇÃo UNid QTdE Valor UNiTário Valor ToTal

21 074466-2 iSolador dE PrESSÃo, EM 
PV, dE 5 cM dE diÂMETro. UNd 24.000 r$ 0,55 r$ 13.200,00

Valor Total do aditivo: de r$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
contratado farMariN iNdUSTria coMErcio lTda.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 695443

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 694909, diÁrio oFiciaL Nº 34.676, 
de 20 de aGosto de 2021

iNSTrUMENTo SUBSTiTUTiVo dE coNTraTo
Nota de Empenho da despesa: 2021NE001306
oNde se LÊ:
PaE: 2021/722115
Leia-se:
PaE: 2021/887013
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente em exercício

Protocolo: 694969

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato Nº 062/2021

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;
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: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente da fScMP em Exercício

Protocolo: 695323

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 19/08/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e Fon-
tes de recursos: 0149008950, 0149009280, 0149009308, 0349008569, 
0349008725, 0349008751, 0349008950 e 0661008406. , consoante per-
mite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 231/2020/fScMP- PE SrP nº 025/2020/fScMP - PaE nº 
2020/622699
contratada: MEdcorP HoSPiTalar lTda.
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 695031

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 094/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
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.
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rocHa E rocHa diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli , com sede ananindeua/Pa em TV. WE 66 
Nº 612, Bairro: cidade Nova, cEP: 67.140-658, Telefone: (91)98397-2884/98555-7102, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº:36.850.210/0001-16, e-mail: licitacao.rochaerocha@gmail.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

13

colETor dE UriNa fEMiNiNo,iN-
faNTil, EM PlaSTico colETor dE 
UriNa, EM PlaSTico, fEMiNiNo, 

iNfaNTil: coM BordaS dEMarca-
daS, EMBalaGEM TraNSParENTE, 
coM adESiVo HiPoalErGENico, 
TaBEla dE GradUaÇÃo PrEciSa, 
idENTificaÇÃo coNTENdo daTa, 
EXaME, PaciENTE, ENfErMaria 

E lEiTo. a EMBalaGEM PriMaria 
E iNdiVidUal EM PaPEl GraU 

cirUrGico dEVEra coNTEr NoME 
E Marca do ProdUTo, forNE-

cEdor E ENdErEÇo, NÚMEro do 
loTE, daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE E rEGiSTro No MiNiSTÉrio 

da SaÚdE/aNViSa

adVaNTiVE/ 
adVaNTiVE

30.000/ 
UNid 0,35 10.500,00

14

colETor dE UriNa MaScUliNo 
,iNfaNTil,EM PlaSTico colETor 

dE UriNa, EM PlaSTico, MaS-
cUliNo, iNfaNTil: coM BordaS 

dEMarcadaS, EMBalaGEM 
TraNSParENTE, coM adESiVo 
HiPoalErGENico, TaBEla dE 

GradUaÇÃo PrEciSa, idENTifi-
caÇÃo coNTENdo daTa, EXaME, 
PaciENTE, ENfErMaria E lEiTo. 

a EMBalaGEM PriMaria E iNdiVi-
dUal EM PaPEl GraU cirUrGico 
dEVEra coNTEr NoME E Marca 
do ProdUTo, forNEcEdor E 
ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, 

daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro No MiNiSTÉrio da 

SaÚdE/aNViSa

adVaNTiVE/ 
adVaNTiVE.

30.000/ 
UNid 0,35 10.500,00

Valor GloBal: r$ 21.000,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 695025

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 095/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
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.

SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMENToS HoSPiTalar lTda , com sede ananindeua/Pa em TV 
WE 42 Nº 192, caSa: a, Bairro: cidade Nova, cEP: 67.133-250, Telefone: (91) 98235-2081/99348-5504, inscrita no 

cNPJ/Mf sob o nº:33.762.284/0001-02, e-mail: sitemedica@gmail.com

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ 
UNid

Valor 
unitário Valor Total

11

caPa aSSEPTica dESc.P/ VidEo laParoScoPia, c/10UNd 
caPa aSSÉPTica, Para VÍdEo laParoScoPia, dE 12,5 

X 250cM: PacoTE coM 10 UNidadES (EMBaladoS UM a 
UM), ProdUTo dE USo ÚNico, dEScarTáVEl, aTÓXica, 
aPiroGÊNica, SEM SoldaS. a EMBalaGEM PriMária 
oU iNdiVidUal dEVErá coNSTar NoME E Marca do 

ProdUTo, forNEcEdor E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE, TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, 
SUa coMPoSiÇÃo E rEGiSTro No MiNiSTÉrio da SaÚdE/

aNViSa

ESTErEli MEd 100/ 
UNid 29,15 2.915,00

33

SiSTEMa dE aSPiraÇÃo TraQUEal 6fr, fEcHado, 
NEoNaTal SiSTEMa dE aSPiraÇÃo TraQUEal fEcHado, 

NEoNaTal, 6fr: 06 PEÇaS, coM Mdi, coMPoSTo Por SoN-
da aSPiraÇÃo EM PVc, GradUada EM cM oM orifÍcioS 

Na EXTrEMidadE diSTal coM PoNTa arrEdoNdada, lUVa 
PláSTica SilicoNiZada ENVolVENdo a SoNa, coNEcTor 
EM Y coM dUPlo SWiVEl (PiVoS GiraTÓrioS Para coNE-
XÃo ao TUBo ENdoTraQUEal E circUiTo do VENTilador 
MEcÂNico do oUTro), Via dE iNSTalaÇÃo coM VálVUla 
aNTi-rEflUXo, VálVUla Para coNTrolE dE VácUo coM 
TraVa Por PrESSÃo E TaMPa ProTETora Na EXTrEMi-
dadE diSTal Para USo EM TUBoS ENdoTraQUEaiS. a 

EMBalaGEM PriMaria E iNdiVidUal dEVErá SEr EM PaPEl 
GraU cirÚrGico E coNTEr o TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, 
NoME E Marca do ProdUTo, dadoS do forNEcEdor E 

ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE E rEGiSTro No MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa.

BioTEQ
(cirUG fErNaN-

dES)

60/ 
UNid 88,00 5.280,00

34

SiSTEMadEaSPiraÇÃoTraQUEal8fr,fEcHado,PEdiaTrico 
SiSTEMa dE aSPiraÇÃo TraQUEal fEcHado, PEdiaTri-
co, 8fr: 06 PEÇaS, coM Mdi, coMPoSTo Por SoNda 

aSPiraÇÃo EM PVc, GradUada EM cM oM orifÍcioS Na 
EXTrEMidadE diSTal coM PoNTa arrEdoNdada, lUVa 

PláSTica SilicoNiZada ENVolVENdo a SoNa, coNEcTor 
EM Y coM dUPlo SWiVEl (PiVoS GiraTÓrioS Para coNE-
XÃo ao TUBo ENdoTraQUEal E circUiTo do VENTilador 
MEcÂNico do oUTro), Via dE iNSTalaÇÃo coM VálVUla 
aNTi-rEflUXo, VálVUla Para coNTrolE dE VácUo coM 
TraVa Por PrESSÃo E TaMPa ProTETora Na EXTrEMi-
dadE diSTal Para USo EM TUBoS ENdoTraQUEaiS. a 

EMBalaGEM PriMaria E iNdiVidUal dEVErá SEr EM PaPEl 
GraU cirÚrGico E coNTEr o TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, 
NoME E Marca do ProdUTo, dadoS do forNEcEdor E 

ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE E rEGiSTro No MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa.

BioTEQ
(cirUG fErNaN-

dES)

200/ 
UNid 88,60 17.720,00

Valor GloBal: r$ 25.915,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 695033

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 095/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
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.

Sc coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli , com sede São caetano do Sul/SP em alameda Terracota, 215 
– Sala-1202, Bairro: cerâmica, cEP: 09531-190, Telefone: (11)3612-2905/97167-0254, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº:34.396.122/0001-60, e-mail: licitacao@schosp.com.br
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

24

ProTETor ocUlar Para foTo-
TEraPia, EM alGodÃo aToXico, 
TaMaNHo PP: SEM laTEX, SEM 
rESidUoS, HiPoalErGENico, 

aNTi-EScara, forMaTo aNaTo-
Mico, aJUSTaVEl, coM BlacKoUT 

iNTEGrado. a EMBalaGEM 
PriMaria dEVEra coNTEr NoME E 
Marca do ProdUTo, forNEcEdor 

E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo E ValidadE.. 
ProcEdENcia: NacioNal . rMS: 
80358749005 . rEf: TaMaNHo PP

BaBY BlocK/ 
iMPacTo

1.600/ 
UNid 12,00 19.200,00

25

ProTETor ocUlar Para foToTEra-
Pia, EM alGodÃo aToXico, TaMa-
NHo P: SEM laTEX, SEM rESidUoS, 

HiPoalErGENico, aNTi-EScara, 
forMaTo aNaToMico, aJUSTaVEl, 

coM BlacKoUT iNTEGrado. a 
EMBalaGEM PriMaria dEVEra 

coNTEr NoME E Marca do Pro-
dUTo, forNEcEdor E ENdErEÇo, 
NÚMEro do loTE, ProcEdENcia: 

NacioNal. rMS: 80358749005 rEf: 
TaMaNHo P

BaBY BlocK/ 
iMPacTo

2.100/ 
UNid 12,00 25.200,00

26

ProTETor ocUlar Para foToTEra-
Pia,TaMaNHo M, EM alGodÃo aTo-
Xico: SEM laTEX, SEM rESidUoS, 
HiPoalErGENico, aNTi-EScara, 

forMaTo aNaToMico, aJUSTaVEl, 
coM BlacK-oUT iNTEGrado. a 
EMBalaGEM PriMaria dEVEra 

coNTEr NoME E Marca do Pro-
dUTo, forNEcEdor E ENdErEÇo, 
NÚMEro do loTE, daTa dE faBri-

caÇÃo E ValidadE.. PorcEdENcia: 
NacioNal. rMS: 80358749005 rEf: 

TaMaNHo M

BaBY BlocK/ 
iMPacTo

1.800/ 
UNid 12,00 21.600,00

Valor GloBal: r$ 66.000,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 695029

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 093/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
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.
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PiNHEiroS coMÉrcio EirEli , com sede Belém/Pa em rua dos Tamoios, 263 anexo a, Bairro: Jurunas, cEP: 
66.025-540, Telefone: (91)3223-1154, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:26.097.641/0001-18, e-mail: pinheiros-

comercio@hotmail.com

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

12

colcHao dE ESPUMa, TP. cXa 
dE oVo, aNTiEScaraS, d-26; 

0,90X1,88 colcHÃo dE ESPUMa, 
TiPo caiXa dE oVo, aNTiESca-
raS, d26, 0.90 X 1.88 X 7cM: 
dElGado coM SUPErficiE dE 
rElEVo PiraMidal coM Pira-

MidES coM alTUra adEQUada, 
iMPErfUraVEiS Para aGUlHa/

oBJETo PErfUraNTE. EMBalaGEM 
PriMaria E iNdiVidUal dEVEra 

coNSTar NoME E Marca do 
ProdUTo, ENdErEÇo do 

forNEcEdor, NÚMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo E rEGiSTro 
oU iSENÇÃo No MiNiSTErio da 

SaUdE/aNViSa.

ESPUMaBraZ/ 
ESPUMaBarZ
iNd.coM. dE
ESPUMa dE

PoliUTEraNo

1.600/ UNid 80,00 128.000,00

27

Saco P/rEMocao dE cadaVEr, 
PoliET, rN (30X60cM), c/25 Saco 

EM PlaSTico Para cadaVEr, 
TaMaNHo P:coBErTUra Para 
oBiTo EM PoliETiNo dE BaiXa 

dENSidadE, MEdiNdo 30 X 60cM, 
coM ZiPEr EM Toda a SUa EX-

TENSÃo da SUPErficiE froNTal 
rESiSTENTE, BraNco lEiToSo, 

coNTENdo idENTificaÇÃo 
EXTErNa aNEXa ao Saco coM aS 
SEGUiNTES dEScriÇÕES: NoME, 
HoSPiTal, daTa E Hora. a EMBa-
laGEM PriMaria E iNdiVidUal 
dEVEra coNTEr TiPo dE ESTE-
riliZaÇÃo, NoME E Marca do 

ProdUTo, forNEcEdor E ENdE-
rEÇo, NUMEro do loTE, daTa 
dE faBricaÇÃo E dEVEra SEr 
coMPaTiVEl coM oS PadrÕES 

da aBNT E do iPT (iNSTiTUTo dE 
PESQUiSaS TEcNoloGicaS).

araKEN/
PláSTicoS

araKEN lTda.

1.300/
UNid 6,85 8.905,00

Valor GloBal: r$ 136.905,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 695022

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 090/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 11/08/2021 a 11/08/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda-ME , com sede ananindeua/Pa em rod. Br-316, KM 
03 N.1962 TÉrrEo Sala J, Bairro: Guanabara, cEP: 67.133-080, Telefone: (91)3276-1988/98701-6760/99969-
9898, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 83.346.825/0001-90, e-mail: hemocard.bel@gmail.com

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

32

SiSTEMa BaraKa adUlTo, coM 
Balao dE 3000Ml SiSTEMa BaraKa 
adUlTo, coM BalÃo dE 3.000 Ml: 

dEVE Vir acoMPaNHado dE 01 
UNidadE dE TraQUEia dE SilicoNE 
aToXicoaUToclaVEl dE 30cM, 02 
UNidadES iNTErMEdiarioS T dE 
aYrES, 01 UNidadE dE BalÃo dE 

rEiNalaÇÃo dE 02 liTroS (SilicoNE 
oU PVc rESiSTENTE), 01 coNEcTor 
Para SiSTEMa BaraKa, 01 UNidadE 
dE MaScara Nº 04, adUlTo, EM PVc 
riPo raNdEl BacKEr # 01. MESMo 

EM caSo dE dEfEiTo

UNiTEc 30/ UNid 283,90 8.517,00

35

SiSTEMa dE aSPiraÇÃo TraQUEal 
10fr, fEcHado, PEdiaTrico SiSTEMa 
dE aSPiraÇÃo TraQUEal fEcHado, 

PEdiaTrico, 10fr: 06 PEÇaS, 
coM Mdi, coMPoSTo Por SoNda 

aSPiraÇÃo EM PVc, GradUada EM 
cM oM orifÍcioS Na EXTrEMidadE 
diSTal coM PoNTa arrEdoNdada, 

lUVa PláSTica SilicoNiZada ENVol-
VENdo a SoNa, coNEcTor EM Y coM 
dUPlo SWiVEl (PiVoS GiraTÓrioS 
Para coNEXÃo ao TUBo ENdoTra-
QUEal E circUiTo do VENTilador 

MEcÂNico do oUTro), Via dE iNSTa-
laÇÃo coM VálVUla aNTirEflUXo, 
VálVUla Para coNTrolE dE VácUo 
coM TraVa Por PrESSÃo E TaMPa 

ProTETora Na EXTrEMidadE diSTal 
Para USo EM TUBoS ENdoTra-

QUEaiS. a EMBalaGEM PriMaria E 
iNdiVidUal dEVErá SEr EM PaPEl 
GraU cirÚrGico E coNTEr o TiPo 
dE ESTEriliZaÇÃo, NoME E Marca 
do ProdUTo, dadoS do forNEcE-

dor E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE E 

rEGiSTro No MiNiSTÉrio da SaÚdE/
aNViSa

ViTal Gold 300/ UNid 83,00 24.900,00

36

SiSTEMa dE aSPiraÇÃo TraQUEal 
fEcHado, PEdiaTrico, 12fr SiSTEMa 
dE aSPiraÇÃo TraQUEal fEcHado, 
PEdiaTrico, 12fr: 06 PEÇaS, coM 
Mdi, oMPoSTo Por SoNda aSPira-
ÇÃo EM PVc, GradUada EM cM coM 
orifÍcioS Na EXTrEMidadE diSTal 
coM PoNTa arrEdoNdada, lUVa 

PláSTica SilicoNiZada ENVolVEN-
do a SoNa, coNEcTor EM Y coM 

dUPlo SWiVEl (PiVoS GiraTÓrioS 
Para coNEXÃo ao TUBo ENdoTra-
QUEal E circUiTo do VENTilador 

MEcÂNico do oUTro), Via dE iNSTa-
laÇÃo coM VálVUla aNTi-rEflUXo, 
VálVUla Para coNTrolE dE VácUo 
coM TraVa Por PrESSÃo E TaMPa 

ProTETora Na EXTrEMidadE diSTal 
Para USo EM TUBoS ENdoTra-

QUEaiS. a EMBalaGEM PriMaria E 
iNdiVidUal dEVErá SEr EM PaPEl 
GraU cirÚrGico E coNTEr o TiPo 
dE ESTEriliZaÇÃo, NoME E Marca 
do ProdUTo, dadoS do forNEcE-

dor E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE E 

rEGiSTro No MiNiSTÉrio da SaÚdE/
aNViSa.

ViTal Gold 150/ UNid 80,00 12.000,00

37

SiSTEMa dE aSPiracao TraQUEal 
fEcHado,14fr,5 PEcaS SiSTEMa 

dE aSPiracao TraQUEal fEcHado, 
14fr(adUlTo): coM Mdi, coMPoSTo 
Por SoNda dE aSPiraÇÃo EM PVc, 
GradUada EM cM coM orificioS 

Na EXTrEMidadE diSTal coM PoNTa 
arrEdoNdada, lUVa PlaSTica Si-

licoNiZada ENVolVENdo a SoNda, 
coNEcTor EM Y coM dUPlo SWiVEl 
(PiVoS GiraTÓrioS Para coNEXÃo 

ao TUBo ENdoTraQUEal E circUiTo 
do VENTilador MEcaNico do 

oUTro), Via dE iNSTalaÇÃo coM 
ValVUla aNTi-rEflUXo, ValVUla 
Para coNTrolE dE VacUo coM 

TraVa Por PrESSÃo E TaMPa ProTE-
Tora Na EXTrEMidadE diSTal. Para 
USo EM TUBoS ENdoTraQUEaiS. a 

EMBalaGEM PriMaria E iNdiVidUal 
EM PaPEl GraU cirUrGico dEVErá 
coNTEr TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, 

NoME E Marca do ProdUTo, dadoS 
do forNEcEdor E ENdErEÇo, NUME-
ro do loTE, daTa dE rEGiSTro No 

MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa

ViTal Gold 200/ UNid 79,00 15.800,00

Valor GloBal: r$ 61.217,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 695007
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 091/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
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.

loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda , com sede Belém/Pa em rod. augusto Montenegro, n° 1331, 
Bairro: agulha(icoaraci), cEP: 66.811-000, Telefone: (91)98414-6777, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:34.875.727/0001-

34, e-mail: lobatohospitalar@gmail.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

21

ESPEcUlo VaGiNal,dEScarTaVEl,N0. 
2 TaMaNHo MEdioESPEcUlo VaGi-

Nal, dEScarTaVEl, Nº 02: TaMaNHo 
MÉdio, ESTEril SEM lUBrificaNTE, 
coM Boa rESiSTÊNcia. Na EMBala-
GEM PriMaria E iNdiVidUal dEVEra 
coNSTar TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, 

NoME E Marca do ProdUTo, 
forNEcEdor E ENdErEÇo, NUMEro 

do loTE, daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE E rEGiSTro No MiNiSTÉrio da 

SaÚdE/aNViSa.

KolPlaST/ Va-
GiSPEcK 15.00/ UNid 1,22 18.300,00

 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 695008
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 089/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 11/08/2021 a 11/08/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

firST liNE coMÉrcio dE MaTErial HoSPiTalar , com sede rio de janeiro/rJ em rUa SÃo fraNciSco XaViEr Nº 
914, Bairro: São francisco Xavier, Telefone: (21)2580-0630/3860-4090 (raMal:18,28,27), inscrita no cNPJ/Mf sob 

o nº: 32.493.837/0001-06, e-mail: licitacao.firstline@gmail.com

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

22

laMiNa Para TricoToMiZa-
dor, dEScarTáVEl laMiNa 

dEScarTaVEl, Para aParElHo 
TricoToMiZador: UTiliZada 
Para ar EMoÇÃo dE PEloS Na 

PrEParaÇÃo do PaciENTE Para a 
NEUrocirUrGica. o TricoToMi-
Zador dEVEra TEr EiXo MoVEl, 
ProPorcioNaNdo SEGUraNÇa 

aoS PaciENTES E VErSaTilidadE 
aoS ProfiSSioNaiS, oPErar coM 
oU SEM caBo ElETrico, SErVir 

Para a ToNSUra dE TodoS 
oS TiPoS dE PEloS fiNoS oU 

diVErSoS, SEcoS oU MolHadoS, 
PoSSUir dESiGN ErGoNoMico 

E aNTidESliZaNTE, faciliTaNdo 
o MaNUSEio, PoSSUir TraNS-
MiSSÃo EM aÇo Para Maior 

coNfiaBilidadE, EfETUar corTE 
NoS doiS SENTidoS dE MoViMEN-

To, TEr aUToMia Para oPErar 
45 MiNUToS a 02 HoraS, TEr 

BaTEria dE NiMH QUE carrEGa 
coNTiNUaMENTE QUaNdo USado 
coM caBo ElETrico E PoSSUir 
lEd SiNaliZadora dE BaTEria 
carrEGaNdo. oBS: a EMPrESa 
VENcEdora dEVEra forNEcEr 

SEM oNUS Para a fUNdaÇÃo (EM 
coModaTo) 02(doiS) aParElHoS 

TricoToMiZador cirUrGico, 
coMPaTiVEiS coM a laMiNa, alÉM 
dE SE rESPoNSaBiliZar PEla Ma-
NUTENÇÃo E/oU Troca do MESMo 

EM caSo dE dEfEiTo

3M 350/ UNid 20,00 7.000,00

Valor GloBal: r$ 7.000,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 695001

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 086/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021

oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
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.

BraSil SHoPPiNG EirEli, com sede em Santa izabel do Para/Pa, na rua coelho neto, conj. Edilson abreu, 
quadra 14, SN, Bairro: Juazeiro, cEP:68.790-000, Telefone: (91)3272-4136/98074-4908, inscrita no cNPJ/Mf sob 

o nº:34.577.493/0001-01, e-mail: brasilpapeis2000@gmail.com,

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

04

caNUla dE GUEdEl N° 0, EM 
PoliETilENo, dEScarTaVEl: diS-

PoSiTiVo iNSENTo dE laTEX, ESTE-
riliZaVEl, forMaTo aNaToMico, 
EXTrEMidadES MaciaS E arrE-

doNdadaS Para EViTar PoSSiVEiS 
lESoES No TEcido. coMPriMENTo 

dE aProXiMadaMENTE 5cM E 
TaMaNHo iNTErNo do orifÍcio 

dE aProXiMadaMENTE 9MM X 5MM, 
a EMBalaGEM PriMária oU iNdiVi-

dUal dEVEra coPNSTar NoME E 
Marca do ProdUTo, forNEcEdor 

E ENdErEÇo, NUMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro do MiNiSTÉrio da 

SaUdE/aNViSa.

dEScarPac 20/ UNid 3,20 64,00

05

caNUla dE GUEdEl N° 00, EM 
PoliETilENo, dEScarTaVEl: diS-

PoSiTiVo iNSENTo dE laTEX, ESTE-
riliZaVEl, forMaTo aNaToMico, 
EXTrEMidadES MaciaS E arrE-

doNdadaS Para EViTar PoSSiVEiS 
lESoES No TEcido. coMPriMENTo 

dE aProXiMadaMENTE 4cM E 
TaMaNHo iNTErNo do orifÍcio 

dE aProXiMadaMENTE 8MM X 4MM, 
a EMBalaGEM PriMária oU iNdiVi-

dUal dEVEra coPNSTar NoME E 
Marca do ProdUTo, forNEcEdor 

E ENdErEÇo, NUMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro do MiNiSTÉrio da 

SaUdE/aNViSa.

dEScarPac 20/ UNid 3,20 64,00

06

caNUla dE GUEdEl N° 1, EM 
PoliETilENo, dEScarTaVEl: 

diSPoSiTiVo iNSENTo dE 
laTEX, ESTEriliZaVEl, forMaTo 

aNaToMico, EXTrEMidadES 
MaciaS E arrEdoNdadaS Para 
EViTar PoSSiVEiS lESoES No 

TEcido. coMPriMENTo dE 6cM E 
TaMaNHo iNTErNo do orifÍcio dE 
aProXiMadaMENTE 9,5MM X 5MM, 

a EMBalaGEM PriMária oU iNdiVi-
dUal dEVEra coPNSTar NoME E 

Marca do ProdUTo, forNEcEdor 
E ENdErEÇo, NUMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro do MiNiSTÉrio da 

SaUdE/aNViSa.

dEScarPac 30/ UNid 3,20 96,00

07

caNUla dE GUEdEl N° 2, EM 
PoliETilENo, dEScarTaVEl: 

diSPoSiTiVo iNSENTo dE 
laTEX, ESTEriliZaVEl, forMaTo 

aNaToMico, EXTrEMidadES 
MaciaS E arrEdoNdadaS Para 
EViTar PoSSiVEiS lESoES No 

TEcido. coMPriMENTo dE 7cM E 
TaMaNHo iNTErNo do orifÍcio dE 
aProXiMadaMENTE 10MM X 5MM, 

a EMBalaGEM PriMária oU iNdiVi-
dUal dEVEra coPNSTar NoME E 

Marca do ProdUTo, forNEcEdor 
E ENdErEÇo, NUMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro do MiNiSTÉrio da 

SaUdE/aNViSa.

dEScarPac 30/ UNid 3,20 96,00
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08

caNUla dE GUEdEl N° 3, EM 
PoliETilENo, dEScarTaVEl: 

diSPoSiTiVo iNSENTo dE 
laTEX, ESTEriliZaVEl, forMaTo 

aNaToMico, EXTrEMidadES 
MaciaS E arrEdoNdadaS Para 
EViTar PoSSiVEiS lESoES No 

TEcido. coMPriMENTo dE 8cM E 
TaMaNHo iNTErNo do orifÍcio dE 
aProXiMadaMENTE 11MM X 5MM, 

a EMBalaGEM PriMária oU iNdiVi-
dUal dEVEra coPNSTar NoME E 

Marca do ProdUTo, forNEcEdor 
E ENdErEÇo, NUMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro do MiNiSTÉrio da 

SaUdE/aNViSa.

dEScarPac 30/ UNid 3,30 99,00

09

caNUla dE GUEdEl N° 4, EM 
PoliETilENo, dEScarTaVEl: 

diSPoSiTiVo iNSENTo dE 
laTEX, ESTEriliZaVEl, forMaTo 

aNaToMico, EXTrEMidadES 
MaciaS E arrEdoNdadaS Para 
EViTar PoSSiVEiS lESoES No 

TEcido. coMPriMENTo dE 9cM E 
TaMaNHo iNTErNo do orifÍcio dE 
aProXiMadaMENTE 11MM X 6MM, 

a EMBalaGEM PriMária oU iNdiVi-
dUal dEVEra coPNSTar NoME E 

Marca do ProdUTo, forNEcEdor 
E ENdErEÇo, NUMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro do MiNiSTÉrio da 

SaUdE/aNViSa.

dEScarPac 20/ UNid 3,30 66,00

10

caNUla dE GUEdEl N° 5, EM 
PoliETilENo, dEScarTaVEl: 

diSPoSiTiVo iNSENTo dE 
laTEX, ESTEriliZaVEl, forMaTo 

aNaToMico, EXTrEMidadES 
MaciaS E arrEdoNdadaS Para 
EViTar PoSSiVEiS lESoES No 

TEcido. coMPriMENTo dE 10cM E 
TaMaNHo iNTErNo do orifÍcio dE 
aProXiMadaMENTE 16MM X 8MM, 

a EMBalaGEM PriMária oU iNdiVi-
dUal dEVEra coPNSTar NoME E 

Marca do ProdUTo, forNEcEdor 
E ENdErEÇo, NUMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro do MiNiSTÉrio da 

SaUdE/aNViSa.

dEScarPac 20/ UNid 3,30 66,00

Valor ToTal: r$ 551,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 694994

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 087/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
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.

raPHaEl GoNcalVES NicESio EPP , com sede em São José do rio Preto/SP, na rua Pascoal Bevilacqua, n° 3885, 
Bairro: Jardim alto rio Preto, cEP:15.020-280, Telefone: (17)3304-7701/3227-5432, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº:22.654.814/0001-82, e-mail: rhoss@rhoss.com.br

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

29

circUiTo aNESTESia BaraKa 
BalÃo dE 1/2l MáScara N°1 

(TraQUEia SilicoNE) o circUiTo 
Para aNESTESia BaraKa TEM 
coMo oBJETiVo ProMoVEr a 

VENTilaÇÃo arTificial facial 
NÃo iNVaSiVa dUraNTE a iNdU-
ÇÃo oU rEcUPEraÇÃo aNESTÉSi-
ca, aciliTaNdo a adMiNiSTra-

ÇÃo dE GaSES aNESTÉSicoS 
MaNUalMENTE Para o PaciENTE. 

o coNJUNTo É coMPoSTo 
Por BalÃo láTEX frEE dE 1/2 
liTro, TraQUEia dE SilicoNE 

15X300MM, 2 coNEcTorES rEToS 
coM ENTrada dE GáS, 1 coNEc-
Tor coToVElo E 1 MáScara dE 

SilicoNE NÚMEro 1

ProTEc/ ProTEc 30 /UNid 174,60 5.238,00

30

circUiTo aNESTESia BaraKa 
BalÃo dE 1l MáScara N°2 

(TraQUEia SilicoNE) o circUiTo 
Para aNESTESia BaraKa TEM 
coMo oBJETiVo ProMoVEr a 

VENTilaÇÃo arTificial facial 
NÃo iNVaSiVa dUraNTE a 

iNdUÇÃo oU rEcUPEraÇÃo 
aNESTÉSica, faciliTaNdo a 

adMiNiSTraÇÃo dE GaSES aNES-
TÉSicoS MaNUalMENTE Para o 
PaciENTE. o coNJUNTo É coM-

PoSTo Por BalÃo láTEX frEE dE 
1 liTro, TraQUEia dE SilicoNE 

15X300MM, 2 coNEcTorES rEToS 
coM ENTrada dE GáS, 1 coNEc-
Tor coToVElo E 1 MáScara dE 

SilicoNE NÚMEro 2

ProTEc/ ProTEc 30/ UNid 181,30 5.457,00

Valor GloBal: r$ 10.695,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 694997

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 088/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2021 
- fScMP, Processo nº 1017965/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 02/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVEr-
SOS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 11/08/2021 a 11/08/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli , com sede ananindeua/Pa em rua ana cristina 04 a, Km 08, Sala 
02, Bairro: águas Brancas, cEP:67.033-680, Telefone: (91)3349-2455/98162-3595, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº:11.888.791/0001-54, e-mail: comercial@mvlicitacoes.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

01

alMoTolia EM PoliETil. TraNS-
P.,TaMPa roSca,Bico rETo,100Ml 

alMoTolia EM PoliETilENo, 
TraNSParENTE, TaMPa roSca, 
Bico rETo, 100Ml: coM TaMPa 
roSQUEada acoPlada E coM 

ProTEÇÃo. a EMBalaGEM dEVErá 
coNSTar NoME E Marca do Pro-
dUTo, forNEcEdor E ENdErEÇo, 
NÚMEro do loTE, daTa dE faBri-
caÇÃo, ValidadE E rEGiSTro No 
MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa. 

rEG. aNViSa: iSENTo. EMBalaGEM: 
PcT c/ 12 UNidS

TaYlor / cirUrGi-
ca BraSil 1000/ UNid 2,73 2.730,00

02

alMoTolia EM PlaSTico TraNS-
ParENTE, 250 Ml alMoTolia 
EM PlaSTico (PoliETilENo) 
TraNSParENTE, 250Ml: coM 

TaMPa roSQUEada acoPlada E 
coM ProTEÇÃo. Na EMBalaGEM 

dEVErá coNSTar dadoS do 
faBricaNTE, NUMEro do loTE, 

daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE E 
rEGiSTro No MiNiSTErio da SaU-
dE/aNViSa. rEG. aNViSa: iSENTo. 

EMBalaGEM: PcT c/ 12 UNdS

TaYlor / cirUrGi-
ca BraSil 500/ UNid 3,17 1.858,00

Valor GloBal: r$ 4.315,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 694998

..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 682/2021 –aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 16 de aGosto de 2021

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
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considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2021/778923;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME
 carGo loTaÇÃo MaTrÍcUla a coNTar

ValdEcira corrEa 
araUJo

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM GErENcia dE ENfErMaGEM 57193069 05/04/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 16 de agosto de 2021.
  Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 694995

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 686/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
19 de aGosto de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 78512.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) aldacir da Silva aguiar, matri-
cula n° 7000456/1, cargo de auxiliar de administração, lotada (o) na (o), 
assessoria Jurídica, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, a contar de 15 a 29 de julho de 2021, laudo Nº 78512.
  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 19 de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 695296
Portaria Nº 687/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

19 de aGosto de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 78510.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Erika do Socorro rodrigues 
felix, matricula n° 5775701/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 02 a 07 de 
agosto de 2021, laudo Nº 78510.
  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 19 de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 695297
Portaria Nº 688/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

19 de aGosto de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 78511.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) lorelay cristine Viana Sodre, 
matricula n° 57233791/2, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na 
(o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 19 de julho a 03 de 
agosto de 2021, laudo Nº 78511.
  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 19 de agosto de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 695300

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2021 - HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021 – aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
30 de março de 2021, torna público que a sessão do Pregão Eletrônico 
062/2021 - Processo 2019/565235 - aquisição de insumos para realização 
de testes de esterilidade em amostras de sangue para serem utilizados na 
sede da fundação HEMoPa, com equipamento em comodato, pelo período 
de 12 (doze) meses, restou dESErTo pela 2ª vez.
os autos do Processo administrativo Nº 2019/565235 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 20 de agosto de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 695212

diÁria
.

Portaria Nº 691 de 20 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 905234/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  ParTiciPar dE ViSToria TÉcNica No MUNiciPio dE MaraBá/
Pa no período de 23 a  25/08/2021.
lUiZ rENaTo fraNco HaGMaNN dE fiGUEirEdo, cPf: 265962022-91, 
adminstrador/GEMaN, MaT.: 7000898, 2,5 diarias e JaiME adaM NETo, 
cPf:028370442-02, , Gerente de custos/GEiNE, MaT. 5938470, 2,5 diarias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  20 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 695137
Portaria Nº 692 de 20 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 911886/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica ao MUNiciPio dE iGaraPÉ-aÇU/
Pa no dia 25/08/2021.
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 Mar-
cEla riBEiro da SilVa, cPf: 932439362-68, assist. Social/cHr-caS, 
MaT.: 59591141, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  20 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 695129

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 119/2021
Valor: r$ 20.826,00 (ViNTE Mil oiTocENToS E ViNTE E SEiS rEaiS).
objeto: aquisição de oPME’S utilizados nos procedimentos Endovasculares 
para atender aos paciente do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 20/08/2021
fundamento legal: art. 62, caput e §4º da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288.
fonte: 0103, 0269, 0261, 0149 e suas respectivas subfontes e superavits
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c.
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: E. TaMUSiNo E cia lTda.
Endereço: rUa SENador JoSÉ HENriQUE Nº 224 – Sala 501/502
1. EMP. alfrEd NoBEl - ilHa do lEiTE
rEcifE / PE
cEP nº 50.070-460
Telefone: (81) 3223 -2470
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 695194
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 118/2021

Valor: r$ 16.300,00 (dEZESSEiS Mil E TrEZENToS 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: 20/08/2021
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: 695116
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oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo: 1°
data da assinatura: 19/08/2021
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Ajuste dos valores unitários e total dos itens discriminados, 
objeto da arP no 212/2020 em decorrência de reequilíbrio econômico-
financeiro, de acordo com o previsto no art. 65, II, alínea “d” da Lei no 
8666/93.
contrato: 212/2021
Exercício: 2021
contratado: criSTalfarMa coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo lTda
Endereço: rod. Br 316, km 06, rua leopoldo Teixeira
cep: 67060-025
Telefone: 91-3255-5616
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 695461
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 176/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 176/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 07/2021/fHcGV, Processo nº 2021/799154, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 04/08/2021.
oBJETo: aquisição eventual de compressa e assemelhados para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 13/08/2021 a 12/08/2022.
EMPrESa: M.M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda., pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.109.384/0001-07, 
inscrição Estadual nº 15.113.051-5 com sede na rodovia augusto Monte-
negro, km 23, nº 1331 – agulha/icoaraci, cEP: 66.811-000.
 

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

09

Compressa de gaze hidrófila, 
confeccionada em fios 100% algodão, 
não estéril em tecido tipo tela, com 

8 dobras e 11 fios, com dimensão de 
7,5cm x 7,5cm. Pacote com 500 uni-
dades em embalagem impermeável.

200 aMErica MEdical r$ 21,70 r$ 4.340,00

12

compressa para curativos cirúrgicos 
estéril confeccionado com uma 

camada de algodão hidrófilo e uma 
camada impermeável, recobertas por 
uma camada de gaze 13 fios 100% 
algodão, embalado individualmente, 

no tamanho: 10x15cm

20.000 aMErica MEdical r$ 1,12 r$ 22.400,00

14

Gaze em rolo 100% algodão, não 
estéril, composta por três dobras, 

oito camadas e onze fios no formado 
91cm x 91m.

40 aMErica MEdical r$ 97,86 r$ 3.914,40

Valor ToTal: r$ 30.654,40

* o valor global estimado desta ata é r$ 30.654,40 (Trinta mil, Seiscentos 
e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 695445

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 073/2021-Hrs de 20 de aGosto de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria N° 210/2021-ccG de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o processo PaE nº 2021/386483.
rESolVE dESiGNar o servidor aNToNio Maria da SilVa, Matrícula nº 
57206798-1, cargo: motorista, para exercer a função de fiscal do contrato 
nº 021/2021/HrS (aGHaTa locadora dE VEicUloS lTda), bem como 
pelo atesto dos documentos das despesas, quando comprovada a fiel e cor-
reta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, SaliNoPoliS/Pa, 20/08/2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 695074

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 95 de 16 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando o teor do memorando nº 169/2021-dirTEc anexo ao PaE 
nº 2021/873249;
resolve:
dESiGNar o servidor dJalMa BriTo fErrEira id. funcional nº 5011027/1, 
ocupante do cargo de Técnico de Estrada, para responder pela Gerência da 
diretoria Técnica de Transportes, no período de 01 a 30.09.2021, em subs-
tituição a servidora Sandra Helena Kalif Maia, id. funcional nº 5310032/1, 
que entrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 16 de agosto de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 695453

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
ProcESSo: 2020/1092765
Nº do coNTraTo: 31/2021
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de máquinas para a 
SETraN, visando a recuperação das estradas vicinais dos municípios com 
ligação ao município de Belém, conforme especificações e quantitativos es-
tabelecidos no Termo de referência, tópico 2.1, Tabela 01, item 03, anexo 
do Edital.
Valor GloBal: r$ 10.458.600,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta 
e oito mil, seiscentos reais).
daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021.
PraZo: 12 (doze) meses.
ModalidadE: Pregão Eletrônico 01/2021 – SETraN.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de Tra-
balho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 449052; origem de re-
curso: Tesouro; fonte do recurso: 6101000000.
dadoS da coNTraTada:
NoME: dGr coMÉrcio E EQUiPaMENToS - EirEli.
cNPJ: 13.457.330/0001-52.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 695463

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 015/2021.
oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-424, trecho Entroncamento 
rodovia Pa-316 (colônia do Prata) / igarapé açu, com extensão de 26,00 
km, na região de integração do Guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo 
regional.
comunicamos aos interessados que a empresa lcM coNSTrUÇÃo E co-
MÉrcio S/a, interpôs recurso administrativo contra a decisão desta co-
missão de iNaBiliTá-la no certame, e que, a partir da publicação deste 
aviso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse 
recurso, cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, 
no horário de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de 
licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza 
– Belém/Pa.
Belém, 20 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 695341

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 113/2021-GP de 20 de aGosto de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
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r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Marudá no dia 20/08/2021, a serviço da companhia de Portos e Hi-
drovias do Estado do Pará.
 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária

robson de almeida Nogueira administrador financeiro 
de Portos i 5945639 706.840.302-68 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 20 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 695432
Portaria Nº. 114/2021-GP de 20 de aGosto de 2021.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Marudá no dia 20/08/2021, a serviço da companhia de Portos e Hi-
drovias do Estado do Pará.
 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
carlos Eduardo Viana Teixeira Supervisor i 5917398 010.268.812-50 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 20 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 695434
Portaria Nº 112/2021-GP de 20 de aGosto de 2021.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
 aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Marudá no dia 20/08/2021, a serviço da companhia de Portos e Hi-
drovias do Estado do Pará.
 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária

Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 20 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 695429
Portaria Nº. 111/2021-GP de 20 de aGosto de 2021.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Marudá no dia 20/08/2021, a serviço da companhia de Portos e Hi-
drovias do Estado do Pará.
 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária

Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 20 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 695427

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°266 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;
considerando o processo 2021/739795;

rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora clEidE rEGiNa da SilVa iMBiri-
Ba, mat. 10332/ 1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, no 
período de 02/07/2021 a 16/07/2021, conforme laudo médico nº 78461.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 695046

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 270 de 20 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2021/918321;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, dElMar MiraNda dE QUEiroZ, matrícula nº 
11053/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para respon-
der pelo cargo de Gerente, no período de 30/08/2021 a 28/09/2021, em 
virtude de férias da titular raiMUNda alEiXo da SilVa, matrícula nº 
57211727/ 1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 695577

.

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 20/2021 - sedaP - Publicado no doE Nº 
34.558 em 30/05/2021 Protocolo: 646847
onde se lê: fonte de recurso: 0101
Leia-se: fonte de recurso: 0301
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 695343

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 06/2021 - sedaP
data de assinatura: 20/08/2021
objeto: Prorrogar o prazo de execução do convênio nº 06/2021 por mais 
60 (sessenta) dias, a contar do dia 22/08/2021 à 20/10/2021.
convenente: MUNiciPio dE MEdicilÂNdia
Endereço: Travessa dom Eurico, n° 1035, Bairro centro cEP: 68.145-000, 
no Município Medicilândia, Estado do Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 695397

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 031/2021
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 de  aquisição de 
material para ser utilizado na manutenção da regional de abaetetuba.
 BENEficiário: iraci ribeiro dos Santos Júnior.
carGo/fUNÇÃo: coordenador regional
MaTrÍcUla: : 6328750
Valor: r$ 1.000,00 (Hum mil reais)
ProJETo aTiVidadE:  8338
foNTE dE rEcUrSo: 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30
 ordENador lucas Vieira – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 695177

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 450/2021
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): Ítalo Marlone Gomes Sampaio
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão agropecuária
MaTricUla: 5961457-1
oriGEM: São félix do Xingu/Pa
dESTiNo: Belém/Pa
oBJETiVo: receber treinamento do programa Territórios Sustentáveis 
para implementação das ações nos municípios inseridos no programa
PErÍodo: 27/08 a 03/09/ 2021
Nº dE diáriaS: 7½ (sete e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 695584
Portaria Nº 458/2021

fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário(a): ivanize dos Santos carvalho
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carGo/fUNÇÃo: Engenheira agrônoma
MaTricUla: 14818
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: ananindeua/Pa
oBJETiVo: Visita ao Quilombo abacatal para avaliar a proposta de im-
plantação de uma unidade demonstrativa local de mandioca; apoio aos 
Quintais Produtivos
PErÍodo: 24/08/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 459/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário(a): deusimar Miranda rodrigues
carGo/fUNÇÃo: Engenheira agrônoma
MaTricUla: 12610/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: ananindeua/Pa
oBJETiVo: Visita ao Quilombo abacatal para avaliar a proposta de im-
plantação de uma unidade demonstrativa local de mandioca; apoio aos 
Quintais Produtivos
PErÍodo: 24/08/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 695571

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 269 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 2021/868551;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a contar de 01.09.2021, a PorTaria Nº 116 de 
26.04.2021, publicada no doE nº 34.567 de 29.04.2021 e Errata publicada, 
no doE nº 34.569 de 30.04.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP.

Protocolo: 695004

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 136/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE QUaTiPUrU
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) GradE NiVEladora, 32 diScoS dE 20”, 
coM coNTrolE rEMoTo.
daTa dE aSSiNaTUra: 19/08/2021
ViGÊNcia: 19/08/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 695092
terMo de cessÃo de Uso Nº 137/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE UrUará
oBJETo dE cESSÃo: 02 (doiS) TraTorES aGrÍcolaS PlaTaforMadoS, 
dE rodaS, coM PlaiNa, 3 cil, 75cV, 4X4, diESEl.
daTa dE aSSiNaTUra: 19/08/2021
ViGÊNcia: 19/08/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 695093

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1261 de 20 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-

lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 2562, de 07 de 
outubro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 31.770, 
de 11 de outubro de 2010, arrecadou a área de terras denominada 
GlEBa BraNQUElaNdia, localizada no Município de Baião, com área de 
4.696,3513 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de Baião sob o nº 1057, livro: 2-d, folhas: 171 e 172;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da Gle-
ba Branquelandia, de forma a atender a regularização fundiária de áreas 
parcialmente inseridas na referida Gleba que posteriormente foram geor-
referenciadas.
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2009/112473.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da área da GlEBa BraNQUElaNdia, localizada 
no Município de Baião, de uma área de 4.696,3513 ha, para uma área de 
6.217,9632 ha (seis mil, duzentos e dezessete hectares, noventa e seis 
ares e trinta e dois centiares) com limites, confrontações e demais especi-
ficações técnicas constantes no Memorial Descritivo elaborado pelo ITER-
Pa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste perímetro no marco 
M-001, de coordenada N = 9.626.729,48m e E = 657.810,18m; deste se-
gue confinando com Quem de direito, com a seguinte distância: 142,86 m 
e azimute plano 90°00’43” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.626.729,45m e E = 657.953,04m; 348,93 m e azimute plano 91°26’25” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.626.720,68m e E = 658.301,86m; 
134,85 m e azimute plano 91°26’10” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.626.717,30m e E = 658.436,67m; 66,69 m e azimute plano 91°26’37” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.626.715,62m e E = 658.503,34m; 
20,33 m e azimute plano 91°26’16” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.626.715,11m e E = 658.523,66m; 6,39 m e azimute plano 91°26’04” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.626.714,95m e E = 658.530,05m; 
2,35 m e azimute plano 91°27’45” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.626.714,89m e E = 658.532,40m; 3,03 m e azimute plano 91°19’24” até 
o marco M-009, de coordenada N = 9.626.714,82m e E = 658.535,43m; 
1,41 m e azimute plano 156°09’41” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.626.713,53m e E = 658.536,00m; 10,32 m e azimute plano 84°02’46” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.626.714,60m e E = 658.546,26m; 
45,12 m e azimute plano 84°04’19” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.626.719,26m e E = 658.591,14m; 228,93 m e azimute plano 84°04’14” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.626.742,91m e E = 658.818,85m; 
9,43 m e azimute plano 84°02’08” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.626.743,89m e E = 658.828,23m; 12,63 m e azimute plano 84°05’27” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.626.745,19m e E = 658.840,79m; 
17,47 m e azimute plano 84°03’16” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.626.747,00m e E = 658.858,17m; 0,57 m e azimute plano 83°59’28” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.626.747,06m e E = 658.858,74m; 
24,45 m e azimute plano 84°05’03” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.626.749,58m e E = 658.883,06m; 8,78 m e azimute plano 84°02’57” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.626.750,49m e E = 658.891,79m; 
4,58 m e azimute plano 84°06’55” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.626.750,96m e E = 658.896,35m; 19,65 m e azimute plano 84°04’08” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.626.752,99m e E = 658.915,89m; 
0,74 m e azimute plano 18°55’29” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.626.753,69m e E = 658.916,13m; 24,54 m e azimute plano 105°11’30” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.626.747,26m e E = 658.939,81m; 
45,00 m e azimute plano 105°10’33” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.626.735,48m e E = 658.983,24m; 76,19 m e azimute plano 105°11’14” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.626.715,52m e E = 659.056,77m; 
20,23 m e azimute plano 105°11’26” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.626.710,22m e E = 659.076,29m; 56,41 m e azimute plano 105°10’46” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.626.695,45m e E = 659.130,73m; 
13,54 m e azimute plano 105°11’45” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.626.691,90m e E = 659.143,80m; 99,41 m e azimute plano 105°10’47” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.626.665,87m e E = 659.239,74m; 
12,48 m e azimute plano 105°11’41” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.626.662,60m e E = 659.251,78m; 36,97 m e azimute plano 105°11’38” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.626.652,91m e E = 659.287,46m; 
51,37 m e azimute plano 105°10’40” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.626.639,46m e E = 659.337,04m; 46,96 m e azimute plano 105°11’04” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.626.627,16m e E = 659.382,36m; 
17,28 m e azimute plano 105°11’39” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.626.622,63m e E = 659.399,04m; 706,82 m e azimute plano 
105°10’59” até o marco M-035, de coordenada N = 9.626.437,51m e E = 
660.081,19m; 27,92 m e azimute plano 8°05’33” até o marco M-036, de 
coordenada N = 9.626.465,15m e E = 660.085,12m; 456,42 m e azimute 
plano 19°36’35” até o marco M-037, de coordenada N = 9.626.895,10m e 
E = 660.238,30m; 35,07 m e azimute plano 19°36’28” até o marco M-038, 
de coordenada N = 9.626.928,14m e E = 660.250,07m; 73,72 m e azimu-
te plano 19°36’26” até o marco M-039, de coordenada N = 9.626.997,59m 
e E = 660.274,81m; 251,89 m e azimute plano 66°47’16” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.627.096,87m e E = 660.506,31m; 121,23 m 
e azimute plano 65°06’25” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.627.147,90m e E = 660.616,28m; 165,04 m e azimute plano 65°06’37” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.627.217,36m e E = 660.765,99m; 
81,37 m e azimute plano 65°06’26” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.627.251,61m e E = 660.839,80m; 134,10 m e azimute plano 65°06’33” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.627.308,05m e E = 660.961,44m; 
452,52 m e azimute plano 47°28’15” até o marco M-045, de coordenada N 
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= 9.627.613,94m e E = 661.294,92m; 90,47 m e azimute plano 299°26’27” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.627.658,41m e E = 661.216,13m; 
181,69 m e azimute plano 299°26’05” até o marco M-047, de coordenada 
N = 9.627.747,70m e E = 661.057,89m; 291,32 m e azimute plano 
299°26’17” até o marco M-048, de coordenada N = 9.627.890,88m e E = 
660.804,18m; 582,96 m e azimute plano 349°53’07” até o marco M-049, 
de coordenada N = 9.628.464,78m e E = 660.701,80m; 293,00 m e 
azimute plano 339°38’23” até o marco M-050, de coordenada N = 
9.628.739,47m e E = 660.599,86m; 216,59 m e azimute plano 278°07’28” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.628.770,08m e E = 660.385,44m; 
57,46 m e azimute plano 244°55’29” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.628.745,73m e E = 660.333,40m; 77,91 m e azimute plano 269°11’01” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.628.744,62m e E = 660.255,50m; 
90,81 m e azimute plano 292°02’04” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.628.778,69m e E = 660.171,32m; 116,69 m e azimute plano 
322°28’06” até o marco M-055, de coordenada N = 9.628.871,23m e E = 
660.100,23m; 164,14 m e azimute plano 347°53’31” até o marco M-056, 
de coordenada N = 9.629.031,72m e E = 660.065,80m; 1.827,49 m e 
azimute plano 91°44’18” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.628.976,28m e E = 661.892,45m; 276,65 m e azimute plano 144°56’42” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.628.749,81m e E = 662.051,35m; 
1.506,40 m e azimute plano 25°43’54” até o marco M-059, de coordenada 
N = 9.630.106,83m e E = 662.705,36m; 351,69 m e azimute plano 
25°43’56” até o marco M-060, de coordenada N = 9.630.423,64m e E = 
662.858,05m; 1.089,89 m e azimute plano 141°23’19” até o marco M-061, 
de coordenada N = 9.629.572,00m e E = 663.538,18m; 787,10 m e 
azimute plano 189°28’43” até o marco M-062, de coordenada N = 
9.628.795,65m e E = 663.408,56m; 596,57 m e azimute plano 191°22’33” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.628.210,80m e E = 663.290,89m; 
382,41 m e azimute plano 264°28’13” até o marco M-064, de coordenada 
N = 9.628.173,95m e E = 662.910,26m; 22,68 m e azimute plano 
264°27’28” até o marco M-065, de coordenada N = 9.628.171,76m e E = 
662.887,69m; 158,68 m e azimute plano 264°28’14” até o marco M-066, 
de coordenada N = 9.628.156,47m e E = 662.729,75m; 0,74 m e azimute 
plano 151°01’13” até o marco M-067, de coordenada N = 9.628.155,82m 
e E = 662.730,11m; 69,82 m e azimute plano 151°18’35” até o marco 
M-068, de coordenada N = 9.628.094,57m e E = 662.763,63m; 121,90 m 
e azimute plano 151°18’33” até o marco M-069, de coordenada N = 
9.627.987,64m e E = 662.822,15m; 96,62 m e azimute plano 151°18’28” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.627.902,88m e E = 662.868,54m; 
220,57 m e azimute plano 151°18’27” até o marco M-071, de coordenada 
N = 9.627.709,39m e E = 662.974,44m; 0,43 m e azimute plano 71°08’49” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.627.709,53m e E = 662.974,85m; 
270,71 m e azimute plano 71°21’32” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.627.796,06m e E = 663.231,36m; 20,90 m e azimute plano 71°21’25” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.627.802,74m e E = 663.251,16m; 
19,05 m e azimute plano 76°18’24” até o marco M-075, de coordenada N 
= 9.627.807,25m e E = 663.269,67m; 134,30 m e azimute plano 73°22’04” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.627.845,69m e E = 663.398,35m; 
156,40 m e azimute plano 73°39’11” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.627.889,71m e E = 663.548,43m; 155,71 m e azimute plano 76°02’42” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.627.927,26m e E = 663.699,54m; 
149,06 m e azimute plano 82°00’07” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.627.948,00m e E = 663.847,15m; 7,05 m e azimute plano 76°22’40” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.627.949,66m e E = 663.854,00m; 
20,39 m e azimute plano 87°01’11” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.627.950,72m e E = 663.874,36m; 285,07 m e azimute plano 87°02’10” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.627.965,46m e E = 664.159,05m; 
84,36 m e azimute plano 89°13’57” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.627.966,59m e E = 664.243,40m; 219,93 m e azimute plano 89°14’03” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.627.969,53m e E = 664.463,31m; 
110,04 m e azimute plano 88°52’50” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.627.971,68m e E = 664.573,33m; 37,64 m e azimute plano 91°58’45” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.627.970,38m e E = 664.610,95m; 
2,27 m e azimute plano 92°01’06” até o marco M-087, de coordenada N = 
9.627.970,30m e E = 664.613,22m; 157,48 m e azimute plano 91°08’07” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.627.967,18m e E = 664.770,67m; 
323,15 m e azimute plano 90°01’42” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.627.967,02m e E = 665.093,82m; 612,01 m e azimute plano 88°45’07” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.627.980,35m e E = 665.705,68m; 
113,30 m e azimute plano 83°35’04” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.627.993,01m e E = 665.818,27m; 89,85 m e azimute plano 83°35’04” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.628.003,05m e E = 665.907,56m; 
106,12 m e azimute plano 83°35’01” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.628.014,91m e E = 666.013,02m; 0,87 m e azimute plano 30°23’55” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.628.015,66m e E = 666.013,46m; 
10,26 m e azimute plano 29°36’48” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.628.024,58m e E = 666.018,53m; 2,37 m e azimute plano 29°35’42” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.628.026,64m e E = 666.019,70m; 
16,31 m e azimute plano 29°35’01” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.628.040,82m e E = 666.027,75m; 12,18 m e azimute plano 29°34’32” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.628.051,41m e E = 666.033,76m; 
17,40 m e azimute plano 29°36’51” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.628.066,54m e E = 666.042,36m; 11,41 m e azimute plano 29°34’36” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.628.076,46m e E = 666.047,99m; 
22,16 m e azimute plano 29°36’25” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.628.095,73m e E = 666.058,94m; 3,15 m e azimute plano 29°39’17” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.628.098,47m e E = 666.060,50m; 
24,50 m e azimute plano 29°35’59” até o marco M-103, de coordenada N 
= 9.628.119,77m e E = 666.072,60m; 14,85 m e azimute plano 29°34’04” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.628.132,69m e E = 666.079,93m; 
19,57 m e azimute plano 29°37’04” até o marco M-105, de coordenada N 

= 9.628.149,70m e E = 666.089,60m; 2,41 m e azimute plano 29°32’20” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.628.151,80m e E = 666.090,79m; 
15,74 m e azimute plano 29°34’40” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.628.165,49m e E = 666.098,56m; 16,39 m e azimute plano 29°35’04” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.628.179,74m e E = 666.106,65m; 
3,15 m e azimute plano 29°39’17” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.628.182,48m e E = 666.108,21m; 28,91 m e azimute plano 29°35’51” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.628.207,62m e E = 666.122,49m; 
4,08 m e azimute plano 29°38’26” até o marco M-111, de coordenada N = 
9.628.211,17m e E = 666.124,51m; 2,02 m e azimute plano 29°36’16” até 
o marco M-112, de coordenada N = 9.628.212,93m e E = 666.125,51m; 
23,95 m e azimute plano 29°35’37” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.628.233,76m e E = 666.137,34m; 10,49 m e azimute plano 29°35’45” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.628.242,88m e E = 666.142,52m; 
21,51 m e azimute plano 29°35’34” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.628.261,58m e E = 666.153,14m; 17,86 m e azimute plano 75°34’29” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.628.266,03m e E = 666.170,44m; 
12,58 m e azimute plano 75°35’17” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.628.269,16m e E = 666.182,62m; 32,74 m e azimute plano 75°35’10” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.628.277,31m e E = 666.214,33m; 
1,68 m e azimute plano 75°52’52” até o marco M-119, de coordenada N = 
9.628.277,72m e E = 666.215,96m; 9,39 m e azimute plano 75°33’50” até 
o marco M-120, de coordenada N = 9.628.280,06m e E = 666.225,05m; 
33,24 m e azimute plano 75°35’30” até o marco M-121, de coordenada N 
= 9.628.288,33m e E = 666.257,24m; 26,81 m e azimute plano 75°34’11” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.628.295,01m e E = 666.283,20m; 
7,15 m e azimute plano 75°35’41” até o marco M-123, de coordenada N = 
9.628.296,79m e E = 666.290,13m; 28,25 m e azimute plano 75°35’24” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.628.303,82m e E = 666.317,49m; 
2,62 m e azimute plano 75°38’45” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.628.304,47m e E = 666.320,03m; 35,85 m e azimute plano 75°34’34” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.628.313,40m e E = 666.354,75m; 
16,23 m e azimute plano 75°35’13” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.628.317,44m e E = 666.370,47m; 25,03 m e azimute plano 75°35’10” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.628.323,67m e E = 666.394,71m; 
1,90 m e azimute plano 75°40’16” até o marco M-129, de coordenada N = 
9.628.324,14m e E = 666.396,55m; 34,91 m e azimute plano 75°35’08” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.628.332,83m e E = 666.430,36m; 
15,18 m e azimute plano 75°34’45” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.628.336,61m e E = 666.445,06m; 40,56 m e azimute plano 75°35’37” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.628.346,70m e E = 666.484,34m; 
7,15 m e azimute plano 75°34’29” até o marco M-133, de coordenada N = 
9.628.348,48m e E = 666.491,26m; 42,30 m e azimute plano 75°35’10” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.628.359,01m e E = 666.532,23m; 
14,13 m e azimute plano 75°34’13” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.628.362,53m e E = 666.545,91m; 43,80 m e azimute plano 75°35’22” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.628.373,43m e E = 666.588,33m; 
1,30 m e azimute plano 75°45’00” até o marco M-137, de coordenada N = 
9.628.373,75m e E = 666.589,59m; 38,30 m e azimute plano 75°34’32” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.628.383,29m e E = 666.626,68m; 
20,67 m e azimute plano 75°36’03” até o marco M-139, de coordenada N 
= 9.628.388,43m e E = 666.646,70m; 36,92 m e azimute plano 75°35’15” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.628.397,62m e E = 666.682,46m; 
10,11 m e azimute plano 75°33’54” até o marco M-141, de coordenada N 
= 9.628.400,14m e E = 666.692,25m; 48,13 m e azimute plano 75°35’18” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.628.412,12m e E = 666.738,87m; 
7,43 m e azimute plano 75°35’24” até o marco M-143, de coordenada N = 
9.628.413,97m e E = 666.746,07m; 49,98 m e azimute plano 75°35’18” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.628.426,41m e E = 666.794,48m; 
5,17 m e azimute plano 75°33’39” até o marco M-145, de coordenada N = 
9.628.427,70m e E = 666.799,49m; 37,57 m e azimute plano 75°35’25” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.628.437,05m e E = 666.835,88m; 
2,57 m e azimute plano 75°35’07” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.628.437,69m e E = 666.838,37m; 29,16 m e azimute plano 75°34’57” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.628.444,95m e E = 666.866,61m; 
6,99 m e azimute plano 75°35’10” até o marco M-149, de coordenada N = 
9.628.446,69m e E = 666.873,38m; 13,39 m e azimute plano 75°36’02” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.628.450,02m e E = 666.886,35m; 
0,47 m e azimute plano 75°04’07” até o marco M-151, de coordenada N = 
9.628.450,14m e E = 666.886,80m; 38,20 m e azimute plano 75°35’08” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.628.459,65m e E = 666.923,80m; 
1,01 m e azimute plano 176°02’07” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.628.458,64m e E = 666.923,87m; 0,64 m e azimute plano 63°50’18” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.628.458,92m e E = 666.924,44m; 
123,17 m e azimute plano 76°13’07” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.628.488,26m e E = 667.044,06m; 35,37 m e azimute plano 76°11’44” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.628.496,70m e E = 667.078,41m; 
243,55 m e azimute plano 76°11’37” até o marco M-157, de coordenada N 
= 9.628.554,82m e E = 667.314,92m; 146,31 m e azimute plano 76°11’44” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.628.589,73m e E = 667.457,00m; 
262,00 m e azimute plano 76°11’40” até o marco M-159, de coordenada N 
= 9.628.652,25m e E = 667.711,43m; 128,74 m e azimute plano 76°11’41” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.628.682,97m e E = 667.836,45m; 
71,38 m e azimute plano 76°11’51” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.628.700,00m e E = 667.905,77m; 34,48 m e azimute plano 76°11’22” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.628.708,23m e E = 667.939,25m; 
91,26 m e azimute plano 76°11’59” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.628.730,00m e E = 668.027,88m; 39,31 m e azimute plano 165°51’02” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.628.691,88m e E = 668.037,49m; 
21,17 m e azimute plano 165°50’21” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.628.671,35m e E = 668.042,67m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sudoeste-Nordeste) da rodovia Estadual Pa-
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151, com a seguinte distância: 83,30 m e azimute plano 101°24’40” até o 
marco M-166, de coordenada N = 9.628.654,87m e E = 668.124,32m; 
0,49 m e azimute plano 100°37’11” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.628.654,78m e E = 668.124,80m; 1,06 m e azimute plano 98°39’51” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.628.654,62m e E = 668.125,85m; 
98,36 m e azimute plano 96°57’16” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.628.642,71m e E = 668.223,49m; 2,42 m e azimute plano 93°18’39” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.628.642,57m e E = 668.225,91m; 
1,53 m e azimute plano 88°07’42” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.628.642,62m e E = 668.227,44m; 36,47 m e azimute plano 85°35’47” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.628.645,42m e E = 668.263,80m; 
7,93 m e azimute plano 85°35’25” até o marco M-173, de coordenada N = 
9.628.646,03m e E = 668.271,71m; 28,04 m e azimute plano 85°36’10” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.628.648,18m e E = 668.299,67m; 
1,96 m e azimute plano 82°39’25” até o marco M-175, de coordenada N = 
9.628.648,43m e E = 668.301,61m; 2,29 m e azimute plano 76°52’27” até 
o marco M-176, de coordenada N = 9.628.648,95m e E = 668.303,84m; 
61,27 m e azimute plano 73°26’35” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.628.666,41m e E = 668.362,57m; 2,52 m e azimute plano 69°45’50” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.628.667,28m e E = 668.364,93m; 
2,51 m e azimute plano 62°43’12” até o marco M-179, de coordenada N = 
9.628.668,43m e E = 668.367,16m; 2,52 m e azimute plano 55°21’45” até 
o marco M-180, de coordenada N = 9.628.669,86m e E = 668.369,23m; 
42,40 m e azimute plano 51°50’56” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.628.696,05m e E = 668.402,57m; 3,29 m e azimute plano 47°05’38” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.628.698,29m e E = 668.404,98m; 
3,30 m e azimute plano 37°44’17” até o marco M-183, de coordenada N = 
9.628.700,90m e E = 668.407,00m; 51,08 m e azimute plano 32°56’58” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.628.743,76m e E = 668.434,78m; 
2,57 m e azimute plano 29°09’47” até o marco M-185, de coordenada N = 
9.628.746,00m e E = 668.436,03m; 2,58 m e azimute plano 21°53’02” até 
o marco M-186, de coordenada N = 9.628.748,39m e E = 668.436,99m; 
26,48 m e azimute plano 18°13’22” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.628.773,54m e E = 668.445,27m; 17,01 m e azimute plano 18°13’19” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.628.789,70m e E = 668.450,59m; 
85,22 m e azimute plano 18°12’34” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.628.870,65m e E = 668.477,22m; 54,32 m e azimute plano 22°52’08” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.628.920,70m e E = 668.498,33m; 
1,00 m e azimute plano 21°41’42” até o marco M-191, de coordenada N = 
9.628.921,63m e E = 668.498,70m; 3,07 m e azimute plano 15°39’50” até 
o marco M-192, de coordenada N = 9.628.924,59m e E = 668.499,53m; 
74,33 m e azimute plano 11°11’37” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.628.997,51m e E = 668.513,96m; 87,38 m e azimute plano 30°09’03” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.629.073,07m e E = 668.557,85m; 
deste segue pelo limite Municipal (iBGE-2019) entre Baião e Moju, com a 
seguinte distância: 214,83 m e azimute plano 143°06’43” até o marco 
M-195, de coordenada N = 9.628.901,25m e E = 668.686,80m; 98,01 m 
e azimute plano 103°40’49” até o marco M-196, de coordenada N = 
9.628.878,07m e E = 668.782,03m; 29,75 m e azimute plano 103°41’26” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.628.871,03m e E = 668.810,93m; 
236,64 m e azimute plano 103°41’02” até o marco M-198, de coordenada 
N = 9.628.815,05m e E = 669.040,85m; 36,87 m e azimute plano 
103°40’55” até o marco M-199, de coordenada N = 9.628.806,33m e E = 
669.076,67m; 36,51 m e azimute plano 103°41’23” até o marco M-200, de 
coordenada N = 9.628.797,69m e E = 669.112,14m; 217,12 m e azimute 
plano 103°40’59” até o marco M-201, de coordenada N = 9.628.746,33m 
e E = 669.323,10m; 36,74 m e azimute plano 103°41’45” até o marco 
M-202, de coordenada N = 9.628.737,63m e E = 669.358,80m; 416,53 m 
e azimute plano 103°40’59” até o marco M-203, de coordenada N = 
9.628.639,10m e E = 669.763,51m; 373,75 m e azimute plano 103°41’04” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.628.550,68m e E = 670.126,65m; 
353,75 m e azimute plano 103°41’05” até o marco M-205, de coordenada 
N = 9.628.466,99m e E = 670.470,36m; 1.015,34 m e azimute plano 
145°40’47” até o marco M-206, de coordenada N = 9.627.628,42m e E = 
671.042,83m; 355,30 m e azimute plano 196°37’09” até o marco M-207, 
de coordenada N = 9.627.287,96m e E = 670.941,21m; 195,12 m e 
azimute plano 196°37’03” até o marco M-208, de coordenada N = 
9.627.100,99m e E = 670.885,41m; 278,65 m e azimute plano 196°37’04” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.626.833,98m e E = 670.805,72m; 
904,69 m e azimute plano 196°37’05” até o marco M-210, de coordenada 
N = 9.625.967,08m e E = 670.546,99m; 303,66 m e azimute plano 
169°03’56” até o marco M-211, de coordenada N = 9.625.668,93m e E = 
670.604,59m; 303,66 m e azimute plano 169°03’48” até o marco M-212, 
de coordenada N = 9.625.370,79m e E = 670.662,20m; 125,90 m e 
azimute plano 169°03’57” até o marco M-213, de coordenada N = 
9.625.247,18m e E = 670.686,08m; 107,84 m e azimute plano 169°03’47” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.625.141,30m e E = 670.706,54m; 
1.146,38 m e azimute plano 200°09’39” até o marco M-215, de coordena-
da N = 9.624.065,16m e E = 670.311,43m; 805,06 m e azimute plano 
200°09’42” até o marco M-216, de coordenada N = 9.623.309,43m e E = 
670.033,95m; deste segue confrontando com o limite da Gleba federal 
Tocantins com a seguinte distância: 361,05 m e azimute plano 264°18’40” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.623.273,64m e E = 669.674,68m; 
16,92 m e azimute plano 264°18’10” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.623.271,96m e E = 669.657,84m; 224,44 m e azimute plano 
264°18’38” até o marco M-219, de coordenada N = 9.623.249,71m e E = 
669.434,51m; 1,36 m e azimute plano 264°04’46” até o marco M-220, de 
coordenada N = 9.623.249,57m e E = 669.433,16m; 18,08 m e azimute 
plano 264°19’04” até o marco M-221, de coordenada N = 9.623.247,78m 
e E = 669.415,17m; 0,02 m e azimute plano 153°26’06” até o marco 
M-222, de coordenada N = 9.623.247,76m e E = 669.415,18m; 1,34 m e 
azimute plano 267°00’35” até o marco M-223, de coordenada N = 

9.623.247,69m e E = 669.413,84m; 4,41 m e azimute plano 267°16’03” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.623.247,48m e E = 669.409,44m; 
14,02 m e azimute plano 267°10’42” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.623.246,79m e E = 669.395,44m; 0,63 m e azimute plano 269°05’26” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.623.246,78m e E = 669.394,81m; 
19,77 m e azimute plano 267°13’02” até o marco M-227, de coordenada N 
= 9.623.245,82m e E = 669.375,06m; 5,13 m e azimute plano 267°12’16” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.623.245,57m e E = 669.369,94m; 
33,04 m e azimute plano 267°11’22” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.623.243,95m e E = 669.336,94m; 0,95 m e azimute plano 265°47’09” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.623.243,88m e E = 669.335,99m; 
80,88 m e azimute plano 267°12’02” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.623.239,93m e E = 669.255,21m; 1,21 m e azimute plano 267°09’40” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.623.239,87m e E = 669.254,00m; 
86,55 m e azimute plano 267°11’56” até o marco M-233, de coordenada N 
= 9.623.235,64m e E = 669.167,55m; 0,78 m e azimute plano 267°03’52” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.623.235,60m e E = 669.166,77m; 
18,36 m e azimute plano 267°11’26” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.623.234,70m e E = 669.148,43m; 106,65 m e azimute plano 
267°11’59” até o marco M-236, de coordenada N = 9.623.229,49m e E = 
669.041,91m; 150,38 m e azimute plano 267°11’55” até o marco M-237, 
de coordenada N = 9.623.222,14m e E = 668.891,71m; 1,32 m e azimute 
plano 266°57’52” até o marco M-238, de coordenada N = 9.623.222,07m 
e E = 668.890,39m; 11,02 m e azimute plano 267°14’38” até o marco 
M-239, de coordenada N = 9.623.221,54m e E = 668.879,38m; 6,80 m e 
azimute plano 267°08’00” até o marco M-240, de coordenada N = 
9.623.221,20m e E = 668.872,59m; 42,25 m e azimute plano 267°12’19” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.623.219,14m e E = 668.830,39m; 
23,29 m e azimute plano 267°11’39” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.623.218,00m e E = 668.807,13m; 86,76 m e azimute plano 267°11’56” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.623.213,76m e E = 668.720,47m; 
0,88 m e azimute plano 266°44’53” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.623.213,71m e E = 668.719,59m; 20,45 m e azimute plano 267°11’52” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.623.212,71m e E = 668.699,16m; 
1,05 m e azimute plano 267°16’25” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.623.212,66m e E = 668.698,11m; 28,98 m e azimute plano 267°12’42” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.623.211,25m e E = 668.669,16m; 
0,92 m e azimute plano 267°30’38” até o marco M-248, de coordenada N 
= 9.623.211,21m e E = 668.668,24m; 60,75 m e azimute plano 267°11’52” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.623.208,24m e E = 668.607,56m; 
0,79 m e azimute plano 266°22’43” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.623.208,19m e E = 668.606,77m; 79,01 m e azimute plano 267°12’00” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.623.204,33m e E = 668.527,85m; 
2,38 m e azimute plano 267°06’49” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.623.204,21m e E = 668.525,47m; 48,80 m e azimute plano 267°12’16” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.623.201,83m e E = 668.476,73m; 
1,74 m e azimute plano 267°02’21” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.623.201,74m e E = 668.474,99m; 72,38 m e azimute plano 267°11’47” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.623.198,20m e E = 668.402,70m; 
1,62 m e azimute plano 267°10’22” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.623.198,12m e E = 668.401,08m; 31,97 m e azimute plano 267°12’11” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.623.196,56m e E = 668.369,15m; 
26,22 m e azimute plano 267°12’07” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.623.195,28m e E = 668.342,96m; 62,98 m e azimute plano 267°11’48” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.623.192,20m e E = 668.280,06m; 
1,27 m e azimute plano 267°17’42” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.623.192,14m e E = 668.278,79m; 54,61 m e azimute plano 267°11’50” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.623.189,47m e E = 668.224,25m; 
24,97 m e azimute plano 267°11’58” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.623.188,25m e E = 668.199,31m; 29,81 m e azimute plano 267°11’32” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.623.186,79m e E = 668.169,54m; 
83,47 m e azimute plano 267°11’54” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.623.182,71m e E = 668.086,17m; 16,22 m e azimute plano 267°12’29” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.623.181,92m e E = 668.069,97m; 
113,58 m e azimute plano 267°11’38” até o marco M-266, de coordenada 
N = 9.623.176,36m e E = 667.956,53m; 6,46 m e azimute plano 
267°14’54” até o marco M-267, de coordenada N = 9.623.176,05m e E = 
667.950,08m; 127,04 m e azimute plano 267°11’37” até o marco M-268, 
de coordenada N = 9.623.169,83m e E = 667.823,19m; 2,41 m e azimute 
plano 267°23’12” até o marco M-269, de coordenada N = 9.623.169,72m 
e E = 667.820,78m; 20,05 m e azimute plano 267°10’13” até o marco 
M-270, de coordenada N = 9.623.168,73m e E = 667.800,75m; 28,25 m 
e azimute plano 267°12’01” até o marco M-271, de coordenada N = 
9.623.167,35m e E = 667.772,53m; 4,75 m e azimute plano 267°13’19” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.623.167,12m e E = 667.767,79m; 
11,79 m e azimute plano 267°10’53” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.623.166,54m e E = 667.756,01m; 27,37 m e azimute plano 267°12’54” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.623.165,21m e E = 667.728,67m; 
22,56 m e azimute plano 267°10’46” até o marco M-275, de coordenada N 
= 9.623.164,10m e E = 667.706,14m; 289,71 m e azimute plano 
267°11’47” até o marco M-276, de coordenada N = 9.623.149,93m e E = 
667.416,78m; 16,81 m e azimute plano 268°36’10” até o marco M-277, de 
coordenada N = 9.623.149,52m e E = 667.399,97m; 264,16 m e azimute 
plano 268°33’11” até o marco M-278, de coordenada N = 9.623.142,85m 
e E = 667.135,89m; 1,44 m e azimute plano 268°24’32” até o marco 
M-279, de coordenada N = 9.623.142,81m e E = 667.134,45m; 1,29 m e 
azimute plano 268°13’26” até o marco M-280, de coordenada N = 
9.623.142,77m e E = 667.133,16m; 5,17 m e azimute plano 176°47’00” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.623.137,61m e E = 667.133,45m; 
267,69 m e azimute plano 268°38’11” até o marco M-282, de coordenada 
N = 9.623.131,24m e E = 666.865,84m; 5,81 m e azimute plano 1°46’28” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.623.137,05m e E = 666.866,02m; 
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230,98 m e azimute plano 277°27’10” até o marco M-284, de coordenada 
N = 9.623.167,01m e E = 666.636,99m; 160,76 m e azimute plano 
285°05’21” até o marco M-285, de coordenada N = 9.623.208,86m e E = 
666.481,77m; 18,38 m e azimute plano 285°06’07” até o marco M-286, de 
coordenada N = 9.623.213,65m e E = 666.464,02m; 71,27 m e azimute 
plano 285°05’14” até o marco M-287, de coordenada N = 9.623.232,20m 
e E = 666.395,21m; 246,33 m e azimute plano 286°48’28” até o marco 
M-288, de coordenada N = 9.623.303,43m e E = 666.159,40m; 205,85 m 
e azimute plano 287°39’18” até o marco M-289, de coordenada N = 
9.623.365,86m e E = 665.963,25m; 278,96 m e azimute plano 290°59’04” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.623.465,76m e E = 665.702,79m; 
260,07 m e azimute plano 290°44’10” até o marco M-291, de coordenada 
N = 9.623.557,84m e E = 665.459,57m; 0,09 m e azimute plano 
290°33’22” até o marco M-292, de coordenada N = 9.623.557,87m e E = 
665.459,49m; 40,21 m e azimute plano 292°07’08” até o marco M-293, de 
coordenada N = 9.623.573,01m e E = 665.422,24m; 189,69 m e azimute 
plano 292°06’40” até o marco M-294, de coordenada N = 9.623.644,41m 
e E = 665.246,50m; 61,79 m e azimute plano 290°41’58” até o marco 
M-295, de coordenada N = 9.623.666,25m e E = 665.188,70m; 37,62 m 
e azimute plano 290°41’23” até o marco M-296, de coordenada N = 
9.623.679,54m e E = 665.153,51m; 149,80 m e azimute plano 290°41’46” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.623.732,48m e E = 665.013,38m; 
474,41 m e azimute plano 294°17’09” até o marco M-298, de coordenada 
N = 9.623.927,60m e E = 664.580,95m; 243,78 m e azimute plano 
294°22’57” até o marco M-299, de coordenada N = 9.624.028,24m e E = 
664.358,91m; 226,77 m e azimute plano 292°57’25” até o marco M-300, 
de coordenada N = 9.624.116,69m e E = 664.150,10m; 201,18 m e 
azimute plano 255°40’38” até o marco M-301, de coordenada N = 
9.624.066,92m e E = 663.955,17m; 72,91 m e azimute plano 255°48’47” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.624.049,05m e E = 663.884,48m; 
384,63 m e azimute plano 256°54’26” até o marco M-303, de coordenada 
N = 9.623.961,92m e E = 663.509,85m; 114,80 m e azimute plano 
256°54’37” até o marco M-304, de coordenada N = 9.623.935,92m e E = 
663.398,03m; 413,92 m e azimute plano 256°54’23” até o marco M-305, 
de coordenada N = 9.623.842,15m e E = 662.994,87m; 9,58 m e azimute 
plano 256°54’24” até o marco M-306, de coordenada N = 9.623.839,98m 
e E = 662.985,54m; 614,87 m e azimute plano 255°13’43” até o marco 
M-307, de coordenada N = 9.623.683,21m e E = 662.390,99m; 52,29 m 
e azimute plano 255°13’11” até o marco M-308, de coordenada N = 
9.623.669,87m e E = 662.340,43m; 334,85 m e azimute plano 255°49’04” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.623.587,83m e E = 662.015,79m; 
516,93 m e azimute plano 256°45’50” até o marco M-310, de coordenada 
N = 9.623.469,47m e E = 661.512,59m; 136,66 m e azimute plano 
256°45’51” até o marco M-311, de coordenada N = 9.623.438,18m e E = 
661.379,56m; 17,42 m e azimute plano 256°45’41” até o marco M-312, de 
coordenada N = 9.623.434,19m e E = 661.362,60m; 310,44 m e azimute 
plano 256°45’49” até o marco M-313, de coordenada N = 9.623.363,11m 
e E = 661.060,41m; 260,08 m e azimute plano 252°37’19” até o marco 
M-314, de coordenada N = 9.623.285,43m e E = 660.812,20m; 409,15 m 
e azimute plano 256°29’10” até o marco M-315, de coordenada N = 
9.623.189,82m e E = 660.414,38m; 39,93 m e azimute plano 256°29’09” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.623.180,49m e E = 660.375,56m; 
77,23 m e azimute plano 256°29’02” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.623.162,44m e E = 660.300,47m; 38,84 m e azimute plano 255°06’44” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.623.152,46m e E = 660.262,93m; 
506,13 m e azimute plano 254°44’00” até o marco M-319, de coordenada 
N = 9.623.019,19m e E = 659.774,66m; 130,54 m e azimute plano 
254°44’03” até o marco M-320, de coordenada N = 9.622.984,82m e E = 
659.648,73m; 75,62 m e azimute plano 254°44’03” até o marco M-321, de 
coordenada N = 9.622.964,91m e E = 659.575,78m; 270,61 m e azimute 
plano 254°44’03” até o marco M-322, de coordenada N = 9.622.893,66m 
e E = 659.314,72m; 464,21 m e azimute plano 254°43’57” até o marco 
M-323, de coordenada N = 9.622.771,42m e E = 658.866,89m; 66,84 m 
e azimute plano 254°44’28” até o marco M-324, de coordenada N = 
9.622.753,83m e E = 658.802,41m; 171,71 m e azimute plano 254°43’52” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.622.708,61m e E = 658.636,76m; 
17,82 m e azimute plano 254°44’21” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.622.703,92m e E = 658.619,57m; 11,10 m e azimute plano 254°44’58” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.622.701,00m e E = 658.608,86m; 
0,14 m e azimute plano 252°53’50” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.622.700,96m e E = 658.608,73m; 62,61 m e azimute plano 246°48’18” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.622.676,30m e E = 658.551,18m; 
36,90 m e azimute plano 246°47’28” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.622.661,76m e E = 658.517,27m; 189,75 m e azimute plano 
246°48’02” até o marco M-331, de coordenada N = 9.622.587,01m e E = 
658.342,86m; 322,42 m e azimute plano 246°47’58” até o marco M-332, 
de coordenada N = 9.622.459,99m e E = 658.046,51m; 37,05 m e azimu-
te plano 282°29’13” até o marco M-333, de coordenada N = 9.622.468,00m 
e E = 658.010,34m; 34,29 m e azimute plano 331°10’39” até o marco 
M-334, de coordenada N = 9.622.498,04m e E = 657.993,81m; 42,16 m 
e azimute plano 345°13’44” até o marco M-335, de coordenada N = 
9.622.538,81m e E = 657.983,06m; 13,20 m e azimute plano 345°12’20” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.622.551,57m e E = 657.979,69m; 
35,54 m e azimute plano 345°13’58” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.622.585,94m e E = 657.970,63m; 35,00 m e azimute plano 356°38’32” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.622.620,88m e E = 657.968,58m; 
7,08 m e azimute plano 356°40’52” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.622.627,95m e E = 657.968,17m; 27,49 m e azimute plano 348°16’09” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.622.654,87m e E = 657.962,58m; 
36,11 m e azimute plano 343°42’29” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.622.689,53m e E = 657.952,45m; 76,25 m e azimute plano 341°18’22” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.622.761,76m e E = 657.928,01m; 

7,07 m e azimute plano 309°05’24” até o marco M-343, de coordenada N 
= 9.622.766,22m e E = 657.922,52m; 69,14 m e azimute plano 309°07’05” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.622.809,84m e E = 657.868,88m; 
47,71 m e azimute plano 323°41’40” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.622.848,29m e E = 657.840,63m; 70,03 m e azimute plano 323°41’58” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.622.904,73m e E = 657.799,17m; 
16,51 m e azimute plano 324°04’01” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.622.918,10m e E = 657.789,48m; 143,33 m e azimute plano 
324°03’27” até o marco M-348, de coordenada N = 9.623.034,14m e E = 
657.705,35m; 51,71 m e azimute plano 358°56’50” até o marco M-349, de 
coordenada N = 9.623.085,84m e E = 657.704,40m; 57,26 m e azimute 
plano 317°47’20” até o marco M-350, de coordenada N = 9.623.128,25m 
e E = 657.665,93m; 54,01 m e azimute plano 14°53’26” até o marco 
M-351, de coordenada N = 9.623.180,45m e E = 657.679,81m; 15,33 m 
e azimute plano 14°53’17” até o marco M-352, de coordenada N = 
9.623.195,27m e E = 657.683,75m; 8,73 m e azimute plano 14°56’39” até 
o marco M-353, de coordenada N = 9.623.203,70m e E = 657.686,00m; 
39,23 m e azimute plano 2°38’40” até o marco M-354, de coordenada N = 
9.623.242,89m e E = 657.687,81m; 51,52 m e azimute plano 339°00’52” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.623.290,99m e E = 657.669,36m; 
32,13 m e azimute plano 40°28’53” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.623.315,43m e E = 657.690,22m; 25,88 m e azimute plano 40°28’18” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.623.335,12m e E = 657.707,02m; 
86,08 m e azimute plano 72°18’52” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.623.361,27m e E = 657.789,03m; 5,47 m e azimute plano 93°58’52” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.623.360,89m e E = 657.794,49m; 
99,96 m e azimute plano 93°55’04” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.623.354,06m e E = 657.894,22m; 17,37 m e azimute plano 108°17’20” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.623.348,61m e E = 657.910,71m; 
11,57 m e azimute plano 88°57’37” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.623.348,82m e E = 657.922,28m; 21,55 m e azimute plano 118°30’54” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.623.338,53m e E = 657.941,22m; 
21,84 m e azimute plano 108°18’38” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.623.331,67m e E = 657.961,95m; 61,56 m e azimute plano 88°59’41” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.623.332,75m e E = 658.023,50m; 
110,62 m e azimute plano 62°37’44” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.623.383,61m e E = 658.121,74m; 15,72 m e azimute plano 50°01’52” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.623.393,71m e E = 658.133,79m; 
64,96 m e azimute plano 48°25’12” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.623.436,82m e E = 658.182,38m; 0,47 m e azimute plano 25°27’48” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.623.437,24m e E = 658.182,58m; 
52,21 m e azimute plano 41°50’25” até o marco M-370, de coordenada N 
= 9.623.476,14m e E = 658.217,41m; 2,79 m e azimute plano 113°26’29” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.623.475,03m e E = 658.219,97m; 
27,00 m e azimute plano 42°28’40” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.623.494,94m e E = 658.238,20m; 0,64 m e azimute plano 41°51’18” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.623.495,42m e E = 658.238,63m; 
49,38 m e azimute plano 309°14’49” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.623.526,66m e E = 658.200,39m; 0,78 m e azimute plano 253°39’07” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.623.526,44m e E = 658.199,64m; 
31,23 m e azimute plano 253°39’14” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.623.517,65m e E = 658.169,67m; 55,13 m e azimute plano 309°25’16” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.623.552,66m e E = 658.127,08m; 
73,37 m e azimute plano 352°11’25” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.623.625,35m e E = 658.117,11m; 26,75 m e azimute plano 340°47’34” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.623.650,61m e E = 658.108,31m; 
9,63 m e azimute plano 340°51’01” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.623.659,71m e E = 658.105,15m; 89,18 m e azimute plano 340°48’48” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.623.743,94m e E = 658.075,84m; 
43,83 m e azimute plano 356°43’49” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.623.787,70m e E = 658.073,34m; 35,00 m e azimute plano 356°44’25” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.623.822,64m e E = 658.071,35m; 
64,78 m e azimute plano 52°44’53” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.623.861,85m e E = 658.122,91m; 14,80 m e azimute plano 347°38’06” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.623.876,31m e E = 658.119,74m; 
69,99 m e azimute plano 347°37’26” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.623.944,67m e E = 658.104,74m; 80,01 m e azimute plano 116°31’59” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.623.908,93m e E = 658.176,32m; 
47,53 m e azimute plano 77°35’43” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.623.919,14m e E = 658.222,74m; 3,92 m e azimute plano 77°37’47” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.623.919,98m e E = 658.226,57m; 
66,57 m e azimute plano 56°41’57” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.623.956,53m e E = 658.282,21m; 1,41 m e azimute plano 318°44’15” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.623.957,59m e E = 658.281,28m; 
27,73 m e azimute plano 318°54’13” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.623.978,49m e E = 658.263,05m; 100,41 m e azimute plano 17°08’21” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.624.074,44m e E = 658.292,64m; 
12,02 m e azimute plano 38°10’33” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.624.083,89m e E = 658.300,07m; 31,07 m e azimute plano 38°09’52” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.624.108,32m e E = 658.319,27m; 
12,21 m e azimute plano 38°08’48” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.624.117,92m e E = 658.326,81m; 81,06 m e azimute plano 12°12’49” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.624.197,15m e E = 658.343,96m; 
29,22 m e azimute plano 5°18’03” até o marco M-398, de coordenada N = 
9.624.226,25m e E = 658.346,66m; 46,03 m e azimute plano 5°16’20” até 
o marco M-399, de coordenada N = 9.624.272,09m e E = 658.350,89m; 
4,77 m e azimute plano 297°28’43” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.624.274,29m e E = 658.346,66m; 183,36 m e azimute plano 
297°24’08” até o marco M-401, de coordenada N = 9.624.358,68m e E = 
658.183,87m; 11,31 m e azimute plano 297°22’51” até o marco M-402, de 
coordenada N = 9.624.363,88m e E = 658.173,83m; 119,71 m e azimute 
plano 235°42’36” até o marco M-403, de coordenada N = 9.624.296,44m 
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e E = 658.074,93m; 86,48 m e azimute plano 217°21’18” até o marco 
M-404, de coordenada N = 9.624.227,70m e E = 658.022,46m; 144,14 m 
e azimute plano 241°39’25” até o marco M-405, de coordenada N = 
9.624.159,27m e E = 657.895,60m; 90,65 m e azimute plano 263°50’19” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.624.149,54m e E = 657.805,47m; 
38,62 m e azimute plano 10°19’15” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.624.187,54m e E = 657.812,39m; 10,95 m e azimute plano 332°14’29” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.624.197,23m e E = 657.807,29m; 
23,14 m e azimute plano 332°14’21” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.624.217,71m e E = 657.796,51m; 109,00 m e azimute plano 
332°14’43” até o marco M-410, de coordenada N = 9.624.314,17m e E = 
657.745,75m; 55,47 m e azimute plano 266°34’44” até o marco M-411, de 
coordenada N = 9.624.310,86m e E = 657.690,38m; 135,62 m e azimute 
plano 292°47’35” até o marco M-412, de coordenada N = 9.624.363,40m 
e E = 657.565,35m; 148,51 m e azimute plano 3°19’53” até o marco 
M-413, de coordenada N = 9.624.511,66m e E = 657.573,98m; 28,46 m 
e azimute plano 332°57’28” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.624.537,01m e E = 657.561,04m; 34,90 m e azimute plano 275°49’18” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.624.540,55m e E = 657.526,32m; 
3,68 m e azimute plano 275°46’21” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.624.540,92m e E = 657.522,66m; 41,87 m e azimute plano 275°49’35” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.624.545,17m e E = 657.481,01m; 
29,66 m e azimute plano 267°40’54” até o marco P-001, de coordenada N 
= 9.624.543,97m e E = 657.451,37m; deste, segue pela Margem direita 
do rio andoriba, com a seguinte distância:  2.235,60m até o marco M-001, 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 1057, livro: 2-d, folhas: 171 e 172, junto ao cartório de 
registro de imóveis da comarca de Baião.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 695130

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1258 de 20 /08/2021
Prazo de aplicação(em dias)30
Prazo de prestação de contas (em dias)05
Servidor :
-5957.320/1-ana carolina ramos da Silva-assist.administrativo
-33.90.30- r$ 1.500,00
-33.90.36 r$ 1.500,00
-33.90.39- r$ 1.000,00
 -ToTal- r$ 4.000,00
Município : Belém/Pa
ordenador : Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 695436

diÁria
.

  diÁria
Portaria Nº 1257/2021 de 20/08/2021

oBJETiVo: Para realizarem acompanhamento, organização de processos 
de regularização
fundiária Urbana e Suporte ao cadastro na Sede, no município de Mari-
tuba.
PErÍodo: 23/08 a 06/09/2021 ( 7,5 ) diárias  p/ cada
SErVidorES:
-5956.072/1 – Socrattes Martins araújo de azevedo ( Técnico – dEaf )
-5935.566 – Gabriel ferreira Natario (assessor )
- 23132/1 – iranildo Vicente da Silva (Motorista)
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 695327
  diÁria

Portaria Nº 1256/2021 de 20/08/2021
oBJETiVo: Para realizarem reunião com a equipe do iTErPa, que encon-
trar-se em campo, no município de São francisco do Pará.
PErÍodo: 23 a 24/08/2021 ( 1,5 ) diárias  p/ cada
SErVidorES:
-5721.3619/1 – Gleicy Merces rocha de albuquerque ( coord. ação agrária 
e fundiária)
-5930.538/3 – Marco antônio Guedes cardoso ( Gerente Pro. Especial
- 5899.286/3 – Jair francisco carlota almeida (Motorista)
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 695178
Portaria Nº 1255/2021 de 20/08/2021

oBJETiVo: Participar de reunião externa na comunidade denominada 
Quiandeua
 para tratar de assuntos de regularização fundiária.
MUNicÍPio: ipixuna do Pará
PErÍodo: 20/08/2021  (0,5) diárias
SErVidorES:
-5558.9694-2 - Tiago de lima ferreira – ouvidor
- 5899.286-3 - Jair francisco carlota almeida - Motorista
ordenador:  Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 695044

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 091000936/2019 THiaGo SoarES 
HENriQUES

faZENda SaN-
Ta clara 263,2402 rodoVia Br-422 

- TraNSaMETá BaiÃo

2 2018/96428 MaX laNio coSTa 
rEiS faZENda rEiS 326,4029 rodoVia Pa-395 MaGalHÃES Bara-

Ta/MaracaNÃ

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém(Pa), 18.08.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 695154
1- errata:

Edital publicado no doE nº 34.674 de 18/08/2021
Protocolo:  693575
onde se lê: 

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 faZENda PiNGo dE 
oUro 1.031,8491

KM 28 do raMal 
dE acESSo, rodo-

Via Pa-256
ParaGoMiNaS faZENda PiNGo 

dE oUro 1.031,8491

2 faZENda ESTrEla 
GoiaNa 305,2632

KM 18 da ESTrada 
da ViciNal da 

Macaca

SÃo fÉliX do 
XiNGU

faZENda ES-
TrEla GoiaNa 305,2632

3
faZENda ParaÍSo 

i E faZENda 
ParaÍSo ii

48,4518 e 
22,7167 Pa-124, KM 02 caPaNEMa

faZENda ParaÍ-
So i E faZENda 

ParaÍSo ii

48,4518 e 
22,7167

4 faZENda forMoSa 60,9597 raMal do PaocÊ 
KM 12 MoJU faZENda 

forMoSa 60,9597

5 faZENda BEira rio 1.111,4708
  rod Br-158, 

ESTrada do Boi 
KM 133

SÃo fÉliX do 
XiNGU

faZENda BEira 
rio 1.111,4708

Leia-se: 

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2019/607458 GilBErTo 
MaraScHiN

faZENda 
PiNGo dE 

oUro
1.031,8491

KM 28 do raMal 
dE acESSo, rodo-

Via Pa-256
ParaGoMiNaS

2 2018/556181
HUGo PaUlo 
SoarES da 

cUNHa

faZENda 
ESTrEla 
GoiaNa

305,2632
KM 18 da ESTrada 

da ViciNal da 
Macaca

SÃo fÉliX do 
XiNGU

3 2015/254583
fErNaNdo BrU-
No carValHo 

BarBoSa

faZENda 
ParaÍSo i 
E faZENda 
ParaÍSo ii

48,4518 e 
22,7167 Pa-124, KM 02 caPaNEMa

4 2013/604442
fraNciSco 

aNdrEY JUca 
caValcaNTE

faZENda 
forMoSa 60,9597 raMal do PaocÊ 

KM 12 MoJU

5 2020/718950 rEiNaldo Bol-
driN E oUTroS

faZENda 
BEira rio 1.111,4708

  rod Br-158, 
ESTrada do Boi 

KM 133

SÃo fÉliX do 
XiNGU

Belém(Pa), 20.08.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 695160

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 4920/ 2021 – adePara, 
de 20 de aGosto de 2021.

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente em 
exercício da área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmen-
te conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 83, da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de suas 
respectivas perícias médicas;
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rESolVE:
coNcEdEr a ProrroGaÇÃo dE licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, 
aos servidores relacionados abaixo:

laudo Matrícula Nome dias   licença Período de gozo

205682a/1 54187236/1 roosevelt de Souza 
olortegui 28 Prorrogação 09/08/2021 a 

05/09/2021

205691a/1 57188381/1 Jackebeth de oliveira 
freire 60 Prorrogação 03/08/2021 a 

01/10/2021

78486 5214564/3 Janilene andrade da costa 
Nascimento 120 Prorrogação 05/08/2021 a 

02/12/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas em Exercício.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 695108

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 4816 de 18 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar a servidora JEaNdEliZZE MoNTEiro SilVa, ma-
trícula n° 57189831/1, para exercer a função do Termo de cessão 
nº 06.2018.004.0005, firmado entre a ADEPARÁ e A EMPRESA BRA-
SilEira dE iNfraESTrUTUra aEroPorTUária – iNfraEro, cNPJ 
nº 00.352.294/0004-63, que tem por objeto a cessão de uso de área aero-
portuária de propriedade da União, que se encontra sob jurisdição e posse 
da cEdENTE.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 695141

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4934/2021: BENEficiá-
rio: GlaUcio aNToNio rocHa GaliNdo; Matrícula: 51855491;função: 
20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;ob-
jetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de ma-
teriais diversos de consumo, para atender as necessidades da Gerência 
do Programa de controle de raiva dos Herbívoros.Elemento de despesa 
/ Valor: 339030/ r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695061

.

.

diÁria
.

Portaria: 4963/2021 objetivo: realizar busca aos inadimplentes com as 
vacinações contra a febre aftosa. Os finais de semana serão necessários 
para dar continuidade nas atividades ( Vila Xadá, Santa rosa,região do 
Pombal e Triunfo, Vila Primavera, Vila Taboca, Vila Nereu, Vila Tancredo Ne-
ves, Vila canaã, região Translevino, Vila Teilândia, região da cascalheira, 
Vila Sudoeste, região da lindoeste, ladeira Vermelha ) fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5720932/dioGo claUdio da SilVa 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 23/08/2021 a 
06/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695293
Portaria: 4957/2021 Objetivo: Fiscalizar o cumprimento das notifica-
ções realizadas nos estabelecimentos de venda de produtos veterinários 
da região, visando sanar os equívocos encontrados.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
5869102/ HEriKa BiTTENcoUrT loBaTo (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 03/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695222
Portaria: 4958/2021 Objetivo: Fiscalizar o cumprimento das notifica-
ções realizadas nos estabelecimentos de venda de produtos veterinários 
da região, visando sanar os equívocos encontrados.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
54185775/ adriaNo MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695230
Portaria: 4959/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusariumm foc r4T em bananeiras em 12 propriedades do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTa-
Mira/Pa destino: UrUará/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS 
dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695235

Portaria: 4954/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PorTEl/Pa destino: MElGa-
Ço/Pa Servidor: 54187563/TarSo PaNToJa loPES (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 26/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695237
Portaria: 4955/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: MElGa-
Ço/Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPE-
cUário) / 2,5 diáriaS / 26/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695243
Portaria: 4962/2021 objetivo: dar apoio a equipe no Programa Terri-
tório Sustentável, nas reuniões e eventos desta programação de forma a 
auxiliar com as articulações com os diversos órgãos, a fim de fortalecer 
cada vez mais esse programa do Estado do Pará.. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUMÃ/Pa destino: SÃo fÉliX do XiN-
GU/Pa Servidor: 5960560/roSSllENEY alVES SaMPaio PalHETa (GE-
rENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695263
Portaria: 4960/2021 objetivo: realizar ação educativa continuada da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU,MaracaNÃ,-
SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 55586095/ JarlEaNE adEoda-
Ta SaMPaio SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695259
Portaria: 4961/2021 objetivo: realizar ação educativa continuada da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTa BárBara do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU,MaracaNÃ,-
SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186886/ NESTor SilVa doS 
rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 
03/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695265
Portaria: 4956/2021. objetivo: realizar vistoria nas agroindústrias de 
Polpas de frutas. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: PriMaVEra, QUaTiPUrU, SaliNÓPoliS, SaNTa lUZia 
do Pará/Pa Servidor: 3175758/NElSoN dE oliVEira lEiTE (GErENTE) / 
4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 695246
Portaria: 4944/2021 objetivo: dar apoio administrativo no Eac de 
São João de Pirabas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 
55588830/ SoNia Maria BraNdao do carMo (aUXiliar dE caMPo) / 
4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 695075
Portaria: 4940/2021 objetivo: realizar fiscalização, em 10 proprieda-
des; sobre obrigatóriedade de procedimentos para acultura de Pimenta 
do reino, seus produtos e subprodutos, de interesse econômico, em todo 
o território paraense. Será meia diária por dia. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa 
Servidor: 00010499/cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695076
Portaria: 4945/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacio-
nado à emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores 
rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNE-
Ma/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ 
PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 08/09/2021 a 
10/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695077
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁria reFereNte a PaPeLeta Nº 

42920/2021, Portaria Nº 4360/2021 de 04/08/2021
Portaria: 4939/2021 objetivo: dar continuidade às ações de participa-
ção na reunião para planejamento da supervisão interna da adEPara para 
o ano de 2022. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SoUrE/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57209646/ KEllY criSTiNY 
GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico VETEriNário) / 2 diáriaS 
/ 12/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695071
Portaria: 4936/2021 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: BraGaNÇa/Pa destino:  ViSEU/Pa 
Servidor: 54197917/ GErSoN PiEdadE MoNTEiro (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 0,5 diária / 31/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695045
Portaria: 4931/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da Mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUÇá,MaraPaNiM/Pa Servidor: 
54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 1,5 diária / 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695047
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coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 
43098/2021, Portaria Nº 4587/2021 de 11/08/2021

Portaria: 4938/2021 objetivo: dar continuidade às ações de participar 
da capacitação em revendas na gerencia de castanhal.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/
Pa Servidor: 54185775/ adriaNo MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 2,0 diáriaS / 19/08/2021 a 20/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695059
Portaria: 4933/2021 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: 54187600 / JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 26/08/2021 a 27/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695056
Portaria: 4937/2021 objetivo: realizar organização e padronizar os ar-
quivos técnicos e administrativos dos escritórios da regional, para que se 
adequa as exigências dessa agência de defesa e do Mapa nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa des-
tino: BrEU BraNco,GoiaNÉSia do Pará,JacUNdá,NoVo rEParTiMEN-
To/Pa Servidor: 5911933/daNiEllE criSTiNa SilVa corrEia (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695051
Portaria: 4932/2021 objetivo: Participar de reunião e capacitação 
Junto a GcorE na sede. Será meia diária por dia. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa des-
tino: BElÉM/Pa Servidor: 55586095/ JarlEaNE adEodaTa SaMPaio 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 23/08/2021 a 
25/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695052
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

42434/2021, Portaria Nº 3997/2021 de 27/07/2021
Portaria: 4951/2021 objetivo: dar continuidade às ações de supervisão 
interna em altamira.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. ori-
gem: caSTaNHal/Pa destino: alTaMira/ Pa Servidor: 55588125/ JoYl-
SoN BENTES caNTo (MÉdico VETEriNário) / 1,0 diária / 07/08/2021 
a 07/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695100
Portaria: 4950/2021 objetivo: realizar supervisões técnica e adminis-
trativa nos escritórios jurisdicionados. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, 
iPiXUNa do Pará, MÃE do rio, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5861667/
JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS 
/ 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695102
Portaria: 4947/2021 objetivo: dar apoio administrativo relacionado à 
emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores rurais no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ca-
PaNEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 57175279/MicHE-
lE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695106
Portaria: 4948/2021 objetivo: dar apoio administrativo relacionado à 
emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores rurais no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaN-
Ta lUZia do Pará/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 54187086/ rEGiNa 
lUZ caValcaNTE (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 
27/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695110
Portaria: 4952/2021 objetivo: dar apoio administrativo relacionado à 
emissão de documentos, recadastramento e atendimento a produtores ru-
rais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/
Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa 
MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 
27/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695126
Portaria: 4942/2021 objetivo: conduzir os servidores que irão com o 
objetivo de fazer o acolhimento dos servidores provados no 7º PSS – adE-
Pará, orientações e acompanhamento da avaliação de Estágio Probató-
rio dos aprovados no concurso c-174 nas regionais. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do 
NorTE, MaraBá, SÃo fÉliX do XiNGU, TUcUMÃ, XiNGUara/Pa Servi-
dor: 57223235/HEroNd dE SoUZa PoNTES (MoToriSTa) / 7,5 diáriaS 
/ 29/08/2021 a 05/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo alMEida HaGE.

Protocolo: 695086
Portaria: 4943/2021 objetivo: dar apoio administrativo relacionado 
à emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores rurais.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 5943809/raYaNE rocHa PErEi-
ra (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695069
Portaria: 4946/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacio-
nado à emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores 
rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNE-
Ma/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ 
PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 
03/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695083

Portaria: 4941/2021 objetivo: auxiliar no monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa 
Servidor: 5939070/arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiS-
cal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 30/08/2021 a 31/08/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695082
Portaria: 4927/2021 objetivo: auxiliar a capacitação em defesa Sani-
tária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários 
(as) selecionados no 6º Processo Seletivo Simplificado.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Ser-
vidor: 54188789/caMila rocHa fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 3,5 diáriaS / 14/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695006
Portaria: 4924/2021 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: BraGaNÇa/Pa 
destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 55586148/fraNciSco TEodo-
ro daS cHaGaS oliVEira JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 14,5 diáriaS / 24/08/2021 a 07/09/2021. ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 694991
Portaria: 4926/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino:  Tra-
cUaTEUa/Pa Servidor: 54197917/ GErSoN PiEdadE MoNTEiro (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 30/08/2021 a 30/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695003
Portaria: 4925/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário 
da soja em 08 (oito) propriedade no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 57234553/lUciaNa dE SoUSa loPES 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 29/08/2021 a 03/09/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695000
Portaria: 4928/2021 objetivo: recebimento de materiais almoxarifado e 
reunião na ddia.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaGoMiNaS/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5861667/JoSiNo filHo 
GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 08/09/2021 
a 10/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695009
Portaria: 4929/2021 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: caMETá/Pa destino: MoNTE doU-
rado/Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa TocaNTiNS (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 24/08/2021 a 07/09/2021.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695015
Portaria: 4930/2021 objetivo: acompanhamento de Vacinação compul-
sória – ETaPa Maio 2021. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElTErra/Pa destino: BElTErra, PlacaS/Pa Servidor: 5888078/
GaBriEla caSTor da rocHa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 
23/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 695039
Portaria: 4935/2021 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: ParaGoMiNaS/Pa destino: aU-
rora do Pará,iPiXUNa do Pará,MÃE do rio/Pa. Servidor: 54187122/
Joao carloS TEiXEira dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 1,5 diária/ 30/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 695037
Portaria: 4923/2021 Objetivo: Realizar as fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓr-
dia do Pará/Pa destino: acará,BarcarENa,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 
54189283/ WaldEMar PadilHa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diá-
riaS /19/07/2021 a 22/07/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMEN-
TEl.

Protocolo: 694986
Portaria: 4949/2021 objetivo: Se deslocar até a sede em Belém, para 
busca de veículo direcionado para regional de Tucuruí. fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: GoiaNÉSia do Pará/Pa destino: 
BElÉM/Pa Servidor: 75224091/ lElio ToMaZ doS SaNToS (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 17/08/2021 a 19/08/2021.or-
denador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695097
Portaria: 4953/2021 objetivo: realizar atividades de manutenção e 
conservação, relacionadas à limpeza em geral nos escritórios da gerên-
cia regional de capanema.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: caPaNEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa,PEiXE-Boi,QUaTi-
PUrU,SaNTarÉM NoVo,SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5909025/
JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 
23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 695134
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FÉrias
.

Portaria Nº 4602/2021 - adeParÁ, 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 
Gerente 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:
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará, referente ao mês de SETEMBro/2021 confor-
me mapa abaixo.
MaPa dE fÉriaS rEfErENTES ao MÊS dE SETEMBro/2021

Protocolo Matrícula Nome Período 
aquisitivo Período de Gozo lotação

2021/730665 54196744/1 alEXaNdrE MoUra cHaGaS 2020/2021
08.09.21 a 
07.10.21 GTaGro

2021/599365 57227121/1 alEXaNdrE PiNTo dE carVa-
lHo NiNa 2020/2021

15.09.21 a 
29.09.21 rUroPoliS

 51855479/3 aNa GaBriEla Polaro SErra 2019/2020
08.09.21 a 
22.09.21 GicV

2020/1089840 6403559/1 aNdrEia SilVa da SilVa 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21

BrEJo G. do 
araGUaia

2021/606749 57224164/1 aNdrESSa fErrEira SaNToS 
BENTES 2020/2021

18.09.21 a 
17.10.21 alENQUEr

2021/29837 54187042/1 aNToNio fraNciSco dE c. 
JUNior 2020/2021

15.09.21 a 
29.09.21 MoNTE alEGrE

MaPa dE fÉriaS 6403325/1 carla VilaNi rodriGUES 
MaGalHaES 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21

aGUa a. do 
NorTE

 80845410/1 carloS daiBES dE caMPoS 
JUNior 2020/2021

08.09.21 a 
07.10.21 SaNTa iZaBEl

2021/782777 57188395/1 claUcE MoTa NoGUEira 2020/2021
03.09.21 a 
02.10.21 GPNEfa

2020/1081379 05879540/3 cliNio da SilVa liMa 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21 iTaiTUBa

2021/786402 57223371/1 criSTiaNE da SilVa dE 
fiGUEirEdo 2018/2019

01.09.21 a 
30.09.21 GPS

2021/725999 57189731/1 daNiEllY BUSaTo GUiNHaZi 2018/2019
08.09.21 a 
07.10.21 MaraBa

2021/126966 55588861/1 darlENE do Socorro GaMa 
dE SoUZa 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21

SaNTa Maria do 
Para

2021/2121 05861500/3 dENiS claUdio SilVa do 
ESPiriTo SaNTo 2019/2020

01.09.21 a 
30.09.21 doM EliZEU

 55586105/1 EdENilSoN GoMES liMa 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21 PacaJa

2021/825699 57234481/1 ElVio lUciaNo corrEa lEiTao 2019/2020
01.09.21 a 
30.09.21

caSTaNHal / 
GSiE

2021/820569 54187262/ 1 flaVio roBErTo corrEa Maia 2020/2021
15.09.21 a 
14.10.21 MaloTE

2020/738139 54188562/1 fraNciSco liNS BarroS dE 
oliVEira 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21 PEiXE-Boi

2021/126966 54197570/1 fraNciSco SilVa oliVEira 
aGUiar 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21 caPiTao Poco

2021/444957 55588068/1 iSraEl rENaTo dE oliVEira 
PiMENTEl 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21 SaNTarEM

2021/68015 54186988/1 iSaac loUrido doS SaNToS 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21 GicV

oficio Nº: 029 
dE 12/07/21 54185945/1 iVoNE NEVES dE QUEiroZ 

SaNToS 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21 MaPa / laNaGro

2021/719864 57173481/1 JoSE carloS lUZ SaNTaNa 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21 aUGUSTo corrEa

2021/818909 5869358/3 JoSE PoMPEU BEZErra falcao 
NETo 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21 UlSa BElEM

2021/849807 57234548/1 JoSE rENaTo da coSTa oli-
VEira JUNior 2019/2020

15.09.21 a 
14.10.21

MoJUi doS 
caMPoS

2021/659000 0024996/1 JoSE SEVEriNo doS SaNToS 
SilVa 2020/2021

06.09.21 a 
05.10.21 GicV

2021/685325 55588823/ 1 KHriSNa fErrEira TaBoSa 2020/2021
20.09.21 a 
04.10.21 GEEPi

2021/630745 57223521/ 1 lETicia ElBErT ValVErdE 
da coSTa 2020/2021

08.09.21 a 
07.10.21 iTUPiraNGa

2021/751094 54192703/ 1 liliaNa do Socorro PErEira 
BEM BoM 2019/2020

08.09.21 a 
07.10.21 GES

2020/1103756 57234553/1 lUciaNa dE SoUZa loPES 2020/2021
20.09.21 a 
19.10.21

coNcEicao do 
araGUaia

 54182076/ 2 lUciaNo cErVo 2019/2020
16.09.21 a 
15.10.21

NoVo Pro-
GrESSo

2021/777409 54196683/ 1 MarcElo faBricio NUNES 
da SilVa 2019/2020

01.09.21 a 
30.09.21 GTi

2021/126966 3082857/ 2 Marcial MaciEl dE oliVEira 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21 iTiNGa

2021/623221 55586139/ 1 MarcoS alESSaNdro NUNES 
MoraES 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21 MaE do rio

2020/738139 54185790/ 1 Maria daS NEVES SilVa r. 
NEYra 2020/2021

01.09.21 a 
30.09.21 NoVa TiMBoTEUa

2021/728827 3174832/ 2 Maria iriS SaMPaio dE MElo 2019/2020
08.09.21 a 
07.10.21 GPPiE

 54187465/ 1 Marilia fErNaNdES dE SoUSa 2020/2021
08.09.21 a 
07.10.21

SaNTa iZaBEl/ 
GSiE

2021/495760 54185788/ 1 MarioN cYNTia dE oliVEira 
SilVa 2020/2021

13.09.21 a 
12.10.21 GTaGro

2021/151857 5899416/1 NaTHalia dE alBUQUErQUE 
NEVES 2019/2020

09.09.21 a 
08.10.21 ProJUr

2021/367319 55589345/ 1 NiVia Maria SaNToS dE 
SoUZa 2020/2021

15.09.21 a 
30.09.21

MaE do rio / 
GSiE

2021/622289 12477047/ 3 roBErTo fraNciSco dE 
oliVEira 2019/2020

01.09.21 a 
30.09.21 UliaNoPoliS

2021/845267 55589335/ 1 roNildo faVacHo foNTES 2020/2021
06.09.21 a 
05.10.21 BraSil NoVo

2021/783250 57200257/ 2 SaMYra alVES alBUQUErQUE 
dE liMa 2019/2020

15.09.21 a 
30.09.21 GPNEfa

 57173463/ 1 SidNEY rodriGUES loBo 2020/2021
01.09.21 a 
30.09.21 iGaraPE-acU

      

      

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de recursos Humanos.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 695088

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0604 /2021 – 13. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 16.08.2021, a assessora Especial da diretoria 
Executiva - KáTia cilENE rodriGUES aTaYdE - Matrícula nº 5959954/1, 
da coordenadoria de operações/coPEr, para exercer suas funções na di-
retoria Técnica/diTEc.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0610 /2021 – 16. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista 
rural l - Mário lUiZ MoNTEiro - Matrícula nº 3172872/1, para respon-
der pela Chefia do Escritório Local de Garrafão do Norte/Regional de São 
Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0611 /2021 – 16. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista 
rural ll - GilSoN BarBoSa dE SoUZa- Matrícula nº3177777/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Uruará/Km 80/Escritório Regional 
de altamira, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0613 /2021 – 16. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista 
rural ll- BENEdiTo JoSÉ dE oliVEira alVES- Matrícula nº5870089/3, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Cachoeira do Piriá/Escritório Re-
gional de capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0614 /2021 – 18. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionis-
ta rural l–EVErToN lUiZ caNUTo dE SoUSa- Matrícula nº 55585922/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Parauapebas/Escritório 
regional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença 
Prêmio.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
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Portaria Nº 0615 /2021 – 18. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 08/09/2021à 07/10/2021, a Extensionista 
rural l–QUEliaNE liMa da SilVa PESSoa- Matrícula nº57212837/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Abel Figueiredo/Escritório Re-
gional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0616 /2021 – 18. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, a Extensionista 
rural l aBiGail dE caSTro liMa coSTa- Matrícula nº5035732/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Soure/Escritório Regional das 
ilhas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0617 /2021 – 18. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, a Extensionista 
Social ll Nair dE liMa araÚJo - Matrícula nº3171663/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Ponta de Pedras/Escritório Regional das 
ilhas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0618 /2021 – 18. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, a Extensionista 
rural l rEGiNa MaUra TriNdadE HErrEra- Matrícula nº5035902/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Ananindeua/Escritório Regio-
nal das ilhas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 695321

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo Portaria de sUPriMeNto 
de FUNdo Nº 81/2021

PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.676, dE 20/08/2021
ProTocolo dE PUBlicaÇÃ Nº 694883
oNde se LÊ: : Prazo para aplicação do recurso: 60 dias;Prazo para Pres-
tação de contas 60 dias;Prazo para Prestação de contas: 15 dias
Leia-se: 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.

Protocolo: 695198

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

LicitaÇÃo Nº 002/2021.
 Processo: 2021/669799.
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr–Pará, através do Presidente da comissão de licitação, obras 
e serviços de engenharia, nomeado pela PorTaria Nº 0608/2021, de 
13/08/2021, torna-se público o Processo de liciTaÇÃo nº 002/2021, 
pelo regime de MENor PrEÇo - Por loTE, a ser pago pela administração 
Pública - EMaTEr-Pa, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada 
na construção dos Escritórios da EMaTEr-Pa, no Munícipio de Xinguara-Pa, 
localizado na rua Serra Norte, nº 751, Bairro: Setor Nobre e no Município 
de itupiranga-Pa, localizado na rua Homero de Souza nº 01, Bairro 
Centro, Conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I 
(Projeto Básico) do Edital.
a abertura será no dia 14 de Setembro de 2021, às 09:00 horas, no Escri-
tório central da EMaTEr-Pa, na Br 316, km 12, Marituba-Pa, cEP 67.201-
045. o Edital encontra-se disponível na internet no endereço eletrônico: 
http://www.emater.pa.gov.br ou e-mail: cpl2@emater.pa.gov.br contato 
pelo telefone (91) 3299-3463
Marituba-Pa, 23 de agosto de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente

Protocolo: 695502

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº044/2021
BENEficiário: francisco caninde Moura Junior; MaT.: 54196287; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: chaves-l; ElEM. 
dE dESPESa: 333903096: r$ 300,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMPro-
VaÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto 
Nº 1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 695257
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº043/2021

BENEficiário: lucival Solin de carvalho chaves; MaT.: 5310270; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Belém-l; ElEM. 
dE dESPESa: 333903096: r$ 300,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMPro-
VaÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto 
Nº 1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 695255

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 035/2021, BENEficiário: GE-
NiVal rEiS doS SaNToS / MaTrÍcUla: 5639107 / carGo oU fUNÇÃo: 
EXT. rUral i / MUNicÍPio: NoVa iPiXUNa-Pa / oBJETiVo: cUSTEar dES-
PESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE NoVa iPiXUNa-Pa / coN-
forME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ 
foNTE: 0261 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$700,00 / 339039=0 /
Valor ToTal r$700,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES 
alVES.

Protocolo: 695266
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº046/2021

BENEficiário: Marli da cruz Bandeira; MaT.: 5009391; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Salvaterra-l; ElEM. dE dES-
PESa: 333903096: r$ 350,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 
60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 
1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 695267
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº045/2021

BENEficiário: James ferreira Hayek; MaT.: 57211836; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Santa cruz do arari-l; ElEM. 
dE dESPESa: 333903096: r$ 300,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMPro-
VaÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto 
Nº 1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 695261
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 033/2021, BENEficiário: 
WilliaN GHiSolfi VEloSo / MaTrÍcUla: 57216444 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: JacUNdá-Pa / oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE JacUNdá-Pa / coN-
forME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ 
foNTE: 0261 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$500,00 / 339039=0 /
Valor ToTal r$500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES 
alVES.

Protocolo: 695307
  sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 042/2021

BENEficiário (a): SoNia Maria SaNToS da cUNHa, / MaTrÍcUla: 
3174913, / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTaÇÃo / MUNicÍ-
Pio: caPaNEMa-r / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUM-
PriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 1.200,00 / 3390-39 = r$800,00 / Valor To-
Tal r$ 2.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENador dE dESPESaS: WaldEMiro dE oliVEira roSa 
JUNior.

Protocolo: 695123
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 043/2021

BENEficiário (a): Mario ciriNo dE frEiTaS: MaTricUla :  3178420 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: caPaNEMa
-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE ME-
TaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = 
r$ 1.700,00 / 3390-39 = r$ 300,00 / Valor ToTal r$ 2.000,00/ PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS: WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior

Protocolo: 695124
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº042/2021

BENEficiário: Maria Hilma da Silva Gurjão; MaT.: 3171388; fUNÇÃo: 
Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: ananindeua-l; ElEM. dE 
dESPESa: 333903096: r$ 700,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVa-
ÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 
1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 694983
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº040/2021

BENEficiário: camila de Mesquita Salim; MaT.: 57189557; fUNÇÃo: Ex-
tensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Belém-l; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 300,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 dias 
da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 1.180/2008; 
ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 694977
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº041/2021

BENEficiário: Martinho da Silva Morinaka; MaT.: 57212752; fUNÇÃo: 
Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Ponta de Pedras-l; 
ElEM. dE dESPESa: 333903096: r$ 300,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E 
coMProVaÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme 
decreto Nº 1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 694979
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº039/2021

BENEficiário: Jorge Gibson Penha Gibson; MaT.: 3175014; fUNÇÃo: Ex-
tensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Belém-l; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 300,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 dias 
da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 1.180/2008; 
ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 694974
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sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 036/2021, BENEficiário: 
EdElSoN oliVEira STorcK / MaTrÍcUla: 54196649 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: NoVo rEParTiMENTo-Pa / oBJETi-
Vo: cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE NoVo 
rEParTiMENTo-Pa / coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 
/ ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0261 / ElEMENTo dE dESPESa: 
339030=r$600,00 / 339039=400,00 /Valor ToTal r$1.000,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 695529
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 038/2021, BENEficiário: 
raiMUNdo PErEira dE Sá JUNior / MaTrÍcUla: 55585951 / carGo 
oU fUNÇÃo: EXT. rUral i / MUNicÍPio: ParaUaPEBaS-Pa / oBJETiVo: 
cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE ParaUaPE-
BaS-Pa / coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVi-
dadE: 8711/ foNTE: 0261 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$400,00 
/ 339039=200,00 /Valor ToTal r$600,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBEr-
To rodriGUES alVES.

Protocolo: 695553
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 038/2021, BENEficiário: 
fraNciSco fláVio Vidal / MaTrÍcUla: 57212866 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: PiÇarra-Pa / oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE PiÇarra-Pa / coNfor-
ME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foN-
TE: 0261 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$600,00 / 339039=400,00 
/Valor ToTal r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coM-
ProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodri-
GUES alVES.

Protocolo: 695578

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.341, de 17 de aGosto de 2021
Torna público os índices definitivos para o repasse do ICMS Verde aos mu-
nicípios do Estado do Pará, durante o ano de 2022, e dá outras providên-
cias.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da 
constituição Estadual e tendo em vista o disposto na lei complementar 
federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, na lei Estadual nº 7.638, de 12 de 
julho de 2012 e no decreto nº 1.064, de 28 de setembro de 2020, alterado 
pelo decreto nº 1.283, de 20 de janeiro de 2021,
rESolVE:
Art.1º  Tornar público os índices definitivos para o repasse do ICMS Verde 
aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2022.
art.2º  o repasse do icMS Verde aos Municípios durante o ano de 2022 
será estabelecido de acordo com as variáveis e os pesos constantes nesta 
Portaria e dimensionados da seguinte forma:
i - cadastro ambiental rural (car), com o peso de 13,28%;
ii - área de Preservação Permanente (aPP), com o peso de 11,15%;
iii - área de reserva legal (arl), com o peso de 11,06%;
iV - área antropizada (aa), com o peso de 12,85%;
V - remanescente de Vegetação Nativa (rVN), com o peso de 13,10%;
Vi - áreas de Uso restrito (Ur), com o peso de 13,27%;
Vii - áreas de Uso Sustentável (US), com o peso de 13,93%; e
Viii - análise de car no Município (acar), com o peso de 11,36%.
art.3º  o anexo Único desta Portaria relaciona de forma consolidada e por 
Município, o índice definitivo de repasse do ICMS Verde a serem aplicados 
no ano de 2022.
art.4º  a metodologia detalhada de cálculo dos índices de repasse da par-
cela do ICMS Verde será disponibilizada no sítio eletrônico oficial da Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará - SEMaS.
art.5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de julho de 2021.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará – SE-
MaS

aNeXo ÚNico
Índices Definitivos de Repasses do ICMS Verde aos Municípios ano 
2021 com vigência em 2022

MUNicÍPioS Índices 2022 MUNicÍPioS Índices 2022
aBaETETUBa 0,054890 MoJUÍ doS caMPoS 0,052172

aBEl fiGUEirEdo 0,036765 MoNTE alEGrE 0,066515
acará 0,049725 MUaNá 0,074074
afUá 0,078708 NoVa ESPEraNÇa do Piriá 0,062652

áGUa aZUl do NorTE 0,049489 NoVa iPiXUNa 0,043505
alENQUEr 0,058209 NoVa TiMBoTEUa 0,038315
alMEiriM 0,082425 NoVo ProGrESSo 0,088318

alTaMira 0,076417 NoVo rEParTiMENTo 0,067314
aNaJáS 0,079536 ÓBidoS 0,076135

aNaNiNdEUa 0,057615 oEiraS do Pará 0,057320
aNaPÚ 0,064109 oriXiMiNá 0,082815

aUGUSTo corrÊa 0,045157 oUrÉM 0,040962
aUrora do Pará 0,042885 oUrilÂNdia do NorTE 0,074362

aVEiro 0,068911 PacaJá 0,064556
BaGrE 0,058031 PalESTiNa do Pará 0,043936
BaiÃo 0,052775 ParaGoMiNaS 0,073965

BaNNacH 0,045833 ParaUaPEBaS 0,085784
BarcarENa 0,052417 PaU d’arco 0,048636

BElÉM 0,050642 PEiXE-Boi 0,040915
BElTErra 0,085145 PiÇarra 0,041082

BENEVidES 0,045658 PlacaS 0,059260
BoM JESUS do TocaNTiNS 0,048774 PoNTa dE PEdraS 0,071268

BoNiTo 0,037561 PorTEl 0,059299
BraGaNÇa 0,037527 PorTo dE MoZ 0,070435

BraSil NoVo 0,074062 PraiNHa 0,058585
BrEJo GraNdE do araGUaia 0,041209 PriMaVEra 0,045694

BrEU BraNco 0,045080 QUaTiPUrU 0,041287
BrEVES 0,083539 rEdENÇÃo 0,061931
BUJarU 0,042681 rio Maria 0,042548

cacHoEira do arari 0,072849 roNdoN do Pará 0,064139
cacHoEira do Piriá 0,051390 rUrÓPoliS 0,060379

caMETá 0,048882 SaliNÓPoliS 0,040614
caNaÃ doS caraJáS 0,075422 SalVaTErra 0,067113

caPaNEMa 0,042629 SaNTa BárBara do Pará 0,051876
caPiTÃo PoÇo 0,042042 SaNTa crUZ do arari 0,075140

caSTaNHal 0,038827 SaNTa iZaBEl do Pará 0,043350
cHaVES 0,067103 SaNTa lUZia do Pará 0,049930
colarES 0,041858 SaNTa Maria daS BarrEiraS 0,061130

coNcEiÇÃo do araGUaia 0,043576 SaNTa Maria do Pará 0,034226
coNcÓrdia do Pará 0,048695 SaNTaNa do araGUaia 0,070508
cUMarU do NorTE 0,058302 SaNTarÉM 0,078310

cUrioNÓPoliS 0,043559 SaNTarÉM NoVo 0,043305
cUrraliNHo 0,074100 SaNTo aNTÔNio do TaUá 0,038102

cUrUá 0,051412 SÃo caETaNo dE odiVElaS 0,051462
cUrUÇá 0,046705 SÃo doMiNGoS do araGUaia 0,039950

doM EliSEU 0,065366 SÃo doMiNGoS do caPiM 0,044254
Eldorado do caraJáS 0,042481 SÃo fÉliX do XiNGU 0,071843

faro 0,082695 SÃo fraNciSco do Pará 0,037313
florESTa do araGUaia 0,040116 SÃo GEraldo do araGUaia 0,046590

GarrafÃo do NorTE 0,040669 SÃo JoÃo da PoNTa 0,044675
GoiaNÉSia do Pará 0,050523 SÃo JoÃo dE PiraBaS 0,042703

GUrUPá 0,067253 SÃo JoÃo do araGUaia 0,038956
iGaraPÉ-aÇU 0,016313 SÃo MiGUEl do GUaMá 0,037600
iGaraPÉ-Miri 0,056759 SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa 0,088657

iNHaNGaPi 0,045093 SaPUcaia 0,041267
iPiXUNa do Pará 0,052683 SENador JoSÉ PorfÍrio 0,075895

iriTUia 0,041331 SoUrE 0,076971
iTaiTUBa 0,071791 TailÂNdia 0,067069

iTUPiraNGa 0,050895 TErra alTa 0,042413
JacarEacaNGa 0,070931 TErra SaNTa 0,054423

JacUNdá 0,048079 ToMÉ-aÇU 0,067962
JUrUTi 0,061379 TracUaTEUa 0,044513

liMoEiro do aJUrU 0,061896 TrairÃo 0,068699

MÃE do rio 0,038822 TUcUMÃ 0,041281

MaGalHÃES BaraTa 0,046752 TUcUrUÍ 0,060045

MaraBá 0,069993 UliaNÓPoliS 0,064831

MaracaNÃ 0,048098 UrUará 0,073575

MaraPaNiM 0,045123 ViGia dE NaZarÉ 0,043351

MariTUBa 0,044960 ViSEU 0,049666

MEdicilÂNdia 0,060347 ViTÓria do XiNGU 0,046060

MElGaÇo 0,067012 XiNGUara 0,042165

MocaJUBa 0,050059 ToTal 8

MoJU 0,053508   

fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS (2021).
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Peso das Variáveis de icMS Verde 2021, com vigência em 2022.

VariáVEiS PESoS (%)

car 13,28

arl 11,06

aPP 11,15

rVN 13,10

aa 12,85

Ur 13,27

US 13,93

acar 11,36

Total 100,00

fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS (2021).
Protocolo: 695302

.

.

errata
.

errata
Extrato do Termo de Doação nº 026/2021 - Diário Oficial no 34.676 
de 20/08/2021 / Protocolo: 694713
oNde LÊ: andré Marques da Silva – Prefeito de Portel.
Leia-se: Vicente de Paulo ferreira oliveira – Prefeito de Portel.

Protocolo: 695119
errata da Portaria Nº 1383/2021 – GaB/seMas, de 

19/08/2021, PUBLicada No doe Nº 34.676 do 
dia 20/08/2021,

oNde se LÊ: destino: água azul do Norte/Pa, Tucumã/Pa, ourilândia do 
Norte/Pa e São félix do Xingu/Pa
Leia-se: destino: Parauapebas/Pa, água azul do Norte/Pa, Tucumã/Pa, 
ourilândia do Norte/Pa e São félix do Xingu/Pa
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 695089

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 088/2021-seMas/Pa
Processo PaE 2021/803634
adesão a arP 033/2020-MPac
Pregão Eletrônico 023/2020-MPac
objeto: fornecimento de 80 cadeiras com quatro pés, sem braços
Valor Total: r$ 16.560,00
Vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
assinatura: 19/08/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278772; fonte 0116; 
Elemento 449052; P i 2100008772E
contratado: laYoUT MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda (cNPJ 
02.604.236/0001-62)
Endereço: rua antônio Zanini, 387, Bairro São José, cEP 95.041-070, ma-
ria@layout.ind.br / licitacao@layout.ind.br, fone (54) 3224-6808, caxias 
do Sul/rS
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 695238

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1400/2021 - GaB/seMas 19 de aGosto de 2021.
objetivo: Participar de reunião com os secretários municipais, nos muni-
cípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: redenção/Pa, cumaru/Pa rio, Maria/Pa e Maraba/Pa,
Período: 23/08 a 01/09/2021– 09 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5945634/2 - HUGo YUTaKa SUENaGa - (Secretário adjunto de Gestão 
administrativa e Tecnologias)
- 5945962/2 - HiGo coSTa doS SaNToS - (assessor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694964

Portaria Nº 1335/2021 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar Vistoria Técnica nos empreendimentos para atividade 
de comércio, com objetivo de abertura, cadastro novo e renovação de cE-
Prof. cancelamento de Guias florestais Gf2, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e itaituba/Pa.
Período: 23/08 a 30/08/2021 – 07 e ½ diárias
Servidores:
- 5907552/2 - aNa JÚlia doS SaNToS aMaral coSTa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5955010/1 - daNiEl BraGa SaMPaio coElHo dE SoUZa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 693396

.

.

oUtras MatÉrias
.

 acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 004/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico (PaE) N.º.: 2021/855240.
ParTES: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SE-
MaS e Secretaria de Estado de Turismo – SETUr.
ENdErEÇo da ParTE: av. Gentil Bittencourt, n° 43, Batista campos, cEP 
66015- 140 – Belém-Pa
oBJETo: instituição de cooperação técnica e recíproca entre a SEMaS e a 
SETUr, para transferência e compartilhamento de competências no pla-
nejamento, monitoramento e execução do fórum Mundial de Bioecono-
mia (World Bioeconomy forum), conforme o contrato SEMaS n° 01/2021, 
celebrado entre a SEMaS e a Empresa World circular Bioeconomy forum 
lTd - WcBEf, e dos eventos que ocorrerão em sua decorrência, na Semana 
de Bioeconomia (Bioeconomy Week), no mês de outubro, em Belém-Pa.
VIGÊNCIA: INICIO: 23/08/2021 │ TÉRMINO: 19/02/2022, prorrogável 
consoante cláusula Sexta.
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
daTa da aSSiNaTUra: 16/08/2021.
aSSiNaNTES: José Mauro de lima o’ de almeida, pela SEMaS; andré 
orengel dias, pela SETUr.
coMiSSÃo GESTora da ParcEria: camille Bendahan Bemerguy 
(diMUc), camilla Penna de Miranda figueiredo (GEMUc), pela SEMaS; 
alessandra Pamplona de azevedo, Tuane Vitória coelho furtado, pela SE-
TUr, nos termos da lei.

Protocolo: 695380

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 452 de 20 de aGosto de 2021
rESolVE:
i – EXoNErar, a PEdido, daVi GoVEia dE frEiTaS filHo, matrícula nº 
57202714/1, ocupante do cargo de aUXiliar oPEracioNal, lotado na 
Estrutura regional, a contar de 18 de março de 2015.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 695564

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 384 de 19 de aGosto de 2021
art.1º conceder férias regulamentares às servidoras abaixo relacionadas:

Nome Matrícula Período aquisitivo 1º Período de 
Gozo

2º Período de 
Gozo

KariNa doS SaNToS cardoSo 57189985 08/10/2019 a 
07/10/2020

22/09/2021 a 
06/10/2021

07/02/2022 a 
21/02/2022

lUcia iVoNE MESQUiTa PErEira 5843847 01/01/2020 a 
31/12/2020

08/09/2021 a 
22/09/2021

14/10/2021 a 
28/10/2021

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 695260
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

Portaria Nº 1141/2021-saGa de 26 de julho de 2021, doe n° 
34.652de 28/07/2021.
onde se lê: iVaNildo PErEira doS SaNToS, aSESSor iii.
Leia-se: iVaNildo PErEira doS SaNToS, coordENador dE oPEra-
ÇÕES dE iNTEliGÊNciaS .

Protocolo: 695468
errata da PUBLicaÇÃo de aPostiLaMeNto, Processo Nº 2021/240471-
FisP, Publicado no doE n° 34.675, de 19/08/2021, n° Protocolo 694056.
onde se lê: cláUSUla SEXTa – do rEcUrSoS fiNaNcEiroS: Natureza: 
449052 e 339039.
Leia–se: cláUSUla SEXTa – do rEcUrSoS fiNaNcEiroS: Natureza: 
449052 e 339040.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
faBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 695501
aviso de Licitação do PreGÃo eLetrÔNico nº 012/2021-seGUP, 
publicado em 19/08/2021 no Diário Oficial Nº 34.675
oNde se LÊ: “caroline de almeida Martins Pregoeira”. Leia-se:”luciana 
cunha da Silva Pregoeira”
Belém-Pa, 20 de agosto de 2021.
luciana cunha da Silva
Pregoeira SEGUP/Pa

Protocolo: 695532
.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 133/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 110/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 319/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: MariNaldo da coSTa aNdradE
cPf: 428.124.612-68
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695239
coNtrato adMiNistratiVo Nº 128/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 105/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 313/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JoNaTaS loPES da SilVa
cPf: 022.924.062-33
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695229
coNtrato adMiNistratiVo Nº 134/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 111/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 317/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: MaUricio EriToN laUrENTiNo
cPf: 331.120.702-59
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695243

coNtrato adMiNistratiVo Nº 135/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 112/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 321/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: MoNiQUE do Socorro fErrEira dE SoUZa
cPf: 018.877.662-19
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695245
coNtrato adMiNistratiVo Nº 086/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/825668
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 063/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como de Superviso-
ra de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser 
realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 349/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: EriKa lariSSa MarTiNS da SilVa
cPf: 031.737.432-02
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695199
coNtrato adMiNistratiVo Nº 106/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 083/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 338/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: SiMoNNE Maria BaSToS MacHado fErrEira
cPf: 302.745.752-72
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695191
coNtrato adMiNistratiVo Nº 108/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 085/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 340/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: WilliaMS SoUZa da SilVa
cPf: 636.676.222-87
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695197
coNtrato adMiNistratiVo Nº 107/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 084/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 339/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: WaldilENE liSBoa dE SoUZa
cPf: 431.487.602-63
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695196
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 087/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/825668
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 064/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como de Superviso-
ra de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser 
realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 347/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: fraNcilENE NaZarÉ BarroS dE SoUZa
cPf: 636.472.652-68
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695201
coNtrato adMiNistratiVo Nº 088/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/825668
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 065/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como de Supervisor 
de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segu-
rança Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realiza-
do no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 350/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JoÃo JoSÉ da SilVa JÚNior
cPf: 454.993.572-34
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695204
coNtrato adMiNistratiVo Nº 089/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/825668
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 066/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como de Supervisor 
de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segu-
rança Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realiza-
do no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 348/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS NETo
cPf: 479.914.292-53
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695206
coNtrato adMiNistratiVo Nº 091/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/825668
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 068/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como de Superviso-
ra de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser 
realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 352/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: SUZiEllEM cHriSTiNY SallaZar da SilVa
cPf: 886.221.262-34
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695208
coNtrato adMiNistratiVo Nº 109/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 086/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 

carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 289/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aNa caroliNa rEiS da SilVa
cPf: 010.243.222-89
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695209
coNtrato adMiNistratiVo Nº 111/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 088/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 291/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: daYaNNa roBErTa coSTa da rocHa
cPf: 644.294.312-72
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695211
coNtrato adMiNistratiVo Nº 130/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 107/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 316/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: láZaro lEoNardo SodrÉ falcÃo
cPf: 946.981.712-53
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695231
coNtrato adMiNistratiVo Nº 131/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 108/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 315/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: lEoNardo aNdrEY SilVa corrÊa
cPf: 014.552.592-92
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695232
coNtrato adMiNistratiVo Nº 132/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 109/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 318/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Mac doNald alVES BarroS filHo
cPf: 968.713.002-44
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695234
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 126/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 103/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 311/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: GaBriElE frEiTaS doS SaNToS
cPf: 041.333.172-54
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695227
coNtrato adMiNistratiVo Nº 122/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 099/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 307/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: claUdiaNE corrEia dE SoUSa
cPf: 016.002.032-80
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695224
coNtrato adMiNistratiVo Nº 125/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 102/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 310/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: GaBriEl PErEira Mafra
cPf: 051.376.702-94
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695225
coNtrato adMiNistratiVo Nº 115/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 092/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 296/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: MirNa lÚcia araUJo dE MoraES
cPf: 109.125.252-15
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695215
coNtrato adMiNistratiVo Nº 116/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 093/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.

fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 295/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: PÂMEla THaiS GoMES diaS
cPf: 018.028.182-86
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695216
coNtrato adMiNistratiVo Nº 117/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 094/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 297/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: rafaElla caPEla lEÃo
cPf: 519.691.492-72
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695217
coNtrato adMiNistratiVo Nº 136/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 113/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 320/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: rÔMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa
cPf: 839.133.602-63
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695324
coNtrato adMiNistratiVo Nº 137/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 114/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 322/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: SaraH do Socorro SoUZa da SilVa
cPf: 021.228.032-58
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695319
coNtrato adMiNistratiVo Nº 129/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 106/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 314/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JoSÉ lUiZ carrEra dE liMa
cPf: 089.094.152-15
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695328
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 096/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 073/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 325/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aUrEliaNa dE BriTo MaToSo
cPf: 769.774.122-91
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695353
coNtrato adMiNistratiVo Nº 110/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 087/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 290/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: carla daNiElE NaSciMENTo da coSTa
cPf: 005.133.752-52
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695354
coNtrato adMiNistratiVo Nº 112/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 089/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 292/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: GiSElli dE oliVEira SiQUEira
cPf: 707.463.622-34
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695355
coNtrato adMiNistratiVo Nº 113/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 090/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 293/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JEaNE GoMES Garcia
cPf: 689.774.252-04
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695356
coNtrato adMiNistratiVo Nº 114/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 091/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 

carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 294/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Mário ViTor BraNdÃo dE liMa
cPf: 303.340.392-15
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695357
coNtrato adMiNistratiVo Nº 118/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 095/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 298/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: VEra Maria SEGUrado PiMENTEl
cPf: 184.141.762-91
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695358
coNtrato adMiNistratiVo Nº 119/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 096/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 304/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aNa BEaTriZ caBral collarES
cPf: 543.577.482-91
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695359
coNtrato adMiNistratiVo Nº 121/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 098/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 305/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aNNa BEaTriZ caValcaNTE NoBrEGa SilVa
cPf: 016.002.032-80
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695360
coNtrato adMiNistratiVo Nº 120/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 097/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 306/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aNa BEaTriZ PalHaNo doS SaNToS
cPf: 033.192.322-07
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695363
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 090/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/825668
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 067/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como de Superviso-
ra de Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser 
realizado no dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 351/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/202221
Valor Global:r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: SoNia da coSTa PaSSoS
cPf: 562.870.702-34
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695351
coNtrato adMiNistratiVo Nº 092/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 069/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 327/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: adMa Barra SaliM
cPf: 105.028.232-91
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695147
coNtrato adMiNistratiVo Nº 094/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 071/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 324/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aNGEla VaScoNcEloS MorEira
cPf: 661.210.862-20
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695161
coNtrato adMiNistratiVo Nº 093/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 070/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 328/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aNdrEliNo fErrEira diaS
cPf: 333.194.302-97
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695151
coNtrato adMiNistratiVo Nº 094/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 071/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.

fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 324/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aNGEla VaScoNcEloS MorEira
cPf: 661.210.862-20
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695168
coNtrato adMiNistratiVo Nº 095/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 072/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 326/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: ariNilSoN doS SaNToS NaSciMENTo
cPf: 692.279.342-00
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695170
coNtrato adMiNistratiVo Nº 097/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 074/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 329/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: daNilo GilVaNi caBral PaSSiNHo
cPf: 959.668.972-04
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695171
coNtrato adMiNistratiVo Nº 099/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 076/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 331/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: GErdErSoM JoSÉ NEVES BEZErra
cPf: 772.779.392-34
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695174
coNtrato adMiNistratiVo Nº 100/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 077/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 332/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: lidiaNE MarTiNS ViEira
cPf: 599.790.542-04
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695181
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 098/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 075/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 330/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: fáBio WENdEll liMa da lUZ
cPf: 453.698.102-06
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695172
coNtrato adMiNistratiVo Nº 101/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 078/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 333/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Maria adriaNa frEirE riBEiro
cPf: 716.966.522-00
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695182
coNtrato adMiNistratiVo Nº 102/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 079/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicadora de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 334/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Maria BETHaNia NaSciMENTo dE alMEida
cPf: 371.630.002-00
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695183
coNtrato adMiNistratiVo Nº 103/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 080/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 334/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: MariEl liMa carNEiro
cPf: 507.956.352-99
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695187
coNtrato adMiNistratiVo Nº 104/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 081/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 336/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022

Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: PaUlo SÉrGio NaSciMENTo fariaS
cPf: 277.642.572-49
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695188
coNtrato adMiNistratiVo Nº 105/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/823226
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 082/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como aplicador de 
Prova, no Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
dia 14/08/2021 e terá carga horária total de 6 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 337/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: rENaN MoraES dE araÚJo
cPf: 027.305.152-08
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695189
coNtrato adMiNistratiVo Nº 127/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 104/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 312/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JoElSoN VEraS doS SaNToS
cPf: 003.158.992-80
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695368
coNtrato adMiNistratiVo Nº 138/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 115/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 323/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: THaiS BarroS coSTa
cPf: 715.401.722-87
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695369
coNtrato adMiNistratiVo Nº 123/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 100/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 308/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: EMaNUEllE laZaro dE araUJo SilVa
cPf: 004.337.632-05
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695365
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 124/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/845853
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 101/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços para execução das atividades 
e justificativas pedagógicas dos FISCAL DE PROVA, para a contratação para 
Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no dia 14 de 
agosto de 2021 e terá carga horária total de 06 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 309/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 14/08/2021 a 13/02/2022
Valor Global:r$ 300,00 (trezentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: EMErSoN NaSciMENTo TaVarES
cPf: 401.931.522-15
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695366
coNtrato adMiNistratiVo Nº 150/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 126/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especia-
lizados para execução de atividades educacionais como Professor, da disci-
plina armamento e Tiro, no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no período de 
16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 102 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 359/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: WalTEr cordEiro MENdoNÇa
cPf: 905.242.682-15
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695433
coNtrato adMiNistratiVo Nº 144/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 120/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especia-
lizados para execução de atividades educacionais como Professor, da disci-
plina Primeiros Socorros, no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no período de 
16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 08 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 363/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: fraNcilENE NaZarÉ BarroS dE SoUZa
cPf: 636.472.652-68
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695419
coNtrato adMiNistratiVo Nº 145/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 121/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais como Supervisor, 
no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no período de 16/08/2021 a 
30/09/2021 e terá carga horária total de 20 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 365/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS NETo
cPf: 479.914.292-53
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695421
coNtrato adMiNistratiVo Nº 146/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 122/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como Professor, da dis-
ciplina defesa Pessoal, no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no período de 
16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 24 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 358/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: PaUlo SÉrGio NaSciMENTo fariaS
cPf: 277.642.572-49
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695422
coNtrato adMiNistratiVo Nº 147/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 123/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como Professor, das 
disciplinas Técnica de Vigilância e Preservação de local de ocorrência, 
no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), que será executado 
na modalidade presencial, a ser realizado no período de 16/08/2021 a 
30/09/2021 e terá carga horária total de 08 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 359/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: SÉrGio JoSÉ dE aZEVEdo UPToN
cPf: 252.474.502-30
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695424
coNtrato adMiNistratiVo Nº 148/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 124/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como Professora, da 
disciplina atendimento ao Público, no curso de formação de Guarda Portu-
ário (cdP), que será executado na modalidade presencial, a ser realizado 
no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 04 
horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 362/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: SUZiEllEN cHriSTiNY SalaZar da SilVa
cPf: 886.221.262-34
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695425
coNtrato adMiNistratiVo Nº 149/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 125/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como Professor, da 
disciplina drogas, no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), que 
será executado na modalidade presencial, a ser realizado no período de 
16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 04 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 364/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: ValdEli da SilVa PaES
cPf: 061.987.752-91
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695426
coNtrato adMiNistratiVo Nº 142/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 118/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como Professor, da 
disciplina armamento e Tiro, no curso de formação de Guarda Portuário 
(cdP), que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no 
período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 102 
horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 360/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: EValdo carValHo fUrTado
cPf: 380.038.802-20
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695415
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 143/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 119/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como Professor, das 
disciplinas Prevenção e combate a incêndio e; Sistema de Segurança Pú-
blica, no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), que será executa-
do na modalidade presencial, a ser realizado no período de 16/08/2021 a 
30/09/2021 e terá carga horária total de 16 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 367/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: fáBio WENdEll liMa da lUZ
cPf: 453.698.102-06
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695416
coNtrato adMiNistratiVo Nº 118/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/827137
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 095/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução das atividades e justificativas pedagógicas dos 
docentes contratados para BaNca dE corrEÇÃo dE ProcESSo SElETi-
Vo, para Processo Seletivo do curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, a ser realizado no período de 16 a 20 de agosto de 2021, e terá 
carga horária total de 40 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 298/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/02/2022
Valor Global:r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: VEra Maria SEGUrado PiMENTEl
cPf: 184.141.762-91
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695412
coNtrato adMiNistratiVo Nº 140/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 116/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como Professor, das 
disciplinas: Plano de Segurança dos Portos; regimento interno institucio-
nal e; código internacional para Segurança de Navios e instalações Por-
tuárias (iSPS codE), no curso de formação de Guarda Portuário (cdP), 
que será executado na modalidade presencial, a ser realizado no período 
de 16/08/2021 a 30/09/2021 e terá carga horária total de 22 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 357/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global:r$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: aMaro JoSÉ aSSUNÇÃo dE MiraNda
cPf: 045.152.002-59
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695413
coNtrato adMiNistratiVo Nº 141/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/868064
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 117/2021-SEGUP/Pa
objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissio-
nais especializados para execução de atividades educacionais como 
Professor, da disciplina legislação aplicada, no curso de formação 
de Guarda Portuário (cdP), que será executado na modalidade pre-
sencial, a ser realizado no período de 16/08/2021 a 30/09/2021 e 
terá carga horária total de 12 horas/aulas.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 357/2021-coNJUr
data de assinatura: 16 de agosto de 2021
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021
Valor Global: r$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
contratado: daNilo GilVaNi caBral PaSSiNHo
cPf: 959.668.972-04
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 695414

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que realiza-
rá licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo MENor PrE-
Ço pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de veículo pesado, caminhão para transporte de tropa e equi-
nos com vistas à “fortalecer e Modernizar o Sistema Estadual de Segurança Pú-
blica e defesa Social (SiEdS) do Estado do Pará, com recurso oriundo do convê-
nio nº 892621/2019 firmados entre a SEGUP/PA e SENASP- MJ, de acordo com 
as condições e especificações do Termo de Referência, Anexo I do edital.
daTa da aBErTUra: 02/09/2021.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 20 de agosto de 2021.
aldenor coelho da Silva
Pregoeiro designado

Protocolo: 695344
..

diÁria
.

Portaria Nº 1270/2021–saGa
oBJETiVo: para inauguração da central de atendimento e despacho de ocorrências.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 20 a 24.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402
caroliNa fErrEira dE oliVEira, Mf: 5917821
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1271/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da GEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): GoiaNÉSia/Pa
PErÍodo: 19 a 22.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): aMarildo lEiTE doS SaNToS, Mf: 5579376
JÔNaTaS raBElo GalVÃo, Mf: 5876842-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1272/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da GEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoSQUEiro/Pa
PErÍodo: 20.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES):daNia Maria da coSTa PaNToJa , Mf: 3228584
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1273/2021–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): SaliNoPoliS E iGUaraPÉ aÇU/Pa
PErÍodo: 20 a 21.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, 
Mf: 5634814-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
cB PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
cB PM SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHaVES, Mf: 57221689
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1274/2021–saGa
oBJETiVo: para participar de reunião em “ segurança po todo o Pará “.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBa/Pa
PErÍodo: 20 a 25.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): MJ PM JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Mf: 50209561
QUaNTidadE dE diáriaS: 05 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES):WaNdo diaS MiraNda, Mf: 8014251-2
EdU roSa oliVEira SilVa, Mf: 57175314
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1275/2021–saGa
oBJETiVo: para inauguração da central de atendimento e despacho de ocorrências.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 20 a 24.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa, Mf: 57219599-3
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1276/2021–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 (oito e meia)
SErVidor(ES):doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
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Portaria Nº 1277/2021–saGa
oBJETiVo: Para apoio a central de atendimento e despacho de ocorrências cad.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 19 a 24.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): cB PM EdEr MarcElo BriTo dE araÚJo, Mf: 57189415-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 05 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): cEliNa alVES dE oliVEira BriTo, Mf: 5866065-4
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 695455
.

FÉrias
.

Portaria Nº1280/2021-saGa
Belém, 20 de agosto de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº2021/916586, e ofício inter-
no nº108/2021-GaB.SEc., de 19.08.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria nº 936/2021-SaGa, de 28.06.2021, 
publicada no doE nº34623, de 29.06.2021, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora caroliNa fErrEira dE oliVEira, 
assessor i, Mf nº 5917821/2, 2020/2021, no período de 02.08 a 31.08.2021.
r E S o l V E:
Transferir o período de gozo de férias da servidora caroliNa fErrEira 
dE oliVEira, assessor i, Mf nº 5917821/2, 2020/2021, do período de 
02.08 a 31.08.2021, para data oportuna a ser informada posteriormente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 695131
Portaria Nº1281/2021-saGa
Belém, 20 de agosto de 2021
coNSidEraNdo: a PorTaria nº1141/2021-SaGa,de 28.07.2021,publicada 
do doE nº 34.652,de 28.07.2021,referente as férias regulamentares no mês 
de setembro/2021 aos servidores da SEGUP.
coNSidEraNdo: a PorTaria nº1292/2021-ccG,de 19.08.2021,publicada, 
no doE nº34.676, de 20.08.2021, referente a exoneração do servidor 
iVaNildo PErEira doS SaNToS,coordenador de operações de 
inteligência, Mf nº 7006557/4.
r E S o l V E: Excluir da PorTaria de férias do mês de setembro / 
2021 o servidor iVaNildo PErEira doS SaNToS,coordenador de 
operações de inteligência, Mf nº 7006557/4.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 695488
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 148/2021 –ccc/PMPa: 
NoMEar o TEN cEl QoPM rG 27251 MaUro SÉrGio da SilVa MarTiNS, 
a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 069/2021 – CCC/PMPA 
celebrado entre a PMPa e a Empresa NoVa forMalTa iNdÚSTria E 
coMÉrcio dE MaTEriaiS MiliTarES -EPP.; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 20 de agosto de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro 
dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 695441
Portaria de Falecimento nº 079/2021 – 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 5813 do-
MiNGoS coElHo dE MiraNda, faleceu na cidade de Belém/Pa, na data 03 
de Julho de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito n° 065581 01 55 2021 
4 00012 052 0001705 63, expedida pelo registro civil das Pessoas Naturais, 
no dia 13 de Julho de 2021, apresentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cB PM rr rG 5813 doMiNGoS co-
ElHo dE MiraNda, em virtude do seu falecimento na data 03 de Julho de 2021;
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar do dia 03 de Julho de 2021 e revoga as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 20 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 695588
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

10º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 
041/2011-PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Termo aditivo 
tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato adminis-
trativo nº 041/2011 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, permanecendo 
o valor total de r$ 27.021,69 (vinte e sete mil e vinte e um reais e sessenta 
e nove centavos); data da assinatura: 17/08/2021. Vigência: 16/08/2021 
a 15/08/2021. a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: 

Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 26/8259 – realização de 
Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 –locação de 
imóvel; Plano interno: 1050008259c; fonte: 0101 (recurso ordinário). 
locador(a): ZENilda roSa da SilVa MoNTEiro; cPf:599.727.851-49; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 695125
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 
023/2019-daL/PMPa; oBJETo: o presente termo tem por objeto a 
ProrroGaÇÃo da vigência do contrato nº 023/2019 da empresa espe-
cializada na prestação de serviços de eventos e ornamentação. No valor 
Global de r$ 4.195,90 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais e noven-
ta centavos). data da assinatura: 19/08/2021; ViGÊNcia: 19/08/2021 a 
18/08/2022; a dESPESa coM ESTE TErMo adiTiVo ocorrErá: Progra-
ma: 1297 – Manutenção de Gestão; (Projeto/atividade): 26/8338 – ope-
ração das ações administrativas; Natureza de despesa: 3.3.90.39 – ou-
tros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Plano interno: 4120008338c; 
fonte: 0101 (recursos ordinários); EMPrESa: roBErTa laiaNa GoMES 
dE MElo MoNTE - ME, cNPJ: 14.694.736/0000-11; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 695066
.

diÁria
.

Portaria Nº 1412/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 27 a 28/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM Hélen 
Márcia cardoso de Souza; cPf: 673.723.092-04; Valor: r$ 316,52. cB 
PM flavia Soares Monteiro; cPf: 894.188.082-34; Valor: r$ 253,20. Sd 
Sergio Henrique Guedes da Silva; cPf: 025.569.752-02; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1413/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: cametá-
Pa; Período: 28/06/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidor: SGT PM Emanoel Silva do amaral; cPf: 468.276.092-00; Valor: r$ 
131,88. cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1414/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 20 a 23/08/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Pedro 
Paulo Guimarães ribeiro; cPf: 461.132.072-34; Valor: r$ 791,28. cB 
PM Glauber almeida Mendes; cPf: 704.201.302-68; Valor: r$ 759,60. 
Sd felipe Pereira chaves; cPf: 018.583.452-35; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1415/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 27 a 30/08/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
Manoel rodrigues dos Santos; cPf: 278.058.672-91; Valor: r$ 791,28. cB 
PM Paulo Pereira da Silva; cPf:699.205.082-68; Valor: r$ 759,60. cB PM 
Henrique do Nascimento Magno; cPf: 983.341.742-68; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1416/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 13 a 16/08/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
Nicodemos diniz do Nascimento; cPf: 328.244.912-72; Valor: r$ 791,28. 
cB PM Márcio ferreira Pereira; cPf: 879.490.162-72; Valor: r$ 759,60. Sd 
Niriclei furtado Sanches; cPf: 009.561.312-98; r$ 759,60. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1417/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 06 a 09/08/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM 
Sidcley Monteiro das Neves; cPf: 399.983.712-87; Valor: r$ 791,28. 
cB PM Vilmara da Silva Moura; cPf: 977.599.292-34; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 695467
Portaria Nº 1422/21/di/dF – objetivo: Participar do i curso de 
operações de rádiopatrulhamento; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Teresina-Pi; Período: 24 a 30/08/2021; Quantidade de diárias: 06 
de alimentação; Servidores: TEN cEl PM Glauco Mourão de aquino; cPf: 
487.371.602-06; Valor: r$ 1.498,14. MaJ PM allan Sullivan dias de Souza; 
cPf: 658.729.082-53; Valor: r$ 1.498,14. TEN PM renan Klauber de 
Miranda lins; cPf: 020.313.172-02; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM Stalone 
Pereira Moura; cPf: 923.759.522-00; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM aderaldo 
Pereira de freitas Neto; cPf: 983.804.602-78; Valor: r$ 1.287,12. 
TEN PM cleberson Nascimento Souza; cPf: 009.568.742-40; Valor: r$ 
1.287,12. TEN PM Marcelo Pereira da Silva; cPf: 774.118.542-04; Valor: 
r$ 1.287,12. TEN PM ronilson amanajás almeida; cPf: 008.357.462-08; 
Valor: r$ 1.287,12. TEN PM rosivan diego carvalho dos Santos; cPf: 
914.048.192-15; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM abílio corrêa Teles Junior; 
cPf: 527.270.762-15; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM Eddiene rosanne lima 
rodrigues; cPf: 023.520.632-64; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM William 
raphael da Silva Balbino rodrigues; cPf: 083.906.104-85; Valor: r$ 
1.287,12. TEN PM Walter leonardi franco; cPf: 886.459.082-04; Valor: 
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r$ 1.287,12. TEN PM José Edenilson da Silva costa; cPf: 996.973.003-
72; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM Gilson leandro libório Gondim; cPf: 
668.231.702-63; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM Thiago Yuri da conceição 
Silva Mendes; cPf: 918.724.802-68; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM Mizânias 
dos reis corrêa; cPf: 967.545.082-72; Valor: r$ 1.287,12. TEN PM 
Jeconias Monteiro de araújo; cPf: 938.629.382-04; Valor: r$ 1.287,12. 
TEN PM adalberto araujo da Silva; cPf: 884.770.022-15; Valor: r$ 
1.287,12. TEN PM João Maciel Silva rosa; cPf: 787.391.792-49; Valor: r$ 
1.287,12. TEN PM Édipo augusto cardoso da Paz; cPf: 831.985.712-00; 
Valor: r$ 1.287,12. SGT PM Jader Pereira Xavier; cPf: 650.068.792-20; 
Valor: r$ 1.186,92. SGT PM Euclides aragão da Silva; cPf: 609.302.762-
72; Valor: r$ 1.186,92. SGT PM luciano calandrini de azevedo; cPf: 
483.395.802-30; Valor: r$ 1.186,92. SGT PM Jorge freire Paraguassú; 
cPf: 467.536.302-44; Valor: r$ 1.186,92. SGT PM alcino chaves Mendes 
filho; cPf: 458.229.802-87; Valor: r$ 1.186,92. SGT PM William ribeiro 
Vale Junior; cPf: 522.608.872-87; Valor: r$ 1.186,92. cB PM luiz ricardo 
da Silva Martins; cPf: 951.021.242-34; Valor: r$ 1.076,16. ordenador: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 695589
Portaria Nº 1418/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 04/08/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius cruz Monteiro; 
cPf: 329.477.982-87; Valor: r$ 87,04. cB PM Genilson arnaud da Silva; 
cPf: 690.039.202-49; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1419/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 03/08/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Eder da Silva ferreira; cPf: 
745.130.012-91; Valor: r$ 131,88. Sd PM Walber diego Souza Martins; 
cPf: 857.273.342-68; 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 1420/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Medicilândia-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação; Servidores: SGT PM antonio lopes de araújo; 
cPf: 574.203.602-78; Valor: r$ 395,64. cB PM Paulo Henrique Pierre de 
Souza; cPf: 914.143.262-20; Valor: r$ 379,80. cB PM Gilson leitão da 
Silva; cPf: 000.077.932-60; Valor: r$ 379,80. cB PM Jackson rodrigues 
de araújo; cPf: 522.082.302-72; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1421/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Porto de Moz-Pa; Período: 04 a 07/08/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Melquisedeque dos 
Santos Moreira; cPf: 004.837.352-48; Valor: r$ 846,66. SGT PM claudio 
rodrigues alves; cPf: 570.475.102-49; Valor: r$ 791,28. cB PM Mayron 
Barbosa lopes; cPf: 985.825.422-91; Valor: r$ 759,60. cB PM leandro 
Novaes Santos; cPf: 851.136.972-49; Valor: r$ 759,60. cB PM Natanael 
Borges da resurreição; cPf: 733.924.052-72; Valor: r$ 759,60. cB PM 
Paulo Henrique de oliveira Pinto; cPf: 764.036.452-34; Valor: r$ 759,60. 
cB PM robby rodrigues da Silva; cPf: 003.270.722-37; Valor: r$ 759,60. 
cB PM ricardo Silva assunção; cPf: 007.596.743-02; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 695560
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.671 de 16/08/2021, referente as diárias, portarias nº 350/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 692413.

Protocolo: 695377
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 004/2021
contrato nº 010/2017
Exercício: 2021
Objeto: Continuidade da prestação de serviços de telefonia fixa (STFC).
Justificativa: Serviços de natureza continuada que visam suprir as ativida-
des administrativas deste fundo de assistência.
Vigência: 22/08/21 a 21/08/2022
data da assinatura: 18/08/2021.
licitação: ata SrP N° 004/2016 - Sead oriunda do Pregão Eletrônico SrP 
n° 009/2016 – Sead-Pa.
Valor: r$ 31.767,72 (Trinta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Sete reais 
e Setenta e dois centavos)
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativas

Elemento de despesa: 333903958 – Serviços de Telecomunicações
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0151000000
contratada: claro S/a
cNPJ nº 40.432.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant, n° 780, Torres a e B, Bairro: Santo amaro, 
cidade de São Paulo - SP
E-mail: regina.nascimento@claro.com.br
ordenador: EMErSoN aNiBal MESQUiTa MarTiNS – TEN cEl QoPM
respondendo pela direção do faSPM

Protocolo: 695400
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

aViso de retiFicaÇÃo de ata de disPeNsa de LicitaÇÃo.
o fundo de assistência Social da Policia Militar do Pará – faSPMPa informa que 
conforme publicado em doE nº 34.676, pag. 50 de 20/08/2021, onde se lê:
No valor global de r$ 579.366,00 (quinhentos e setenta e nove mil trezen-
tos e sessenta e seis reais).
Lê-se:
No valor global de r$ 989.998,96 (novecentos e oitenta e nove mil nove-
centos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).
EMErSoN aNiBal MESQUiTa MarTiNS – TEM cEl QoPM rG 21188
rESP/dirETor do faSPMPa.

Protocolo: 695362
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 014/2021 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUNSaU, 
no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº 5.380, de 12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 016/2020- fUNSaU/
coNTraToS, que nomeou o militar 2° TEN QoaPM rG 27669 fraNciNaldo 
BarroSo QUarEMa como fiscal Titular do contrato de credenciamento 
nº 001/2020 – fUNSaU, celebrado com o HoSPiTal SaNTo aGoSTiNHo.
art. 2º NoMEar a militar 1° TEN QoPM rG 36057 EliZaBETE liMa So-
arES, como fiscal interino, do contrato de credenciamento nº 001/2020 
– fUNSaU, celebrado com o HoSPiTal SaNTo aGoSTiNHo.
art. 3º MaNTEr o militar 2° TEN QoPM rG 39198 WaNdErSoN alVES 
dE alENcar, como fiscal interino, do contrato de credenciamento nº 
001/2020 – fUNSaU, celebrado com o HoSPiTal SaNTo aGoSTiNHo
art. 9º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 13 de agosto de 2021.
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoPM rG 27235 – 
direção do fUNSaU

Protocolo: 695349
.

diÁria
.

Portaria Nº 003/2021 - GaF - diÁrias de 19 de agosto de 2021
oBJETiVo: Visita técnica às empresas credenciadas e atualização de ca-
dastro dos contribuintes
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MaraBá-Pa
PErÍodo: 23 À 28/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06 dE aliMENTaÇÃo E 05 dE PoUSada
SErVidorES: caP QoSPM rG 39736 MarcEllE loBa-
To MElo, cPf: 615.140.392-49, Valor: r$ 1.595,77
 cB PM rG 32709 adriaNo JEffErSoN SoarES ModESTo, 
cPf: 747.695.612-53, Valor: r$ 1.392,60
 cB PM rG 38038 Maria dE NaZarÉ GoNÇalVES Gali-
Sa, cPf: 900.953.752-87, Valor: r$ 1.392,60
 Sd PM rG 40873 JoSÉ fEliPE fErrEira PaNToJa, cPf: 947.448.152-
00, Valor: r$ 1.392,60
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após a data de retorno
ordENador: cEl QoSPM lÍSio EdUardo caPEla HErMES
diretor do fUNSaU

Protocolo: 695073



 diário oficial Nº 34.678  55 Segunda-feira, 23 DE AGOSTO DE 2021

..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 01 Exercício 2021
contrato:  048/2021
data da assinatura: 20/08/2021
objeto: realização de aditivo com acréscimo de 21,61% sobre o contrato 
048/2021. o valor global do contrato passará de r$ 1.921.860,52 (um 
milhão, novecentos e vinte um mil, oitocentos reais e cinquenta e dois 
centavos) para r$ 2.337.313,08 (dois milhões, trezentos e trinta e sete 
mil, trezentos e treze reais e oito centavos).
Unidade Gestora: 310101
c.funcional: 06.182.1502.8828
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0301000000
contratada: G7 coMÉrcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ: 32.256.392/0001-40
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 695236
.

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o regime diferenciado de contratações integra-
da abaixo descrito:
rdc nº 02/2021, modo de disputa fechado, tipo Maior desconto, valor 
global máximo estimado r$ 2.802.408,41 (dois milhões oitocentos e dois 
mil quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos).
objeto: contratação integrada de empresa para elaboração de projeto bá-
sico e executivo de engenharia, arquitetura e execução das obras civis 
de reforma da instalação predial do antigo quartel do comando Geral do 
corpo de Bombeiros Militar do Pará.
Presidente titular: luiz alfredo Silva Galiza dos Santos - MaJ QoBM.
Presidente suplente: Moisés Tavares Moraes – TcEl QoBM.
data de abertura: 14/09/2021, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 20 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 695062
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o regime diferenciado de contratações integra-
da abaixo descrito:
rdc nº 03/2021, modo de disputa fechado, tipo Maior desconto, valor glo-
bal máximo estimado r$ 2.487.999,29 (dois milhões quatrocentos e oiten-
ta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).
objeto: coNSTrUÇÃo do QUarTEl dE SÃo fEliX do XiNGU.
Presidente titular: luiz alfredo Silva Galiza dos Santos – MaJ QoBM.
Presidente suplente: Moisés Tavares Moraes – TcEl QoBM.
data de abertura: 15/09/2021, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 20 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 695569

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 039/sF/dF, de 29 de JUNHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o decreto nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
considerando a PorTaria nº934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
em BG Nº01, de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao SUBTENENTE BM rr ailSoN 
PaNToJa BarBoSa JUNior, cPf:252.435.432-68, Mf:5211549-1, no va-
lor de r$1.309,00 (hum mil trezentos e nove reais), que correrá a conta do 
Estado com a seguinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (consumo)
r$ 1.039,00 – (despesas eventuais) (hum mil e trinta e nove reais)
Elemento de despesa: 339039 (serviço de pessoa jurídica)

r$ 270,00 – (despesas eventuais)(duzentos e setenta reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaNaPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 695228
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 089/2021. inexigibilidade de licitação nº 057/2021. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. roMUlo 
ARAÚJO RODRIGUES. CPF nº 003.481.182-60. Classificação do Objeto: 
Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub 
Judices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 
SEad PcPa, como docente da disciplina atendimento Pré – Hospitalar. 
data da assinatura: 20/08/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 
30/09/2021. Valor: r$ 600,00. orçamento: Programa de Trabalho Natu-
reza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833
.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2021/276177. contratado: ro-
MUlo araÚJo rodriGUES. Endereço: residencial denise de Melo, ana-
nindeua/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 695333
eXtrato do coNtrato
contrato nº: 064/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 045/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. EdiNal-
do afoNSo dE oliVEira SErrÃo. cPf nº 109.758.612-04. objeto: contrata-
ção da prestação de serviços técnico profissional especializado, para atender ao 
curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices – concursos Pú-
blicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa, como docENTE 
da disciplina “PráTica carTorária” com carga horária de 20 (vinte) horas-aulas, 
no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$=1.400,00 
(um mil e quatrocentos reais). data da assinatura: 20/08/2021. ViGÊNcia: a contar 
da sua assinatura até 30/09/2021. Valor do contrato: r$=1.400,00 (um mil e qua-
trocentos reais). orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de 
recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. 
Proc. nº 2021/201242. contratado: EdiNaldo afoNSo dE oliVEira SEr-
rÃo. Endereço: rua São Judas Tadeu, bairro: águas linas – ananindeua/Pa, 
cEP: 67020-360. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe 
de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 695456
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 057/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. roMUlo araÚJo rodriGUES, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 003.481.182-60.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES aoS caN-
didaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad PcPa, c-202 
SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disciplina “aTENdiMENTo 
PrÉ – HoSPiTalar”, com carga horária de 10 (dez) horas-aulas, no valor unitário 
de r$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor de r$ 600,00 (seiscentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 600,00 (seiscentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101 - Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agentes de Segurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 20/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 695334
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº045/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o EdiNaldo afoNSo dE oliVEira 
SErrÃo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 109.758.612-04.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disci-
plina “PráTica carTorária” com carga horária de 20 (vinte) horas-au-
las, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$=1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 20/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 695487
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 057/2021 para contratação de 
roMUlo araÚJo rodriGUES. Valor: r$ 600,00 (seiscentos reais).
Belém/Pa, 20 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 695340
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 045/2021 
para contratação do Sr. EdiNaldo afoNSo dE oliVEira SErrÃo. Valor: 
r$=1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Belém/Pa, 20 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 695490
.

diÁria
.

Portaria Nº: 01410/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/896574, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 15/08/2021 a 17/08/2021;

1. iPc JoSE NilSoN da coSTa JUNior - MaT: 5877938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. MPc oSValdo alVES da SilVa - MaT: 71684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc JoSE ricardo oliVEira MoraiS - MaT: 57233659
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. iPc ardilEX NaZarENo doS SaNToS Barra - MaT: 5331978
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
5. dPc daVid BaHUrY MESQUiTa da SilVa - MaT: 5940465
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

6. iPc SilVio cESar SaNToS dE SoUSa - MaT: 8400729
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01410/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/896574, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 15/08/2021 a 17/08/2021;

1. iPc ardilEX NaZarENo doS SaNToS Barra - MaT: 5331978
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc JoSE ricardo oliVEira MoraiS - MaT: 57233659
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc SilVio cESar SaNToS dE SoUSa - MaT: 8400729
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. dPc daVid BaHUrY MESQUiTa da SilVa - MaT: 5940465
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

5. MPc oSValdo alVES da SilVa - MaT: 71684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

6. iPc JoSE NilSoN da coSTa JUNior - MaT: 5877938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01411/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/896580, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 16/08/2021 a 18/08/2021;

1. dPc MaUricio dE MENEZES PirES - MaT: 57233649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc JoSE clEViS da SilVa - MaT: 5940053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc GlaUBEr PiNTo frEiTaS - MaT: 54184099
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01412/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de LIMOEIRO DO AJURU, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 20/08/2021;

1. dPc VicTor lUiZ coUTo carNEiro - MaT: 5940425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01413/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021;

1. iPc adriaNo carValHo GUErrEiro - MaT: 5913869
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01414/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/897452, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 19/08/2021;

1. EPc JorGE TadEU do ESPiriTo SaNTo GUilHoN - MaT: 5461731
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc UdiNEi doS SaNToS PErEira - MaT: 5859158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc lUiS claUdio loBaTo da SilVa - MaT: 5692857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01415/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 19/08/2021;

1. dPc fraNciSco arMaNdo fErNaNdES dE SalES - MaT: 57233651
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc rUdSoN MariaNo GadElHa da SilVa - MaT: 5940207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01416/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 20/08/2021;

1. iPc aNToNio JoSE fariaS NoNaTo - MaT: 5853303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc PEdro fEldaS VaScoNcEloS - MaT: 5129931
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01417/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021;

1. iPc MarcilEi SaNToS da lUZ - MaT: 5876788
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. MPc rEGiNaldo da SilVa alVES - MaT: 5176387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01418/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 18/08/2021 a 19/08/2021;

1. iPc alEXaNdrE riPPEr SaNToS racHEl - MaT: 5942417
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01419/2021 - dGPc/od/drF de 17 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 18/08/2021 a 19/08/2021;

1. iPc THiara BrUNa da SilVa aBrEU - MaT: 5940062
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc VicTor NaSciMENTo corrEa - MaT: 5619645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01420/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/904135, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 19/08/2021;

1. iPc JordaN aUGUSTo da SilVa PaNToJa - MaT: 57199593
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc Joao BaTiSTa aMoriM - MaT: 5913998
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. EPc EMilia Maria laGoia dE MacEdo - MaT: 54197824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. dPc Marco aNToNio dE oliVEira E SilVa - MaT: 54188988
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

6. iPc lUiZ carloS MaUES PErEira - MaT: 5234565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

7. iPc liVio BrUNo ciriNo colarES - MaT: 5940257
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

8. iPc MarcoS PiMENTEl riBEiro - MaT: 8400791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01421/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/903964, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 21/08/2021;

1. dPc claUdio GalENo dE MiraNda SoarES filHo - MaT: 5826128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc JoSE Maria MiraNda doS SaNToS - MaT: 54188989
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc ValEria MarTiNS fraNco BariViEra - MaT: 5229014
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc aNToNio SoBral JUNior - MaT: 5886864
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01422/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/901411, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/08/2021 a 20/08/2021;

1. dPc THiaGo MENdES diNiZ - MaT: 5940438
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc roSiEl dE frEiTaS MaUES - MaT: 5290155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. iPc aldENor aUGUSTo da SilVa NETo - MaT: 57200294
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. iPc NoE SoarES TorrES da SilVa - MaT: 5853222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS E oiTENTa E QUa-
Tro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01423/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 19/08/2021;

1. iPc JoSE clEViS da SilVa - MaT: 5940053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc MarcEliNo coNcEicao fErrEira da SilVa - MaT: 5411629
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01424/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 20/08/2021;

1. iPc faBio HENriQUE GoNZaGa MacHado - MaT: 5940261
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc PaTricK HENriQUE riBEiro - MaT: 5901875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)



58  diário oficial Nº 34.678 Segunda-feira, 23 DE AGOSTO DE 2021

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01425/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/888249, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 16/08/2021 a 21/08/2021;

1. EPc caMila SilVa corrEa - MaT: 54195825
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

2. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

3. iPc KlEBEr SaNTiaGo MacHado - MaT: 57233645
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 7,596.30 ( SETE Mil, QUiNHENToS E NoVENTa E SEiS rEaiS E TriN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01426/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021855056, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 22/08/2021;

1. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01427/2021 - dGPc/od/drF de 18 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/882648, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ULIANÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 19/08/2021;

1. iPc aUGUSTo SErGio MoNTEiro da SilVa - MaT: 5704014
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. PaP JoSE EdUardo TroVao - MaT: 57232614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. PaP frEdErico alEXaNdrE rEiS SaNToS BarroSo - MaT: 5940206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

4. dPc MaHENalWa HElENa MElo fUrTado MorEira - MaT: 57192839
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

5. iPc NEldSoN EliaS dE SoUSa - MaT: 5916811
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

6. EPc aNaNda Maira do NaSciMENTo MacEdo - MaT: 5940273
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

7. dPc aMaNda PErEira da coSTa - MaT: 5940394
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

8. iPc HElio da SilVa BraBo - MaT: 54183792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

9. iPc claYToN PErEira Vila NoVa - MaT: 57233658
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

10. dPc PEdro da rocHa roliM NETo - MaT: 5914005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

11. iPc adalBErTo coSTa alMEida - MaT: 57190489
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

12. dPc criSTiaNo MarcElo do NaSciMENTo - MaT: 57193010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01428/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/909958, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 20/08/2021;

1. iPc claUdio SErGio SiQUEira - MaT: 5469899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc JoSE NaZarENo BaENa dE JESUS - MaT: 5856957
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01429/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 20/08/2021;

1. iPc MarlYSoN MiGUEl coSTa dE MENEZES - MaT: 5940336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc fadia SoUSa fEliX NaUar - MaT: 5940340
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc lEaNdro da SilVa BraGaNca - MaT: 80845076
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01430/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/08/2021 a 21/08/2021;

1. iPc WYllaMY dE JESUS da SilVa frEiTaS - MaT: 5940224
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. dPc lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ - MaT: 5940537
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc adEMilSoN PErEira caSTro - MaT: 5913958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. dPc alEXaNdrE calViNHo BroNi - MaT: 57193399
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01431/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 19/08/2021;

1. EPc WladiMir dE fariaS MElo - MaT: 5940054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01432/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 19/08/2021 a 31/08/2021;

1. dPc aUGUSTo da SilVa lEME - MaT: 5940539
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,848.56)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rEaiS E ciNQUENTa 
E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01433/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/895913, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar RE-
aliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 20/08/2021 a 23/08/2021;
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1. EPc faBio lUiS araUJo NoroNHa - MaT: 57233565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc THiaGo SEPEda liMa - MaT: 57233544
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc roNiValdo PoNTES dE SoUZa - MaT: 5397570
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E QUarENTa 
E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01434/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/08/2021 a 22/08/2021;

1. dPc MarcElo diNiZ SaNToS filHo - MaT: 5940454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01435/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021911801, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO 
EM cUrSoS dE aPErfEiÇoaMENTo, no período de 19/08/2021 a 24/08/2021;

1. dPc VicENTE fErrEira GoMES - MaT: 5857449
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01436/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021911801, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 19/08/2021 a 24/08/2021;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01437/2021 - dGPc/od/drF de 19 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021911801, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 19/08/2021 a 24/08/2021;

1. dPc roMMEl fEliPE oliVEira dE SoUZa - MaT: 5914122
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01438/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021915633, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/08/2021 a 22/08/2021;

1. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
2. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01439/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/916233, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GoiaNÉSia do 
PARÁ, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 22/08/2021 a 23/08/2021;

1. iPc fraNK WalBErTo liMa MaToS - MaT: 57192821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01440/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/911265, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/08/2021 a 23/08/2021;

1. iPc THaiS liMa doS SaNToS - MaT: 5913857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc cElSo fErrEira SarMENTo filHo - MaT: 54185454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E SESSENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01441/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/912508, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar aPoio a EVENToS, no período de 23/08/2021 a 25/08/2021;

1. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa E ciN-
co cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01442/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/912449, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar aPoio a EVENToS, no período de 22/08/2021 a 25/08/2021;

1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E SESSENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01443/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/895985, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar RE-
aliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 21/08/2021 a 24/08/2021;

1. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E QUarENTa 
E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01444/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/888216, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar RE-
aliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 23/08/2021 a 26/08/2021;

1. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01445/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/887888, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar RE-
aliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 22/08/2021 a 25/08/2021;

1. iPc NElSoN JorGE dE oliVEira coSTa filHo - MaT: 5913951
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro - MaT: 54197203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E QUarENTa 
E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 695348
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 401/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/08/2021
coNSidEraNdo: o pedido da lavra do dPc cláUdio foNSEca E GoMES, 
Presidente da aai nº 237/2020-GaB/cGPc, o qual por meio do of. nº 
237/2021-crSP/coiNT/cGPc de 27/07/2021, solicitou a inclusão do 
nome do servidor G.S.r. mat. nº 57233671, à PorTaria inaugural, em 
razão de que no curso da instrução probatória, constatou-se indícios de 
transgressão disciplinar por parte do mesmo.
rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria nº 237/2020-GaB/cGPc de 27/07/2021, 
incluindo o nome do servidor em epígrafe, como sindicado nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 402/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 117/2018-GaB/corrEGEPol de 
27/05/2019, que apurou a conduta da servidora S.M.f.T., mat. nº 5207088, a 
qual teria, em tese, deixado de fazer remessa à justiça no prazo legal, os autos 
do iPl/flG nº 2002.026142-dP Marabá, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte da servidora;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 117/2018-
GaB/corrEGEPol de 27/05/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 403/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 249/2019-GaB/corrEGEPol de 
01/10/2019, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
termo de audiência nos autos do Proc. nº 0000981-96.2016.814.0068 
comarca de augusto corrêa/Pa, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos capazes de atestar a 
veracidade da denúncia;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 249/2019-
GaB/corrEGEPol de 01/10/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 404/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 444/2020-GaB/corrEGEPol 
de 13/11/2020, que apurou a conduta do servidor J.c.o.l.S., mat. nº 
57190630, referente ao recebimento de auxilio Emergencial do Governo 
federal, conforme PorTaria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver configurado transgressão disciplinar por parte 
do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 444/2020-
GaB/corrEGEPol de 13/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PriScilla NaiaTTE SaNToS coSTa
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício.

Portaria Nº 405/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 349/2020-GaB/corrEGEPol de 
19/10/2020, que apurou as responsabilidades sobre o não cumprimento do mandado 
de busca e apreensão de adolescente (Proc. nº 0006152-21.2013.814.0074), 
encaminhado através do of. c.i nº 725/14-SEc/2ª Vara cível de 17/09/14 e a falta 
da devolução do referido mandado, conforme PorTaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de provas capazes de identificar o(s) ser-
vidor(es) responsável(eis);
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 349/2020-
GaB/corrEGEPol de 19/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 406/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 346/2020-GaB/corrEGEPol de 
13/10/2020, que apurou as responsabilidades na remessa do procedimento 
nº 00184/2009.000786-3 ao fórum de Marabá, após a prescrição do crime, 
conforme informado pelo Ministério Público, conforme PorTaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de elementos suficientes que autorizem 
qualquer responsabilização administrativa;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 346/2020-
GaB/corrEGEPol de 13/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 407/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 354/2020-GaB/corrEGEPol de 
19/10/2020, que apurou as denúncias feitas pelo flagranteado J.S.A., em 
audiência de custódia, conforme PorTaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de elementos suficientes que possam le-
galmente fundamentar a convicção da ocorrência da prática de transgres-
são disciplinar atribuída a policial civil;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 354/2020-
GaB/corrEGEPol de 19/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 408/2021-GaB/cGPc/diVersos de 17/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 96/2019-GaB/corrEGEPol de 
09/05/2019, que apurou as circunstâncias do furto de arma de fogo tipo PiSTola, 
.40SW, SÉriE: SGX18879, PaT.: 40385, com carregador, fato ocorrido em 
01/04/2019, no município de dom Eliseu/Pa, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: o teor da PorTaria nº 453/2020-GaB/cGPc/diVErSoS 
de 29/12/2020, incluindo o nome do servidor ancelmo Vilela dourado 
Matos, mat. nº 5914149, como sindicado nos autos em tela;
coNSidEraNdo: haver configurado transgressão disciplinar por 
parte do servidor sindicado;
rESolVE: aplicar de acordo com o artigo 90, inciso ii (segunda parte) da 
lei complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 02 (dois) dias de SUS-
PENSÃo, ao servidor ancelmo Vilela dourado Matos, mat. nº 5914149, por 
transgressão disciplinar prevista no artigo 74, inciso XliV da lei comple-
mentar nº 022/94 e suas alterações posteriores, a qual deverá, em razão 
de conveniência para o serviço público, ser convertida em multa conforme 
prevê o artigo 79 § 1º do mesmo diploma legal, devendo ser providencia-
da a baixa da cautela da arma de fogo acima citada.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 695393
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis 
ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
Parecer
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2021/911371 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir: 

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo

1 4444 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal, BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 5136 NoBrEaK 0,65KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 6034 cPU 2Ncl., 2.8GHZ,cH 3MB, 1GB ddr2, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 6039 coMPUTador 2.0GHZ, 512MB raM, Hd 80GB iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 6142 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 6334 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 6428 ESTaBiliZador dE VolTaGEM, P/ iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 6560 cPU 2Ncl., 2.8GHZ, cH 3MB, 1GB ddr2,Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 6749 cPU 2Ncl., 2.8GHZ, cH 3MB, 1GB ddr2,Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 6759 cPU 2Ncl., 2.8GHZ, cH 3MB, 1GB ddr2,Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo

11 6761 cPU 2Ncl., 2.8GHZ, cH 3MB, 1GB ddr2,Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
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12 6762 cPU 2Ncl., 2.8GHZ, cH 3MB, 1GB ddr2,Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 9893 ESTaBiliZador dE VolTaGEM, 300Va iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 12324 TEclado Padrao diM iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 14392 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 14469 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 16805 coMPUTador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 16899 coMPUTador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 20061 coMPUTador corE 2, 2,6GHZ, 2GB raM, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 20100 coMPUTador corE 2, 2,6GHZ, 2GB raM, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 22712 cPU 2 Ncl., 2.1GHZ, cacHE __, 1GB ddr2, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 29514 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ, 4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 33322 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 35170 iMPrES. dE cUPoM Nao fiScal iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 36550 cPU 4Ncl,PEQ.forM.,3.4GHZ,cH 6MB, 4GB iNSErVÍVEl doaÇÃo
26 37702 iMPrES. MaTricial, 80 colUNaS, VElocidadE iNSErVÍVEl doaÇÃo
27 46547 MoNiTor dE VidEo lcd, 20`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
28 47727 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo
29 58985 iMPrESSora MaTricial, 240X144dPi, 80 col., iNSErVÍVEl doaÇÃo
30 58987 iMPrESSora MaTricial, 240X144dPi, 80 col., iNSErVÍVEl doaÇÃo
31 59247 iMPrESSora MaTricial, 240X144dPi, 80 col., iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 695375
..

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 243/2021 de 20 de aGosto de 2021 – GaB/dG – cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora RACHEL ULLMANN LEITE IESPA, Perito Crimi-
nal, matrícula nº 5720698/4, e como suplente a servidora Maria daS MEr-
cÊS cHaVES dE PaUla, Perito criminal, matrícula nº 5107407/2, do contrato 
nº 060/2021 – cPcrc, celebrado com a empresa JoSÉ fErrEira da SilVa 
filHo - EPP, que tem por objeto a “aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSUMo 
Para o laBoraTÓrio dE dNa”, para atender as necessidades deste centro 
de Perícia Cientificas “Renato Chaves”, no período de 11 de agosto de 2021 a 
10 de agosto de 2022, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 20 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 695574
Portaria Nº 244/2021 de 20 de aGosto de 2021 – GaB/dG – cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora RACHEL ULLMANN LEITE IESPA, Perito Crimi-
nal, matrícula nº 5720698/4, e como suplente a servidora Maria daS MEr-
cÊS cHaVES dE PaUla, Perito criminal, matrícula nº 5107407/2, do contrato 
nº 061/2021 – cPcrc, celebrado com a empresa aMaZoN MEdical carE 
EirEli lTda, que tem por objeto a “aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSUMo 
Para o laBoraTÓrio dE dNa”, para atender as necessidades deste centro 
de Perícia Cientificas “Renato Chaves”, no período de 11 de agosto de 2021 a 
10 de agosto de 2022, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 20 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 695575
Portaria Nº 245/2021 de 20 de aGosto de 2021 – GaB/dG – cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora RACHEL ULLMANN LEITE IESPA, Perito 
criminal, matrícula nº 5720698/4, e como suplente a servidora Maria daS 
MErcÊS cHaVES dE PaUla, Perito criminal, matrícula nº 5107407/2, do 
contrato nº 062/2021 – cPcrc, celebrado com a empresa f cardoSo E 
cia lTda, que tem por objeto a “aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSU-
Mo Para o laBoraTÓrio dE dNa”, para atender as necessidades deste 
Centro de Perícia Cientificas “Renato Chaves”, no período de 11 de agosto 
de 2021 a 10 de agosto de 2022, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 20 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 695576

.

coNtrato
.

coNtrato: 065/2021 – cPcrc
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de material per-
manente”, a fim de atender as necessidades deste Centro de Perícias Cientifi-
cas “renato chaves” (sede), Unidades regionais e Núcleos avançados.
daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021.
Valor: r$ 14.404,44 (Quatorze mil, quatrocentos e quatro reais e qua-
renta e quatro centavos).
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; NaTUrEZa da 
dESPESa: 449052; Pi: 1050008268E;
coNTraTado: a empresa aliaNÇa ProJEToS E SErViÇoS ESPEciali-
ZadoS dE aPoio adMiNiSTraTiVo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
16.807.274/0001-27 com sede estabelecida à Tv. lomas Valentina, 2625, 
Ed. lomas center, sala 210, Marco - Belém/Pa, cEP: 66093-677.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 695570
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 042/2021– cPc”rc”
Pae nº 2021/611175
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente, a fim de aten-
der as necessidades da sede (Belém) e as Unidades regionais e Núcleos 
Avançados do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
Local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
data de abertura: 02 de setembro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 695286
.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato adMiNis-
tratiVo nº 022/2019 – cPcrc Para PrestaÇÃo de MaNUteNÇÃo 
PrediaL, QUe eNtre si ceLeBraM o ceNtro de PerÍcias cieNtÍ-
Ficas “reNato cHaVes” e a eMPresa LÍder eNGeNHaria Ltda.
O Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, conside-
rando a solicitação de reajuste requerida pela Empresa lÍdEr ENGENHa-
ria lTda, através do Processo nº 2021/882711, e considerando a análise 
técnica da coordenação de finanças através do Memorando nº 50/2021 
– cof, Parecer Jurídico 421/2021 – ProJUr e a Manifestação do controle 
interno, determina o apostilamento do contrato administrativo em ques-
tão conforme cláusulas e condições seguintes:
cláUSUla TErcEiro – PrEÇo
3.1. o valor global do contrato passará de r$ r$ 8.263.027,94 (oito mi-
lhões, duzentos e sessenta e três mil, vinte e sete reais e noventa e quatro 
centavos), para r$ 10.448.408,22 (dez milhões, quatrocentos e quarenta 
e oito mil, quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos), o que repre-
senta um reajuste de r$ 2.185.380,28 (dois milhões, cento e oitenta e 
cinco mil, trezentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).
cláUSUla QUarTa – da doTaÇÃo orÇaMENTaria
4.1. as despesas decorrentes deste apostilamento ocorrerão por conta da 
seguinte dotação orçamentária:
PTrES: 858338; foNTE: 0101/0301; NaTUrEZa da dESPESa: 339039; 
Pi: 4120008338c; aÇÃo: 232085.
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário de n° 022/2019 
– cPcrc, que será usado subsidiariamente para reger todas as situações 
não reguladas neste apostilamento.
Belém/Pa, 20 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 695481
.

diÁria
.

Portaria n°. 774/ 2021
ElToN dE BarroS MEirElES
MaTrÍcUla: 55589905
carGo: Médico legista
lEidiaNE fErrEira MaciEl
MaTrÍcUla: 57223202/4
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 09/07/2021 a 12/07/2021
oBJETiVo: Participarem da operação Verão 2021.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1101/ 2021
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira
MaTrÍcUla: 5955867/1
carGo: auxiliar operacional
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/07/2021 a 28/07/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1094/ 2021
carloS alBErTo aVEliNo GoMES
MaTrÍcUla: 57200771/1
carGo: Motorista
laiS PErEira dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5958471/1
carGo: Perito criminal
cidadE: roNdoN do Pará - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 03/08/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1100/ 2021
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/07/2021
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 695388
Portaria n°. 1074/ 2021
JEffErSoN NUNES PiMENTEl
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 30/07/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1088/ 2021
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 02 (duas) PErÍodo: 28/07/2021 a 29/07/2021
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1069/ 2021
iZaEl dE carValHo ViaNa
MaTrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
YUrE dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/08/2021 a 04/08/2021
oBJETiVo: remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1064/ 2021
lEidiaNE fErrEira MaciEl
MaTrÍcUla: 57223202/4
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/07/2021
oBJETiVo: auxiliar nas realizações de perícia no vivo .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 695394
Portaria n°. 1065/ 2021
lEidiaNE fErrEira MaciEl
MaTrÍcUla: 57223202/4
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/07/2021
oBJETiVo: ficar à disposição para auxiliar Médico legista.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1066/ 2021
lEidiaNE fErrEira MaciEl
MaTrÍcUla: 57223202/4
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 19/07/2021
oBJETiVo: ficar á diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1063/ 2021
EWErToN rEGiNaldo doS SaNToS NEVES
MaTrÍcUla: 5895727/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/08/2021 a 04/08/2021
oBJETiVo: levar material biológico .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1072/ 2021
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/07/2021 a 28/07/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 695392

Portaria n°. 1073/ 2021
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: PacaJá - Pa
diária: meia PErÍodo: 17/07/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1083/ 2021
lEidiaNE fErrEira MaciEl
MaTrÍcUla: 57223202/4
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/07/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1089/ 2021
JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/07/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1090/ 2021
JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/08/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 695390
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de editaL nº 014 Pss-03/2021
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão 
Especial de Seleção, designada pela PorTaria nº 222/2021 – GaB, em 
cumprimento ao cronograma estabelecido o anexo Viii, comunica o 
resultado preliminar da análise curricular do Processo Seletivo Simplificado 
– PSS para seleção de profissionais Auxiliar Técnico de Perícias para 
Marabá e Perito Médico legista para, Marabá, Parauapebas e abaetetuba 
para fins de contratação sob o regime de contrato temporário, conforme 
especificações estabelecidas no Edital.
O edital poderá ser obtido junto ao site www.cpc.pa.gov.br.
Belém, 20 de agosto de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 695331
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 2736/2021-daF/cGP, de 18/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 78107 de 06/08/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora daniela Silva ferreira olivia lamarão, assistente de 
Trânsito, matrícula 80845529/1, lotada na coordenadoria do consultivo/Pro-
JUr, 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 
22/07 a 19/09/2021, conforme laudo Médico nº 78107 de 06/08/2021.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 22/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2773/2021-daF/cGP, de 19/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 30, no Processo 
2021/900476, reconhecendo que o direito da servidora à concessão da licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Eranilde Pantoja lima, assistente de administra-
ção, matrícula 3265439/1, lotada na coordenadoria Gestão orçamentária 
e financeira, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 16/08 a 
14/10/2021, referentes ao triênio 17.06.2015/2018, de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 16/08/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria Nº 2772/2021-daF/cGP, de 19/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 09, no Processo 
2019/393031, reconhecendo que o direito da servidora à concessão da licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EliZaBETH Maria caMPoS rEÇa, Técnica, matrí-
cula 3266710/1, lotada na Gerência de Protocolo e arquivo, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 23/08 a 21/10/2021, referentes ao 
triênio 2011/2014, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 23/08/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 695173
Portaria Nº 2778/2021-dG/cGP, de 20/08/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o que estabelece a lei federal nº 9.503/97, art. 22, inciso 
V e Parágrafo 4º, do art. 280, do código de Trânsito;
coNSidEraNdo que os servidores constantes desta portaria, nomeados para o 
cargo de agente de fiscalização de Trânsito, através do concurso Público c-177, 
do dETraN/Pa, realizaram nos períodos de 03/03 a 09/04/2020 e de 31/08 a 
20/11/2020, o curso de formação de agente da autoridade de Trânsito,
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar a atuação dos servidores 
como agentes da autoridade de Trânsito do dETraN/Pa, conforme esta-
belecido na deliberação 001/2009-cETraN/Pa, utilizada no processo de 
fiscalização daquilo que lhe compete,
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo 
Efetivo de agente de fiscalização de Trânsito, para exercerem a função de 
agentes da autoridade de Trânsito deste departamento.

SErVidor adMiSSÃo MaTrÍcUla
1. airton renato farias da Silva 04/02/2021 5958559/1

2. amanda alves Nazaré 08/02/2021 57211785/2
3. anderson felipe Soares Pereira 08/02/2021 5958744/1

4. aristóteles Natividade Barreto de o. Neto 23/02/2021 5958937/1
5. assis Junior da Silva Siqueira 24/02/2021 5958962/1

6. Bruno alessandro Vieira 29/04/2021 5938909/2
7. carlos diego Silva dos anjos 03/02/2021 57215003/2
8. cleo andeson Sousa ferreira 09/02/2021 5958747/1

9. cleyton Vinicius cruz dos Santos 03/02/2021 5958512/1
10. cássio Vinicius da Silva e Silva 15/02/2021 5958745/1

11. dayane cordovil Pamplona 04/02/2021 5958503/1
12. dayriane do Socorro de oliveira costa 03/02/2021 5958551/1

13. dennis de lima duarte 12/02/2021 5958558/1
14. deuzirene cardoso Melo 22/04/2021 57223958/2
15. dolcinei amaral Moraes 03/02/2021 5958529/1

16. Ednei Junior Saldanha damasceno 04/02/2021 5958561/1
17. Eduardo Pepe larrat 04/02/2021 5932796/2

18. Elannilson Sozinho amaral 03/02/2021 57202148/2
19. Eldevan cardoso de freitas 01/03/2021 5958956/1

20. fabricio Marinho Silva da Silva 22/04/2021 5959637/1

21. fernanda Gabriele Brasil Silva 03/02/2021 5958536/1
22. fernando de Sousa Teran 03/02/2021 5958590/1
23. francisco Garcia de Moura 01/03/2021 5919449 3

24. francisco Thoiamy cavalcante ferreira 04/02/2021 5958539/1
25. igor Santos Soares 08/02/2021 5958748/1

26. Jair Kaio oliveira carmo 02/02/2021 57232648/2
27. Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 03/02/2021 5949907/2

28. Jefferson Rodrigues Souza 11/02/2021 4219631/2
29. Jhuliane Santos rodrigues 08/02/2021 5958751/1

30. Joana Paula Neves dos Santos 26/02/2021 5958963/1
31. Jorge Elias da Silva angelim Junior 22/02/2021 5902375/2

32. Joseph ricardo costa e costa 17/02/2021 5958766/1
33. João Pedro de oliveira Junior 26/02/2021 57214885/2
34. laís Sobrinho de Medeiros 08/02/2021 5922723/2

35. leandro Barros leal 01/03/2021 5959472/1
36. leonam Brelaz duarte 04/02/2021 5958499/1

37. Madson William ribeiro da Silva 08/02/2021 5958753/1
38. Manoel lauro lages de Mendonça Netto 01/03/2021 5958959/1

39. Mara Nataly chaves dos Santos 03/02/2021 5958509/1
40. Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 03/02/2021 5958546/1

41. Marcílio da Silva dias 04/02/2021 5958564/1
42. Monyque Barros campos 09/02/2021 5958756/1

43. Paloma Mendes dos Santos 09/02/2021 5958758/1
44. Patricia Barbosa lima de Moraes 11/02/2021 57224315/2
45. Paula alice da cruz Paiva reis 03/02/2021 5958553/1

46. Paulo renee ferreira dos Santos 15/02/2021 5958759/1
47. Pedro da Silva lima Junior 04/02/2021 5958543/1
48. rafael carvalho da costa 03/02/2021 57219643/2

49. reinaldo da Silva Braz 15/02/2021 5958760/1
50. renan Patrick de carvalho Marçal 09/02/2021 5958761/1

51. ricardo Marques da costa 09/02/2021 5958764/1
52. robson Henrique rodrigues cruz 04/02/2021 5958562/1

53. rodrigo Serra dos Santos 10/03/2021 4220010/2
54. romulo Henrique Tavares Uchoa da Silva 24/02/2021 57176316/2
55. Samarthony Henrique da Silva cordeiro 10/02/2021 5959074/1

56. Thiago Yuri dias dos Santos 09/02/2021 5958765/1
57. Thiago da luz rodrigues 03/02/2021 5958619/1

58. Tracy Ketlen da Silva frança Tavares 24/02/2021 5929411/4
59. Valberto Monteiro Nunes 03/02/2021 5958556/1

art. 2º - as atividades desenvolvidas como agentes da autoridade de Trânsito, 
serão estabelecidas em programação previamente elaborada e exercidas den-
tro do expediente normal de trabalho, salvo em situações especiais.
art. 3º - a designação para o exercício das atividades de agentes da au-
toridade de Trânsito, não implicará na percepção de nenhuma vantagem 
adicional de natureza pecuniária.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 27/06/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 695458
..

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 90/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e e a coordENadoria MUNiciPal dE TrÂNSiTo 
dE iTaiTUBa – coMTri , inscrita no cNPJ nº 05.138.730/0001-77.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia início: 20/08/2021  Término: 19/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 20/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 695406
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 88/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e dEParTaMENTo MUNiciPal dE TraNSPorTE E TrÂN-
SiTo-dEMUTraN dE aNaPU/Pa, inscrita no cNPJ sob nº 01.613.194/0001-63
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 15/07/2021 Término: 14/07/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 15/07/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 695410
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2715/2021-daF/cGP, de 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/827734;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Nelcivan de oliveira Viana, matrícula nº 57199211/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se as despesas de passagens e loco-
moções no município de almerim/Monte dourado.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
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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 17/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2721/2021-daF/cGP, de 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/858123;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
leandro Guilherme Vieira, matrícula nº 5949123/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas even-
tuais e de pronto pagamento, da cirETraN de castanhal.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a 
lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 (trinta) dias a contar do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2726/2021-daF/cGP, de 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/883650;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Santos de Moraes, matrícula nº 3280616/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-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: 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2742/2021-daF/cGP, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/883953;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jonatas cerqueira da Silva, matrícula nº 5959291/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de redenção.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-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: 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 695207

.

diÁria
.

Portaria Nº 2583/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/778222;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias à 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município 
de capanema para o Município de capitão Poço, no período de 26/07 a 
20/08/2021, a fim de realizar vistoria e lacração de veículos.

nome matricula
adriana lameira da Silva 57215024/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2642/2021-daF/cGP, de 12/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/846402;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para os municípios de Santana do araguaia – 24/08 à 29/08/2021, redenção 
– 30/08 à 01/09/2021, ourilândia – 02/09 à 05/09/2021, São Geraldo do 
araguia – 06/09 à 08/09/2021, rondon do Pará – 09/09 à 12/09/2021, dom 
Eliseu – 13/09 e 14/09/2021, Igarapé Açú – 15/09 à 18/09/2021, a fim de 
realizar conferência e colocar os registros de patrimônio nos bens novos que 
foram entregues e montados nas cirETraNs, entrega do termo de responsa-
bilidade de bens móveis para assinatura da gerência.

nome matricula
andréa Santana de oliveira 57175929 /1
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2645/2021-daF/cGP, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/852175;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias a servidora abai-
xo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
Municípios de redenção – 09 à 11/08/2021, conceição do araguaia – 12 à 
14/08/2021, Santana do Araguaia/Belém – 15 à 19/08/2021 a fim de super-
visionar a implantação de radares nas Pa’s nos referidos dos municípios.

nome matricula
Bárbara Maria Morais de castro 5947687 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2672/2021-daF/cGP, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/860847;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Abaetetuba no período de 19/08 à 02/09/2021, a fim de 
realizar a fiscalização de trânsito, bem como controle do fluxo de veículos no 
referido município, bem como desenvolver ações determinadas pela dT.

nome matricula
Jofre costa e cunha 54191302 /2

Marivaldo lima de araujo 5820588 /1
Maria da Silva Sousa 57226370 /1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588 /1
raul Braga da costa 57217498 /2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1
lailton Santos do Nascimento 57200227 /1

Sandro félix Brasil 57205274 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2674/2021-daF/cGP, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/860841;
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
JoSÉ riBaMar do NaSciMENTo 57201705/1
antônio rafael rodrigues Queiroz 57227951/1
fraNciSco aNTôNio da SilVa 57198620/1
PEdro HUGo dE liMa filHo 57226484/1

lYNdoN cHrYSlEr dE alMEida 5816874/2
Marco aNToNio PiNHEiro PaciêNcia 57195024/2

GErSoN GoMES SaNTiaGo 57192440/2
MoiSéS dE alBUQUErQUE PErEira 57203792/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2677/2021-daF/cGP, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/860771;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e ½) diárias aos servido-
res abaixo especificados referentes ao deslocamento de Belém para o Mu-
nicípio de Barcarena, 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
daNiEl fiGUEirEdo GUErrEiro 57198721/1

adENilSoN MarTiNS NaSciMENTo 54193763/3
WillY dE SoUZa PENa 57198712/1

PriScYla roMaN ViEira 57200275/1
MarcUS roBErTo SaldaNHa BaTiSTa 57228955/1

Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434/1
SilVio NaZarENo dE MoraES 57201601/1

JoSE HUMBErTo daNiEl liSBoa 5557135/2
Maria de lourdes ferreira Batista 54187987/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2691/2021-daF/cGP, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/863411;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, 
a fim de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de 
trânsito, acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de 
veículos de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem 
como cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
liliane ferreira Pontes 5945397 /1
Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1

antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1
Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1

fábio Máximo da Silva 57211773 /2
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2692/2021-daF/cGP, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/862854;

r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Paragominas para o Município de Marabá no período de 26/08 à 
17/09/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, Operação 
de fiscalização de Trânsito no referido municipio e no cumprimento do 
Oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
alexandre dos Santos da Silva 57201985 /1

Edimar Soares Moreira 57201944 /1
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570 /5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2693/2021-daF/cGP, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/863113;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Tailândia no período de 19/08 à 02/09/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, desenvolver ações determinadas 
pela dTo, em especial para acompanhar os trabalhos da empresa que fará 
a pesagem de veículos de carga na balança localizada naquele municipio 
conforme o Oficio nº 081/2019-GAB/SETRAN.

nome matricula
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1

Mauro Moura da Silva 54195728 /2
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2
cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594 /1

alcir ferreira Quadros 57227594 /1
Humberto celso rosa 57195441 /2

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2701/2021-daF/cGP, de 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/866593;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
redenção para o Município de São Joõa do araguaia no período de 16/08 
à 04/09/2021, a fim de desempanhar suas atividades funcionais, em Ope-
ração de fiscalização de Trânsito no referido municipio no cumprimento 
do Mem. Nº 029/2020-ccoNTEN/dETraN- ação civil Pública Proc. nº 
0800106-33.2019.8,14.0054.

nome matricula
davi de castro e Silva 57201909 /1

Everaldo cunha da Silva 5822661 /2
raoni daniel dias da Silva 57205774 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2702/2021-daF/cGP, de 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/865722;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Tucuruí para o Município de Marabá no período de 26/08 à 17/09/2021, 
a fim de desempanhar suas atividades funcionais, em Operação de Fis-
calização de Trânsito no referido municipio, no cumprimento do Oficío nº 
043/2020-dirTEc/SETraN.

nome matricula
Eliana ramos da Silva 57203584 /1

Marizângela Bittencourt 57201741 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2703/2021-daF/cGP, de 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/866673;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Marabá para o Município de Goianésia do Pará no período de 19/08 à 
07/09/2021, a fim de desempanhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de Trânsito no referido municipio, no cumprimento do 
Oficío nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
Gilmar ramos da costa 57201691 /1

João Bosco Mendes Júnior 57201706 /1
José Maurício rocha 3162630 /4

orival ferreira Guimarães 57201368 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2704/2021-daF/cGP, de 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/867272;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Itaituba 
para o Município de Trairão no período de 23/08 à 02/09/2021, a fim de 
desempanhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
Trânsito no referido municipio.

nome matricula
antonio carlos almeida Santos 57214204 /2

Elisângela costa de Souza Travassos 57201292 /1
Jairo Nogueira da costa 57201191 /1

oclênio fernandes de lima 57227329 /1
Valdir amadeu da Silva 5827485 /2
Willian cândido félix 57224024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2709/2021-daF/cGP, de 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/858986;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referentes aos deslocamentos do Município de Belém para o 
Município de Igarapé Miri no período de 12 à 17/08/2021, a fim de realizar aten-
dimento de cNH durante a banca itinerante 1ª fase no municipio acima citado.

nome matricula
Waldir de azevedo repolho 54194159 /2

Sílvia corrêa Martins 57197142 /1
Túlio reis Guimarães 5904022 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2713/2021-daF/cGP, de 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/879822;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis no período de 29/08 à 03/09/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento do planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Sávio Marcelo oliveira Henriques 57226858 /1

Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2719/2021-daF/cGP, de 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/877803;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Santa Barbara no período de 26 á 30/08/2021, a fim de reali-
zar ações de fiscalização de trânsito no referido município, em cumprimento 
do cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2
Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1

luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
Walmero Jesus costa 57226865 /1

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721 /1
Karine Monik almeida da costa 57226816 /1

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2722/2021-daF/cGP, de 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/882748;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Curuça no período de 12 á 17/08/2021, a fim de conduzir a 
banca itinerante de habilitação 1ª fase na cirETraN do referido município.

nome matricula
Joaquim luiz farias caldas 54183121 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2740/2021-daF/cGP, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/297592;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Xinguará no período de 23/08 à 17/09/2021, a 
fim de atender e concluir processos de veículos.

nome matricula
cléia Joceli costa Pinheiro 57175637/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 695205
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de credeNciaMeNto MÉdico
NÚMero do terMo: 050/2021
fUNdaMENTo lEGal: PorTaria de credenciamento nº 1979/2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 25/06/2021 – DG/DETRAN/PA, 
lEi fEdEral Nº 9.503/1997 E rESolUÇÃo coNTraN Nº 425/2012.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e GloBal dE MEdiciNa E PSicoloGia do TrÂN-
SiTo – EPP cNPJ nº 23.110.837/0005-12.
oBJETo: o presente tem por objeto o credenciamento de Entidade Médica 
e Psicológica na prestação de serviços de realização dos exames de aptidão 
física e mental, de avaliação psicológica, Junta Médica e Junta Especial 
de Trânsito aos candidatos à primeira habilitação, renovação de carteira 
Nacional de Habilitação – cNH, autorização para conduzir ciclomotores 
– acc, mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, 
condutores permissionários, penalizados e registro de estrangeiro na cidade 
de Barcarena/Pa, conforme PorTaria de credenciamento nº 1979/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 25/06/2021, 
decorrente do processo de credenciamento nº2021/848221.
ViGÊNcia: início: 25/06/2021 Término: 24/06/2023
Valor: o valor mensal estimado é de r$ r$ 56.272,16 (cinquenta e seis 
mil, duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) do valor total das 
taxas de exames de sanidade física e mental e dos exames de avaliação 
psicológica e perfazendo um valor global estimado para 24 (vinte e quatro) 
meses de r$ 1.350.531,80 (um milhão, trezentos e cinquenta milhões, 
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quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos) que serão atendidos 
através da dotação orçamentária apresentada no subitem 7.2.1.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; 06 Segurança Pública; 125 Normatização e fiscalização; 1502 Se-
gurança Pública; 8273 Habilitação de condutores de Veículos; 339039.05 
outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte de recursos 0261 - 
recursos Próprios; 0661 – recursos Próprios – Superávit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 18/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN Pa

Protocolo: 695391
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 1117/2021-cGP/seaP Belém, 20 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por carloS fEliPE dE alMEi-
da caValcaNTE, autoridade Sindicante - Presidente; ViTor raMoS EdUar-
do, Procurador autárquico e fundacional – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5693/2020-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 695478
Portaria Nº 1116/2021-cGP/seaP Belém, 19 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei Estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0529/2021-cGP/SEaP, de 18/05/2021, publicada no doE nº 34.590 
de 21/05/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5906/2021-cGP/SEaP;
- 0531/2021-cGP/SEaP, de 18/05/2021, publicada no doE nº 34.590 de 21/05/2021, 
referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 5908/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695484
Portaria Nº 1114/2021-cGP/seaP Belém, 19 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a PorTaria abaixo relacionada:
- 0687/2021-cGP/SEaP, de 11/06/2021, publicada no doE nº 34.614 
de 18/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5971/2021-cGP/SEaP;
- 0690/2021-cGP/SEaP, de 16/06/2021, publicada no doE nº 34.614 
de 18/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5974/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695474
Portaria Nº 1115/2021-cGP/seaP Belém, 19 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;

rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a PorTaria abaixo relacionada:
- 0681/2021-cGP/SEaP, de 16/06/2021, publicada no doE nº 34.614, 
de 18/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5965/2021-cGP/SEaP;
- 0682/2021-cGP/SEaP, de 16/06/2021, publicada no doE nº 34.614, 
de 18/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5966/2021-cGP/SEaP;
- 0683/2021-cGP/SEaP, de 16/06/2021, publicada no doE nº 34.614, 
de 18/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5967/2021-cGP/SEaP;
- 0684/2021-cGP/SEaP, de 16/06/2021, publicada no doE nº 34.614, 
de 18/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5968/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695476
Portaria Nº 1112/2021-cGP/seaP Belém, 19 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei Estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0522/2021-cGP/SEaP, de 14/05/2021, publicada no doE nº 34.588 
de 14/05/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5899/2021-cGP/SEaP;
- 0523/2021-cGP/SEaP, de 14/05/2021, publicada no doE nº 34.588 
de 14/05/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5900/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695489
Portaria Nº 1107/2021-cGP/seaP Belém, 14 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a PorTaria abaixo relacionada:
- 0623/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5946/2021-cGP/SEaP;
- 0624/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5947/2021-cGP/SEaP;
- 0625/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5948/2021-cGP/SEaP;
- 0627/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5949/2021-cGP/SEaP;
- 0628/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5950/2021-cGP/SEaP;
- 0629/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5951/2021-cGP/SEaP;
- 0630/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5952/2021-cGP/SEaP;
- 0631/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5953/2021-cGP/SEaP;
- 0632/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5954/2021-cGP/SEaP;
- 0633/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
595/2021-cGP/SEaP;
- 0634/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5956/2021-cGP/SEaP;
- 0635/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5957/2021-cGP/SEaP;
- 0636/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.610, 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5958/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 695500
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Portaria Nº 1108/2021-cGP/seaP Belém, 16 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à apu-
ração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5801/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à apu-
ração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5802/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695497
Portaria Nº 1113/2021-cGP/seaP Belém, 19 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; SaidY MErcÊS doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, assistente administrativo – membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5622/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por carloS fEliPE dE alMEida 
caValcaNTE, autoridade Sindicante - Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5752/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5802/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos das Sindicância administrativa disciplinar nº 5803/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 5º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuida-
de à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas disciplinares nº 
5901/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 6º - rEdESiGNar a comissão composta por Marilia MarTiNS dE Bri-
To, assistente administrativo – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas disciplinares nº 5902/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
o corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695486

Portaria Nº 1111/2021-cGP/seaP Belém, 16 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual n.º 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância não excederá a 30 (trinta) 
dias, poderá ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a PorTaria abaixo relacionada:
- 0639/2021-cGP/SEaP, de 11/06/2021, publicada no doE nº 34.612, 
de 16/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5961/2021-cGP/SEaP;
- 0640/2021-cGP/SEaP, de 11/06/2021, publicada no doE nº 34.612, 
de 16/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5962/2021-cGP/SEaP;
- 0641/2021-cGP/SEaP, de 11/06/2021, publicada no doE nº 34.612, 
de 16/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5963/2021-cGP/SEaP;
- 0642/2021-cGP/SEaP, de 11/06/2021, publicada no doE nº 34.612, 
de 16/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5964/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695494
Portaria Nº 1110/2021-cGP/seaP Belém, 16 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a PorTaria abaixo relacionada:
- 0638/2021-cGP/SEaP, de 11/06/2021, publicada no doE nº 34.612 
de 16/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5960/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695495
Portaria Nº 1105/2021-cGP/seaP Belém, 14 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; JaYMErSoN carloS PE-
rEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional do Estado - mem-
bro; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo 
– membro; para dar continuidade à apuração dos autos  da  Sindicância  
administrativa  disciplinar  nº  5890/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, corregedor do interior – Presidente; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, Procurador autárquico e fundacional do Estado - membro; e ro-
driGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar 
nº 5891/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, assistente administrativo - membro, e adriaNa fErraZ 
do Prado MaUÉS, assistente administrativo, membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5892/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
o corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 695510
Portaria Nº 1109/2021-cGP/seaP Belém, 16 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
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tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
Procurador autárquico e fundacional – membro; e aNdrE ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, Procurador autárquico e fundacional – membro; para dar 
continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar 
nº 5418/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
Procurador autárquico e fundacional – membro; e aNdrE ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, Procurador autárquico e fundacional – membro; para dar 
continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar 
nº 5419/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por carloS fEliPE dE alMEida 
caValcaNTE, autoridade Sindicante - Presidente; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, Procurador autárquico e fundacional – membro; e adriaNa fErraZ 
do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5748/2020-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior - Presidente; SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuida-
de à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas disciplinares nº 
5750/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
o corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 695503
Portaria Nº 1106/2021-cGP/seaP Belém, 14 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a PorTaria abaixo relacionada:
- 0607/2021-cGP/SEaP, de 02/06/2021, publicada no doE nº 34.610 
de 14/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5930/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 695506
Portaria Nº 1162/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5380/2020-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncias de agressão a in-
terno e assédio moral a servidores da central de Triagem da cidade Nova.
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e au-
toria, recomendou a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
em desfavor da servidora M.i.B.S. (M.f. 5899292), para apurar suposta 
infração ao art. 177, inciso iii, c/c art. 189, caput, do rJU/Pa, conforme 
art. 110, inciso ii, da lei 8.972/2020; instauração de Processo administra-
tivo disciplinar, em face do servidor G.S.f. (M.f. 54188814), por supostas 
inobservâncias aos arts. 177, incisos ii. iii, Vi e art. 178, incisos X c/c art. 
190, incisos iV e Vii, da lei 5,810/1994-rJU e, em desfavor do servidor 
a.c.a.f. (M.f. 5954789), por suposta infração ao art. 177, incisos ii, Vi e 
Viii c/c art. 190, inciso iV do rJU;.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa diSciPliNar em desfavor da servidora M.i.B.S. (M.f. 
5899292), assistente administrativa efetiva, objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e/ ou funcional referente à possível comportamento 
insubordinado e inadequado contra superior hierárquico, mediante os indícios 
de materialidade e autoria, recando, em tese, nos arts. 177, incisos ii, iii e 
Vi e art. 178, Xi c/c art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU; iNSTaUraÇÃo 
de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, em face do servidor G.S.f. 
(M.f. 54188814), agente Penitenciário, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e/ ou funcional referente à suposta agressão ao interno JoÃo 
lUcaS PErEira faVacHo ( iNfoPEN 178787), enquanto custodiado na cen-
tral de Triagem da cidade Nova, mediante indícios de materialidade e autoria, 
recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos ii e Vi c/c art. 189, caput, e , art. 
190, incisos iV e Vii, da lei 5.810/1994-rJU; iNSTaUraÇÃo de ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, em face do diretor a.c.a.f. (M.f. 5954789), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional referen-
te a`}a suposta omissão em averiguar as denúncias de agressões ao interno 
JoÃo lUcaS PErEira faVacHo, mediante indícios de materialidade e auto-
ria, recaindo, em tesem no art. 177, incisos ii e Vi c/c art. 189, caput, e art. 
190, inciso iV e XiX da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à dire-
toria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais 
dos servidores e a comissão de Estágio Probatório acerca da servidora 
M.i.B.S.(M.f. 5899292), assistente administrativa efetiva.

Art. 3º - Oficie-se a Vara de Execução Penal, encaminhando cópia integral 
dos autos, para conhecimento e providências sobre a suposta agressão ao 
interno JoÃo licaS PErEira faVacHo (iNfoPEN 178787).
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695520
Portaria Nº 1150/2021-cGP/seaP Belém, 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-
rJU; coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 5812/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos relacionados à denúncia 
anônima datada de 16/03/2021, referente à postagem em “ instagram” de 
fotos da servidora lotada no centro de recuperação do Pará 4 – crPP 4, 
posando com metralhadora e legenda ameaçadora; coNSidEraNdo que a 
autoridade Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante 
da ausência de indícios de materialidade e autoria, por parte de servidor 
desta SEaP/Pa, recomendou o arQUiVaMENTo do feito. rESolVE: art. 
1º - NÃo acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar, em face da Policial 
Penal, M.N.S.M (M.f.: 5954393), objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ou funcional acerca do uso de aparelho celular enquanto 
estava em seu turno de trabalho no crPP iV, com fulcro nos arts. 177, 
inciso iii, iV e Vi, art. 178, inciso X c/c art. 189, caput, todos da lei 
5.810/1994 - rJU, bem como, art. 1°, inciso 1 e 2 da PorTaria 981/2019-
cGP/SEaP; art. 2º - Encaminhar cópia da decisão à diretoria de Gestão de 
Pessoas, para fins de registro nos assentamentos funcionais e a Comissão 
de Estágio Probatório para providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695525
Portaria Nº 1166/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5455/2020-cGP/SEaP, objetivando investigar o ingresso de advogado no 
centro de reeducação feminino, ocorrido em 19/03/2020, sem realização 
dos procedimentos de segurança e sem autorização, conforme Memo. n° 
755/2020-crf, de 25/03/2020;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e autoria, 
recomendou a instauração de Sindicância administrativa disciplinar em des-
favor dos servidores K.d.c.d. (M.f. 5950085) e G.o.r. (M.f. 5893042), com 
fulcro nos termos do art. 110, inciso ii da lei n° 8.972/2020, por supostos in-
dícios de materialidade e autoria, recaindo, em abstrato, nos arts. 177, incisos 
iV , V e Vi da lei 5.810/1994-rJU;  recomendou ainda, o encaminhamentos 
dos autos para a comissão de Ética e disciplina da oaB/Pa, para apurar a 
conduta da advogada criSTiaNE BENTES daS cHaGaS ( oaB/Pa 25.102)
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a instauração de 
SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar em desfavor dos servidores 
K.d.c.d. (M.f. 5950085), Policial Penal, e, G.o.r. (M.f. 5893042), Policial 
Penal, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional 
referente à possível inobservância dos procedimento de segurança, tais 
como, revista e controle de entrada dos visitante do crf mediante indícios 
de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos ii, iV, 
V e Vi c/c art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar os autos para a comissão de Ética e disciplina da oaB/Pa, 
para apurar a conduta da advogada criSTiaNE BENTES daS cHaGaS (oaB/Pa 
25.102) ao adentrar o crf sem observar os protocolos de segurança.
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão a diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores 
e a comissão de Estágio Probatório para conhecimento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695528
Portaria Nº 1159/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6192/2021-cGP/SEaP, em desfavor do diretor, V.P.l. (M.f. 5725402), 
objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional, por inob-
servância aos deveres funcionais ao não proceder à instauração de PdP na 
central de Triagem Masculina de Santarém, acerca do mencionado em livro 
de ocorrência, no dia 08/09/2020, envolvendo a cela B-05, bem como, ter 
conhecimento da aplicação indevida de punição coletiva aos PPl’s custo-
diados na cela já mencionada, ao retirarem os colchões e ventilador por 10 
(dez) dias, tal conduta amolda-se a falta grave, com fulcro nos arts. 177, 
Vi, iX, “b” c/c art. 189, todos do rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelas servidoras, Karla diaNa 
dE SoUZa frETaS, (M.f. 97571444), autoridade Sindicante – Presidente, 
MarÍlia MarTiNS dE BriTo, (M.f. 57223201) - Membro; e rafaEla Vi-
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TÓria SaMPaio PiNTo, (M.f. 6039262) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695555
Portaria Nº 1163/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar nº 
6195/2021-cGP/SEaP, em desfavor da servidora M.i.B.S. (M.f. 5899292), as-
sistente administrativa efetiva, objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ ou funcional referente à possível comportamento insubordinado e 
inadequado contra superior hierárquico, mediante os indícios de materialidade 
e autoria, recando, em tese, nos arts. 177, incisos ii, iii e Vi e art. 178, Xi 
c/c art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância 
administrativa investigativa n°5380/2020.
art. 2º – constituir comissão composta pelas servidoras, Karla diaNa 
dE SoUZa frETaS, (M.f. 97571444), autoridade Sindicante – Presidente, 
MarÍlia MarTiNS dE BriTo, (M.f. 57223201) - Membro; e rafaEla Vi-
TÓria SaMPaio PiNTo, (M.f. 6039262) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e a comissão de Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695534
Portaria Nº 1165/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
 coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6197/2021-cGP/SEaP, em face do diretor a.c.a.f. (M.f. 5954789), ob-
jetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional referen-
te a suposta omissão em averiguar as denúncias de agressões ao interno 
JoÃo lUcaS PErEira faVacHo, mediante indícios de materialidade e au-
toria, recaindo, em tesem no art. 177, incisos ii e Vi c/c art. 189, caput, 
e art. 190, inciso iV e XiX da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da 
Sindicância administrativa investigativa n°5380/2020.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior, Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS (M.f. 57201800) - Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 695539
Portaria Nº 1164/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU); rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo discipli-
nar nº 6196/2021-cGP/SEaP, em face do servidor G.S.f. (M.f. 54188814), 

agente Penitenciário, objetivando apurar  responsabilidade administrativa 
e/ ou funcional referente à suposta agressão ao interno JoÃo lUcaS PE-
rEira faVacHo ( iNfoPEN 178787), enquanto custodiado na central de 
Triagem da cidade Nova, mediante indícios de materialidade e autoria, 
recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos ii e Vi c/c art. 189, caput, e, art. 
190, incisos iV e Vii, da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindi-
cância administrativa investigativa n°5380/2020.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior, Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS (M.f. 57201800) - Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 695531
Portaria Nº 1167/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar nº 6198/2021-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores K.d.c.d. (M.f. 
5950085), Policial Penal, e, G.o.r. (M.f. 5893042), Policial Penal, objeti-
vando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional referente à 
possível inobservância dos procedimento de segurança, tais como, revista 
e controle de entrada dos visitante do crf mediante indícios de materiali-
dade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos ii, iV, V e Vi c/c 
art. 189, caput da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância 
administrativa investigativa n°5455/2020;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano (M.f. 5902749) – Presidente, car-
loS fEliPE dE alMEida caValcaNTE, (M.f. 5954091) - Membro; e BrU-
No coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamen-
tos funcionais da servidora e a comissão de Estágio Probatório para providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695544
Portaria Nº 1151/2021-cGP/seaP Belém, 13 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6190/2021-cGP/SEaP, em face da Policial Penal, M.N.S.M. (M.f.: 
5954393), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional acerca do uso de aparelho celular enquanto estava em seu turno 
de trabalho no crPP iV, com fulcro nos arts. 177, inciso iii, iV e Vi, art. 
178, inciso X c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/1994 - rJU, bem 
como, art. 1°, inciso 1 e 2 da PorTaria 981/2019-cGP/SEaP, conforme 
decisão da Sindicância administrativa investigativa n°5812/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano (M.f. 5902749) – Presidente, rodri-
Go coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Membro; e BrUNo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
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órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamen-
tos funcionais da servidora e a comissão de Estágio Probatório para providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 695545
Portaria Nº 1161/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar nº 
6194/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.P.G.r. (M.f. 5920715) agente Penitenciário, sobre 
a inobservância dos deveres funcionais ao utilizar indevidamente aparelho 
telefônico dentro do centro de recuperação regional de cametá, bem 
como, apresentar, supostamente, conduta funcional insubordinada aos 
seus superiores hierárquicos, com fulcro nos arts. 177, incisos iii, iV e Vi 
c/c art. 189, caput e art. 190, Vi e XiX, todos da lei 5.810/1994-rJU, bem 
como, art. 1°, incisos 1 e 2 da PorTaria 981/2019-cGP/SEaP, conforme 
relatório de diligências de 10/08 – 12/08/2021.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Presidente; ViTor raMoS EdUardo, (M.f. 
5902749) - Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
art. 6º - Encaminhar ao Gabinete à decisão com a recomendação de afastamento do 
servidor J.P.G.r.(M.f. 5920715) como medida cautelar pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 7º - Oficie-se a Diretoria de Administração Penitenciária- DAP, acerca 
da possível transferência de Unidade Prisional do PPl JUNiEl VUlcÃo doS 
SaNToS (iNfoPEN 337292), atualmente custodiado no crrcaM.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 695547
Portaria Nº 1160/2021-cGP/seaP Belém, 20 de agosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 
– regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar nº 
6193/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional dos servidores T.c.c. (M.f. 57209862), agente Penitenciária, c.
J.X.a. (M.f. 5954880) diretor, M.S.a.B. (M.f. 5938834), Gerente, r.f.f. (M.f. 
5952799), assistente Social, V.P.r.E. (M.f. 5934116), Psicólogo, acerca de 
condutas desidiosas no que tange às irregularidades procedimentais no cen-
tro de recuperação regional de cametá. Bem como, acerca da ausência de 
confecção do relatório laboral dos PPl’s e descumprimento dos procedimen-
tos de segurança e administrativos. os servidores incorreram em falta grave, 
com fulcro aos arts. 177, Vi c/c art. 189, caput, art. 190, XiX, todos da lei 
5.810/1994- rJU, conforme relatório de diligências de 10/08 – 12/08/2021.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Presidente; ViTor raMoS EdUardo, (M.f. 
5902749) - Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento acerca dos servidores r.f.f. (M.f. 5952799), assistente Social, 
V.P.r.E. (M.f. 5934116), Psicólogo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 695551

..

desiGNar serVidor
.

Portaria N°2054/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) BrUNa TaYaNNa NaSciMENTo GoNZaGa, ma-
trícula funcional n° 5895276, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação no Hospital Geral Penitenciário - HGP, no período de 02/08/2021 a 
31/08/2021, em substituição à titular THaiZE oEiraS dioGENES, matrícula 
funcional n° 5942777, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 695378
..

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata da Publicação do contrato administrativo nº. 137/2021 no
doe nº. 34.663 de 09/08/2021 sob o nº de Protocolo 689545.
onde se lê: Valor ToTal: r$ 44.677,23 (quarenta e quatro mil, seiscen-
tos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).
Leia-se: Valor ToTal: r$ 44.659,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos 
e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Protocolo: 695352
errata
terMo de HoMoLoGaÇÃo P.e 43/2021/seaP
oNde se LÊ:
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)
Leia-se:
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$ 
43.084,95 (quarenta e três mil oitenta e quatro reais e noventa e cinco)
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 695428
.

coNtrato
.

coNtrato: 148/2021
eXercÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de Equipamentos de informática, tipo NoBrEaK 1.0 KVa, 
visando atender as demandas administrativas da Sede e das Unidades Peni-
tenciárias desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP.
Valor ToTal: r$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.7663, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370, Pi 1050007663E.
daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021
ViGÊNcia: 20/08/2021 a 20/08/2022 (12 meses)
coNTraTado: ViZZEN coMÉrcio E SErViÇoS EM EQUiPaMENToS ElE-
TrÔNicoS lTda.
cNPJ: 32.986.160/0001-48
ENdErEÇo: av. rosseti, n° 325, Bairro: Santa catarina, caxias do Sul – 
rS, cEP 95.034-500.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 695466
.

FÉrias
.

FÉrias
Portaria nº 2038/21-dGP.seaP, de 17/08/21
coNcEdEr 30(TriNTa) dias de férias, ao servidor aNa carla liMa dE 
alMEida, Matrícula funcional nº 54181677, no período de 16/08/21 a 
14/09/21, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 695364
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria nº 2052/21-dGP.seaP, de 20/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 02/08/2021 a 31/08/2021 
para 01/11/2021 a 30/11/2021, o período de gozo das férias do servidor 
BrENo caBral PiNHEiro, matrícula nº 5937125, concedida através da 
PorTaria nº 1416/21-dGP/SEaP, de 07/07/2021, publicada no doE nº 
34.635, de 12/07/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 695367
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secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 401 de 20.08.2021
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 DILERMANO HUGO ALVES FERREIRA, contratado para Apre-
sentação cultural, no evento PrEaMar da cUlTUra PoPUlar , que acon-
tecerá no dia 22 de agosto de 2021, das 19:00 as 20:30 h. na  Estação 
cultural de icoaraci.

Protocolo: 695250
Portaria Nº 405 de 20.08.2021
Servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música/dc
Processo nº 2021/800543
objeto: designado como Gestor da parceria a ser celebrada entre a Se-
cretaria de Estado de cultura-SEcUlT e a organização da Sociedade civil 
denominada aSSociaÇÃo aMaZÔNica EVaNGElica – aaME, cujo objeto 
é a mútua cooperação com o escopo de conceder à organização da socie-
dade civil a realização de evento em comemoração do centenário da co-
MiEadEPa, com a transmissão e difusão de práticas culturais vinculadas a 
comemoração dos 100 anos da fundação da primeira convenção Estadual 
das assembléias de deus no Brasil.

Protocolo: 695306
Portaria Nº 404  de 20 de aGosto de 2021
Servidor: antônio luciano Gomes do rosário
Matrícula: 54185955/2
cargo: Secretário de Gabinete
Objeto: Designado como fiscal da prestação do coreógrafo Raimundo Jamil 
da conceição rebelo, que fará uma participação cultural no evento PrE-
aMar da cUlTUra PoPUlar, que ocorrerá no dia 21 de agosto de 2021 
no horário 19h as 21:00h na Estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 695081
Portaria Nº 406 de 20.08.2021
Servidor: adriaNo BarroSo doS SaNToS
Matrícula: 54186746-2
cargo: diretor do departamento de artes cênicas/dc
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço realizada pela pro-
fissional  Luciete Bastos de Araújo, contratada para Apresentação de Espe-
táculo cultural, programado pela Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT, 
que acontecerá no dia 23 de agosto de 2021 às 20:00 h. no evento de 
reabertura do Theatro da Paz.

Protocolo: 695507
Portaria Nº 407 de 20.08.2021
Servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música/dc
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a Secretaria de 
Estado de Cultura-SECULT realizada pelo profissional LUIZ GONZAGA DE 
aSSUNÇÃo contratado como debatedor, no evento Preamar da cultura Po-
pular – dia do carimbó, que acontecerá no dia 26 de agosto de 2021, das 
16h às 19h no Teatro Estação Gasômetro.

Protocolo: 695524

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 409 de 20 de aGosto de 2021
 o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do Processo de 
nº 2021/915739, de 19.08.2021,
rESolVE:
 i – aUToriZar, a concessão de Suprimentos de fundos, no valor de r$ 
7.000,00 (sete mil reais), ao servidor NilSoN SErrÃo dE oliVEira, ma-
trícula nº 32468-1, cPf: 057.015.032-91, ocupante do cargo de operador 
de Som, ref. V, para atender as despesas de pronto pagamento.
II – DETERMINAR, que a movimentação financeira do mencionado Supri-
mento de fundos, obedeça a seguinte classificação Orçamentária:
13.122.1297-8338-0101-339039 – Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídi-
ca.............r$ 7.000,00
 PTrES  158338................................................................................
.................... aÇÃo 230977
iii – o SErVidor SUPrido terá 60 (sessenta) dias para a realização das 
despesas, a contar do recebimento do respectivo valor, e 15 (quinze) dias, 
para a PrESTaÇÃo dE coNTaS.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 20 de agosto de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 695512

Portaria Nº 408 de 20 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do Processo de 
nº 2021/915762, de 19.08.2021,
rESolVE:
i – aUToriZar, a concessão de Suprimentos de fundos, no valor de r$ 
7.000,00 (sete mil reais), ao servidor ariNaldo doS SaNToS BElo, ma-
trícula nº 5957409-1, cPf: 830.973.682-72, ocupante do cargo tempo-
rário de assistente administrativo, para atender as despesas de pronto 
pagamento.
II – DETERMINAR, que a movimentação financeira do mencionado Supri-
mento de Fundos, obedeça a seguinte classificação Orçamentária:
13.122.1297-8338-0101-339039 – Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídi-
ca.............r$ 7.000,00
PTrES  158338.................................................................................
................... aÇÃo 230977
iii – o SErVidor SUPrido terá 60 (sessenta) dias para a realização das 
despesas, a contar do recebimento do respectivo valor, e 15 (quinze) dias, 
para a PrESTaÇÃo dE coNTaS.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 20 de agosto de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 695464

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 403/21, de 20.08.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Nelson luís carvalho de oliveira
cargo: diretor do departamento de Projetos
Matrícula: 57190169/2
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 25 a 26.08.2021
objetivo: realizar visita técnica no Museu do Marajó, no referido munícipio.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 695038

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 677 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 
2021/869659
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE ProPa-
GaÇÃo MUSical”, referente à iN 278/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695285
Portaria Nº 674 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 
2021/869823
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “iNTEraÇÃo 
cUlTUral ParaENSE”, referente à iN 275/2021 - fcP, fiscal Titular a ser-
vidora Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: 
agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Subs-
tituto 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695276
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Portaria Nº 675 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 
2021/870010
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “EXPloSÃo 
dE SoNS”, referente à iN 276/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora Maria 
dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente admi-
nistrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: Téc. Ges-
tão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695280
Portaria Nº 676 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 
2021/869502
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE MarÉ 
dE riTMoS”, referente à iN 277/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora Ma-
ria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695282
Portaria Nº 673 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 
2021/869550
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE riT-
MoS do NorTE Na TEla”, referente à iN 274/2021 - fcP, fiscal Titula-
ra servidora Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 
cargo: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fis-
cal 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695274
Portaria Nº 678 de 20 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 
2021/869713
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE liBEr-
dadE MUSical”, referente à iN 279/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695166
Portaria Nº 679 de 20 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 
2021/857161
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “colETÂNEa 
dE SoNS diGiTal”, referente à iN 280/2021 - fcP, fiscal Titular a servido-

ra Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agen-
te administrativo, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695165
Portaria Nº 680 de 20 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 
2021/870041
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE iNTE-
raÇÃo cUlTUral do NorTE”, referente à iN 281/2021 - fcP, fiscal Titu-
lar a servidora Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 
cargo: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fis-
cal 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695162
Portaria Nº 671 - FcP de 19 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a publicação da PorTaria Nº 604 de 04 de agosto de 2021, 
doE nº 34.659 de 05 de agosto de 2021, que constituiu a comissão de 
levantamento para a realização e apresentação de estudo técnico visando 
identificar e mapear as vagas e lotações a serem preenchidas quando da 
realização do Processo Seletivo Simplificado PSS 2021 da Fundação Cultu-
ral do Estado do Pará – fcP;
considerando o despacho da comissão encaminhado nos autos do pro-
cesso PaE 2021/882738, o qual solicita a substituição de membros da co-
missão, bem como a prorrogação do prazo final dos trabalhos, conforme 
justificativa constante nos autos;
rESolVE:
art. 1º. Substituir os membros da comissão, servidora Terezinha Maria de 
Jesus da conceição lima, Mat. 715662/1, e Edilberto Trindade de Souza, 
mat. 57233316/1, pelos servidores deusarina Vasconcelos da cruz, mat. 
54185368/4, e raimundo do Socorro Moraes de almeida, mat. 5903311/1, 
como representantes da diretoria de artes – darT e diretoria de adminis-
tração e finanças – daf.
art. 2º. a comissão, então, passará a ser composta pelos seguintes ser-
vidores:
- celia do Socorro Trindade Pinto, Mat. 55590199/3 – dic;
- alex anderson Braz rendeiro, Mat. 5910588/1 – docia;
- deusarina Vasconcelos da cruz, mat. 54185368/4 – darT;
- raimundo do Socorro Moraes de almeida, mat. 5903311/1 – daf;
- Marcia angelin Sertão, Mat. 5890937/1 – dli;
- isadora arícia oliveira dos Santos, Mat. 73504322/1 – GaPrES.
art. 3º. Prorrogar, por mais 10 (dez) dias úteis, o prazo para apresentação 
do relatório final à Presidência desta fcP, visando subsidiar o pedido de 
realização do PSS 2021 junto aos órgãos competentes.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 695568

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 275/2021
PaE: 2021/869823
objeto: ProJETo “iNTEraÇÃo cUlTUral ParaENSE”, no qual os artistas: 
lUaNN KáSSio, dEUZa MaGalHÃES, aNTÔNio MarcoS, THaÍS PorPiNo, 
oS BroTHErS, rodolfo oliVEira, MaTHEUS cUNHa, daNiEl araÚJo, 
allaN diaS, ciNTHYa MEllo, forrÓ coMBaTE, se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos em 27/08/2021, no Município de 
Santarém Novo/Pa, das 13h às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 394/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00258; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00
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data: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 275/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 275/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695275
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 274/2021
PaE: 2021/869550
objeto: ProJETo “liVE riTMoS do NorTE Na TEla”, no qual os artis-
tas: farra dE VaQUEiro, KarliElSoN VaQUEiro, GÊMEoS do forrÓ, 
BaNda rP2, MoNiQUE Moral, ZEZiNHo doS TEcladoS, lENNoN for-
roZEiro, rodolfo oliVEira, dEUZa MaGalHÃES, aNTÔNio MarcoS E 
MaTHEUS cUNHa, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 26/08/2021, no Município de São Miguel do Guamá, das 13h 
às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 392/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00260; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 274/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 274/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695273
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 278/2021
PaE: 2021/869659
objeto: ProJETo “ProPaGaÇÃo MUSical”, no qual os artistas: lUaNN 
KáSSio, dEUZa MaGalHÃES, aNTÔNio MarcoS, THaÍS PorPiNo, oS 
BroTHErS, rodolfo oliVEira, MaTHEUS cUNHa, daNiEl araÚJo, 
allaN diaS, ciNTHYa MEllo, forrÓ coMBaTE, se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos em 25/08/2021, no Município de 
caPiTÃo PoÇo/Pa, das 13h às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 390/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00261; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 278/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 278/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695283
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 277/2021
PaE: 2021/869502
objeto: ProJETo “liVE MarÉ doS riTMoS”, no qual os artistas: KarliEl-
SoN VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, farra dE VaQUEiro, MoNi-
QUE Moral, EliSEU rodriGUES, MaTHEUS cUNHa, allaN diaS, daNiEl 
araÚJo, lUaNN KáSSio, aNToNio MarcoS, allaNZiNHo, se apresen-
tarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 03/09/2021, no 
Município de caPiTÃo PoÇo/Pa, das 13h às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 391/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00263; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 277/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 277/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695281
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 276/2021
PaE: 2021/870010
objeto: ProJETo “EXPloSÃo dE SoNS”, no qual os artistas: farra dE 
VaQUEiro, KariElSoN VaQUEiro, GÊMEoS do forrÓ, BaNda rP2, 
MoNiQUE Moral, ZEZiNHo doS TEcladoS, lENNoN forroZEiro, 
rodolfo oliVEira, dEUZa MaGalHÃES, aNTÔNio MarcoS, MaTHEUS 
cUNHa, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 28/08/2021, no Município de ourém/Pa, das 13h às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 393/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00259; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 276/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 276/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695279
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 281/2021
PaE: 2021/870041
objeto: ProJETo “liVE iNTEraÇÃo cUlTUral do NorTE”, no qual os 
artistas: dEUZa MaGalHÃES, cYNTHia MEllo, aNTÔNio MarcoS, THaÍS 
PorPiNo, ZEZiNHo doS TEcladoS, laiS criSTo, BaNda rP2, GÊME-
oS do forrÓ, forrÓ coMBaTE, rodolfo oliVEira, oS BroTHErS, 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
02/09/2021, no horário de 13h às 23h, no Município de castanhal/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 398/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00264; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 281/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 281/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695159
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 280/2021
PaE: 2021/857161
objeto: ProJETo “colETÂNEa dE SoNS diGiTal”, no qual os artistas: 
SaMMY loUriNHo, cHYco SallES, lUcaS liMa, TroPa do forrÓ, TEd-
dY MarKS, HUGo SaNToS, THE Moro, HENriQUE E GaBriEl, laMaZoN, 
MarQUiNHo dUraN, GEMilY, GrUPo PEQUENo PriNciPE E a ESPada dE 
PraTa, GrUPo flor da aMaZoNia, BalÉ folclÓrico da aMaZoNia, 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
30/08/2021, no horário de 9h às 22h, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 395/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMG00220; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 280/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 280/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695155
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 279/2021
PaE: 2021/869713
objeto: ProJETo “liVE liBErdadE MUSical”, no qual os artistas: ro-
dolfo oliVEira, GÊMEoS do forrÓ, BaNda rP2, THaiS PorPiNo, 
ZEZiNHo doS TEcladoS, aNTÔNio MarcoS, oS BroTHErS, MaTHEUS 
cUNHa, allaN diaS, dEUZa MaGalHÃES, ciNTHYa MEllo, que se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 29/08/2021, 
no horário de 13h às 23h, no Município de capitão Poço/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 396/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00257; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 279/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 279/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695150

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 681- cGP/FcP de 20 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2021/909380-docia/fcP, datado de 18/08/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão aos Municípios de ipixuna do Pará e ourém, 
com a finalidade de visita técnica no âmbito do Projeto Circuito das Artes, 
que envolve ações de todas as diretorias desta fundação.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária

PaUlo SÉrGio aSSUNÇÃo 57176584-4 dirETor

23 a 25/08/2021 2 ½

daNilo BraccHi 5897404-2 coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica

daVid PaSSiNHo MoNTES 57200796-1 aSSiSTENTE cUlTUral

Márcia aNGEliM SErTÃo 5890937-1 TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS

JoSÉ JÚlio SilVa BEZErra 5892295-1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 695386

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 603 – cGP/FcP de 04 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e
coNSidEraNdo, a lei complementar 173 de 27 de maio de 2020, art. 8º, 
iX que trata sobre o Programa federativo de Enfrentamento ao coronavi-
rus SarS – coV-2 (covid-19), e ainda os termos do Processo 2021/763203 
de 13/07/2021;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo PorTaria Nº 532 de 15/07/2021, publicada no doE 
n.º 34.643 de 19/07/2021, a qual concede licença Prêmio ao servidor 
alEXaNdrE roBErTo SiQUEira da SilVa, matrícula nº 57215744/1, 
ocupante do cargo de TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 695219

.

.

oUtras MatÉrias
.

Extrato de Termo de Confissão de Dívida
ProcESSo nº 2015/84574
devedora: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita no 
cNPJ: 14.662.886/0001-43
credora: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-

ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
05.059.613/0001-18
objeto: Temo de reconhecimento de dívida ao contrato nº 003/2015, por 
parte da devedora de valor a ser pago à credora em r$ 39.597,96 (trinta 
e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), 
referente as Notas fiscais nº 00016250, 00016251, 00016281 e 00016426
data da assinatura: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695295
Portaria Nº 684 de 20 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 
2021/881078
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “dENTro 
dE caSa”, referente à iN 283/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora SaN-
dra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2 cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES e como fiscal Substituto a 
servidora MarcEla cÔrrEa fraNco, matrícula nº: 59934241/1 cargo: 
assessora especial 1, Setor/local de Trabalho: daf
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 685 de 20 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 
2021/869669
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE EMBar-
caNdo No SoM”, referente à iN 284/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32036/1 cargo: agente 
administrativo, 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 686 de 20 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 
2021/869996
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aMaZoNia 
MUSical”, referente à iN 285/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor HUGo 
BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: as-
sistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Subs-
tituto 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
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 695620
terMo de disPeNsa e ratiFicaÇÃo de LicitaÇÃo Nº 011/2021
PaE: 2021/845461
objeto: aQUiSiÇÃo da licENÇa GUarda-cHUVa
favorecido: alda aliaNÇa dE dirEiToS aUdioViSUaiS lTda, inscrita no 
cNPJ nº. 30.710.421/0001-77
Valor Total: r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
fundamento legal: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, in-
ciso ii da lei federal nº 8.666/93 e considerando o valor da contratação, 
conforme o Parecer Jurídico 355/2021 ProJUr/fcP
disponibilidade orçamentária: Programa de atividade: 8843; Plano in-
terno: 103.000.8843c; fonte de recurso: 0101; Natureza de despesa:  
3390339; ação: 231256
data de assinatura: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 283/2021
PaE: 2021/ 881078
objeto: ProJETo “dENTro dE caSa”, no qual os artistas: daVi BENiTEZ, 
lÍdia roNEcY, PriScila MorENo, ricardo TaVarES, se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 30/08/2021, no Muni-
cípio de Belém/Pa, das 10h às 13h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 405/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00355; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
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contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: caSSEB ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrito no cNPJ 
41.373.884/0001-07
Valor Total: r$ 32.000,00 
data: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
283/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 283/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 284/2021
PaE: 2021/ 869669
objeto: ProJETo “liVE EMBarcaNdo No SoM”, no qual os artistas: ro-
dolfo oliVEira, laÍS criSTo, dEUZa MaGalHÃES, GÊMEoS do for-
rÓ, THaÍS PorPiNo, lEoZiNHo forroZEiro, BaNda rP2, MaTHEUS 
cUNHa, forrÓ coMBaTE, ZEZiNHo doS TEcladoS, farra dE VaQUEi-
ro, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
08/09/2021, no Município de castanhal/Pa, das 13h às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 400/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00346; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09, e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00 
data: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
284/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 284/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 285/2021
PaE: 2021/ 869996
objeto: ProJETo “liVE aMaZÔNia MUSical”, no qual os artistas: ro-
dolfo oliVEira, laiS criSTo, dEUZa MaGalHÃES, GÊMEoS do for-
rÓ, THaÍS PorPiNo, lEoZiNHo forroZEiro, BaNda rP2, MaTHEUS 
cUNHa, forrÓ coMBaTE, ZEZiNHo doS TEcladoS E farra dE VaQUEi-
ro, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
06/09/2021, no Município de Belém/Pa, das 13h às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 401/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00348; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09, e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor Total: r$ 100.000,00 
data: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
285/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 285/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 695621

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 002/2021 ao coNtrato 21/2018
oBJETo: alteração das disposições orçamentárias do contrato administra-
tivo nº 021/2016, com base no art. 58, i, da lei nº 8.666/93, o qual passa 
a funcionar com a seguinte dotação:
4720113364150601018468339033
4720113364150601018468339039
4720113364150601018866339033

4720113364150601018866339039
4720113392150301018841339033
4720113392150301018841339039
4720113362150902608906339033
4720113362150902608906339039
4720113362150901018906339033
4720113362150901018906339039
4720113363150101018507339033
4720113363150101018507339039
4720113122129701018338339033
4720113122129701018338339039
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/60839
Belém, 17 agosto de 2021
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, superintendente da fcG.

Protocolo: 695020

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 586 de 19 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 2021/912249/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 cobertura jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 587 de 19 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 2021/912153/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 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 cobertura jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: ana Thaynara cruz da Silva
MaTrÍcUla: 5950651
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 588 de 19 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 2021/912341/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de São Sebastião da Boa Vista no dia 19 de agosto de 
2021, para cobertura jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 695374

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021
ProcESSo Nº 2021/465285
objeto: aQUiSiÇÃo dE 01 (UM) aMPlificador dE PoTÊNcia - HPa, Para 
A FLAY AWAY, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal comprasnet (UaSG:925807)
data da abertura: 02/09/2021
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.722.1508.8236
Elemento de despesa: 449052
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fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8236E
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 23 de agosto de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 695195

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.226/2021-GaB/Pad.  
Belém, 20 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando 1.206/2021-NdE/SEdUc, de 
18/08/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 270/2018-GaB/Pad de 18/10/2018, publicada no doE n° 
33.724 de 22/10/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 352/2018-GaB/Pad 
de 27/12/2018, publicada no doE nº 33.770 de 31/12/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.227/2021-GaB/Pad.  
Belém, 20 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando 1.226/2021-NdE/SEdUc, de 
19/08/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 267/2019-GaB/Pad de 20/11/2019, publicada no doE n° 
34.040 de 21/11/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 18/2020-GaB/Pad 
de 24/01/2020, publicada no doE nº 34.098 de 27/01/2020, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.228/2021-GaB/Pad.  
Belém, 20 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2021-NdE/SEdUc, de 
16/08/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 99/2020-GaB/Pad de 19/08/2020, publicada no doE n° 
34.318 de 20/08/2020, prorrogado pela PorTaria Nº 893/2021-GaB/Pad 
de 23/06/2021, publicada no doE nº 34.620 de 24/06/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 

para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.229/2021-GaB/Pad.  
Belém, 20 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1207/2021-NdE/SEdUc, de 
18/08/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 405/2018-GaB/Pad de 29/11/2018, publicada no doE n° 
33.750 de 30/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 730/2021-GaB/Pad 
de 31/05/2021, publicada no doE nº 34.600 de 01/06/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.230/2021-GaB/Pad.  
Belém, 20 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.209/2021-NdE/SEdUc, de 
19/08/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria Nº 164/2021-GaB/Pad de 09/02/2021, publicada no doE n° 
33.488 de 10/02/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 863/2021-GaB/Pad 
de 21/06/2021, publicada no doE nº 34.618 de 22/06/2021, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 695449
Portaria N° 070/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEf XV dE NoVEMBro - USE 10, concedida à servidora abai-
xo relacionada, vice-diretora da referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/320453-PaE,
rESolVE
arT. 1° - aUToriZar a VicE-dirETora da EScola EEf XV dE NoVEM-
Bro, localizada no município de Belém, jurisdicionada à USE 10, a rece-
ber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade Escolar referente 
ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes transações: efetuar 
pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, retirar 
cheques devolvidos, sustar/contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efe-
tuar transferências.

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf
 BElÉM  EEEf XV dE NoVEMBro - USE 10  Maria ZUlEidE MorEira dE aBrEU 5435293-2 231.428.552-20

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, 20 de agosto de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 695505
Portaria N° 069/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEM aMadEU BUrlaMaQUi SiMÕES - 6ª UrE, concedida à 
servidora abaixo relacionada, vice-diretora da referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/871710-PaE,
rESolVE
arT. 1° - aUToriZar a VicE-dirETora da EScola EEM aMadEU BUr-
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laMaQUi SiMÕES, localizada no município de alenquer, jurisdicionada à 
6ª UrE Monte alegre, a receber os recursos do fundo rotativo da referida 
Unidade Escolar referente ao exercício de 2021, 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

 alENQUEr  EEEM aMadEU BUrlaMaQUi SiMÕES 
- 6ª UrE

 laUrilENE fErrEira 
QUEiroZ 57209062-1 699.132.852-91

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, 20 de agosto de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 695492
Portaria N° 071/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEfM arTHUr PorTo - USE 02, concedida à servidora abaixo 
relacionada, vice-diretora da referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/915987-PaE,
rESolVE
arT. 1° - aUToriZar a VicE-dirETora da EScola EEEfM arTHUr Por-
To, localizada no município de Belém, jurisdicionada à USE 02, a rece-
ber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade Escolar referente 
ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes transações: efetuar 
pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, retirar 
cheques devolvidos, sustar/contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efe-
tuar transferências.

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf

 BElÉM  EEEfM arTHUr PorTo - 
USE 02

 laUra iNÊS fErrEira 
frEiTaS  5901099-1  689.807.012-68

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, 20 de agosto de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 695521
Portaria N° 073/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEfM NoSSa SENHora dE GUadalUPE - USE 09, concedida 
à servidora abaixo relacionada, vice-diretora da referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/869978-PaE,
rESolVE
arT. 1° - aUToriZar a VicE-dirETora da EScola EEfM NoSSa SENHo-
ra dE GUadalUPE, localizada no município de Belém, jurisdicionada à USE 
09, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade Escolar 
referente ao exercício de 2021, 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 NoSSa SENHora dE GUadalUPE 
- USE 09

 JoaNa cáSSia doS SaNToS 
calado 57209169-2 843.187.752-91

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, 20 de agosto de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 695561
Portaria N° 072/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEM Prof aNToNio GoNdiM liNS - USE 13, concedida à 
servidora abaixo relacionada, secretária da referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/895072-PaE,
rESolVE
arT. 1° - aUToriZar a SEcrETária da EScola EEM ProfESSor aNTo-
Nio GoNdiM liNS, localizada no município de ananindeua, jurisdicionada 
à USE 13, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade 
Escolar referente ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes 
transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extra-
tos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/contra ordenar, cancelar, 
baixar cheques e efetuar transferências.

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf

 aNaNiNdEUa  EEEM Prof aNToNio GoNdiM liNS 
- USE 13

 SÔNia Maria SaNToS 
MarTiNS 730980-1 218.618.202-59

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, 20 de agosto de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 695542

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato: 186/2018
objeto do contrato: construção de Escola Nova com 12 (doze) Salas de 
aula na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quinta – da vigência do con-
trato original.
concorrência Pública nº 022/2017-Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: lastro Projetos e construção civil Eireli., com cNPJ/Mf. Nº 
02.511.127/0001-09, com sede na av Tavares Bastos, nº 820, 2º andar, 
Sala a, cEP.: 66.615-005, Marambaia, Belém/Pa,
data de assinatura: 13/08/2021
Vigência: 16/08/2021 a 15/10//2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 687139

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

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 ro-
drigues
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

Protocolo: 695330

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48924/2021
oBJETiVo: Viagem para realizar complementação de entrega de materiais 
e computadores na Escola Nova de 12 salas e na EEEM isaura Bahia, lo-
calizadas no Município de Mocajuba/Pa, com inauguração e reinauguração 
prevista para o próximo dia 20. 08. 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: odoriValdo dE SoUZa crUZ
MaTrÍcUla: 447587
cPf: 15912663272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695526
Portaria de diarias No. 48938/2021
oBJETiVo: ParTiciPar da rEiNaUGUraÇÃo da E. E. E. M”iSaUra 
BaHia” E da iNaUGUraÇÃo da E. E. E. M. “BENEdiTa Marilda da SilVa 
BraGa”, EM MocaJUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
MaTrÍcUla: 5946706
cPf: 57671389234
carGo/fUNÇÃo:dirETor / dirEcao
ordENador: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa cPf: 28111435215

Protocolo: 695493



 diário oficial Nº 34.678  79 Segunda-feira, 23 DE AGOSTO DE 2021

Portaria de diarias No. 48926/2021
oBJETiVo: conduzir servidores da coordenadoria de recursos Materiais na 
viagem para realizar complementação de entrega de materiais e computa-
dores na Escola Nova de 12 salas e na EEEM isaura Bahia, localizadas no 
Município de Mocajuba/Pa, com inauguração e reinauguração prevista para 
o próximo dia 20. 08. 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695511
Portaria de diarias No. 48943/2021
oBJETiVo: conduzir a Secretária adjunta de Ensino para a inauguração 
da Escola EEM Benedita Marilda da Silva Braga, no município de Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695518
Portaria de diarias No. 48916/2021
oBJETiVo: 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: iSraEl SoUZa carMoNa
cPf: 89356101272
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695454
Portaria de diarias No. 48910/2021
OBJETIVO: Conduzir servidor da CRTI que realizará instalação, configu-
ração, testes de rede e conectividade 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: WilSoN fErrEira doS SaNToS
MaTrÍcUla: 182958
cPf: 08236313204
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695459
Portaria de diarias No. 48936/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar da inauguração das es-
colas EEEM Prof. isaura Baia e EEEM Benedita Marilda da Silva Braga, em 
Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dElciENE loUrEiro corrEa
MaTrÍcUla: 5946649
cPf: 56335512220
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario adJUNTo dE PlaNEJaMENTo E GESTao / 
dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695462
Portaria de diarias No. 48925/2021
oBJETiVo: Viagem para realizar complementação de entrega de materiais 
e computadores na Escola Nova de 12 salas e na EEEM isaura Bahia, lo-
calizadas no Município de Mocajuba/Pa, com inauguração e reinauguração 
prevista para o próximo dia 20. 08. 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HoNorio da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 6400850
cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695477

Portaria de diarias No. 48940/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo 089/2021- GaB/SEdUc ParTiciPar da rEiNaU-
GUraÇÃo da E. E. E. M. “iSaUra BaHia” E da iNaUGUraÇÃo da E. E. E. 
M. “BENEdiTa Marilda da SilVa BraGa”, EM MocaJUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo NUNES Polaro
MaTrÍcUla: 6403130
cPf: 71073000249
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor PoliTico / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695470
Portaria de diarias No. 48908/2021
oBJETiVo: Viagem para participar da inauguração da obra nova de 12 
salas e da reinauguração da EEEfM isaura Baia, ambas localizadas no Mu-
nicípio de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdra KaSSUMi KYUSHiMa
MaTrÍcUla: 6403165
cPf: 01583644229
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor da dirEToria dE rEcUrSoS TEcNic / aS-
SESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695409
Portaria de diarias No. 48879/2021
oBJETiVo: conduzir servidores da drTi que realizarão vistoria técnica 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: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695405
Portaria de diarias No. 48887/2021
oBJETiVo: ViSiTa adMiNiSTraTiVa Na EScola do MUNiciPio dE Baiao 
E iNaUGUraÇÃo NaS EScolaS dE MocaJUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 19/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 0
Baiao / MocaJUBa / 19/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEa VElaSco rodriGUES
MaTrÍcUla: 57224125
cPf: 75119234291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695430
Portaria de diarias No. 48905/2021
oBJETiVo: conduzir Secretário adjunto de logística Escolar na visita técni-
ca na Escola de 12 (doze) sala e na EEEfM isaura Bahia, ambas localizadas 
no Município de Mocajuba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ESaU fariaS rodriGUES laGoia filHo
MaTrÍcUla: 57217573  cPf: 17435552291
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695411
Portaria de diarias No. 48888/2021
oBJETiVo: coNdUZir a ViSiTa adMiNiSTraTiVa Na EScola do MUNi-
ciPio dE Baiao E iNaUGUraÇÃo NaS EScolaS dE MocaJUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 19/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 0
Baiao / MocaJUBa / 19/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 21/08/2021 - 21/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo NaTiVidadE PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57235183
cPf: 21808406249
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor TEcNico PEdaGoGico iii / aSSESSora-
MENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695417
Portaria de diarias No. 48909/2021
oBJETiVo: conduzir servidora da drTi que participará da inauguração da 
Escola com 12 salas e reinauguração da EEEf isaura Bahia, ambas loca-
lizadas no Município de Mocajuba/Pa, que ocorrerá no dia 20. 08. 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
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MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695442
Portaria de diarias No. 48891/2021
oBJETiVo: acompanhamento técnico para a implementação do Ensino Mé-
dio em Tempo integral no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BarBara florENcio da SilVa
MaTrÍcUla: 57200697  cPf: 71037756215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695439
Portaria de diarias No. 48911/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo N. 085/2021-GaB/SEdUc ParTiciPar da rEi-
NaUGUraÇÃo da EScola “iSaUra BaHia” E da iNaUGUraÇÃo da ES-
cola “BENEdiTa Marilda da SilVa BraGa”, EM 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: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 6030610
cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario dE ESTado dE EdUcacao / EXEcUTiVa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695447
Portaria de diarias No. 48892/2021
oBJETiVo: acompanhamento técnico para a implementação do Ensino Mé-
dio em Tempo integral no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adriaNa GoMES roSa
MaTrÍcUla: 57197037
cPf: 71032150220
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695437
Portaria de diarias No. 48941/2021
oBJETiVo: realização de assessoramento técnico-pedagógico no municí-
pio de Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa cElli SaNToS alVES
MaTrÍcUla: 5895810
cPf: 14637502268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695535
Portaria de diarias No. 48942/2021
oBJETiVo: acompanhar a sra. Secretária de Estado de Educação na inau-
guração da Escola EEM Benedita Marilda da Silva Braga, no município de 
Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 19/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa
MaTrÍcUla: 194182
cPf: 08826870268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 695543

.

.

oUtras MatÉrias
.

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: 695332

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 183/2021 de 17/08/2021
Nome:roSaNia oliVEira liMa
Matrícula:57220117/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria Nº.: 187/2021 de 17/08/2021
Nome:TErEZiNHa dE oliVEira rocHa
Matrícula:57214227/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.: 185/2021 de 17/08/2021
Nome:adriaNY liMa doS SaNToS
Matrícula:57215703/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.: 180/2021 de 17/08/2021
Nome:idaci rodriGUES dE aNdradE
Matrícula:54192442/2Período:29/09/21 a 12/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Santa clara/anapu
Portaria Nº.: 184/2021 de 17/08/2021
Nome:aNdrE lUiZ da SilVa
Matrícula:57190947/1Período:19/10/21 a 02/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Getulio Vargas/altamira
Portaria Nº.: 179/2021 de 17/08/2021
Nome:aNdrE lUiZ da SilVa
Matrícula:57190947/1Período:04/10/21 a 18/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Getulio Vargas/altamira
Portaria Nº.: 199/2021 de 12/08/2021
Nome:MarilEa dE SoUZa araUJo
Matrícula:5951088/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.: 234/2021 de 12/08/2021
Nome:BENEdiTo MaUro da SilVa acioli
Matrícula:57208296/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 151/2021 de 16/08/2021
Nome:SErGio ricardo aZEVEdo doS SaNToS
Matrícula:5772540/2Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof deuzuita Pereira de Queiroz/redenção
Portaria Nº.: 102/2021 de 16/08/2021
Nome:Erica do Socorro lacErda SiQUEira
Matrícula:5889792/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:17 UrE/capitao Poço
Portaria Nº.: 139/2021 de 16/07/2021
Nome:cloVES NaZarE PiMENTEl
Matrícula:5629900/2Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:anexo iii EEEM francisca Nog da costa/Baiao
Portaria Nº.: 429/2021 de 05/08/2021
Nome:clEodiVaNJaS frEiTaS dE carValHo
Matrícula:5942112/1Período:04/10/21 a 02/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba
Portaria Nº.: 432/2021 de 05/08/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo SaNToS dE carValHo
Matrícula:57210734/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walkise da Silveira Vianna/Maraba
Portaria Nº.: 439/2021 de 13/08/2021
Nome:SilVaNia PErEira coSTa
Matrícula:5890350/1Período:18/10/21 a 01/12/21 Exercício:2020
Unidade:4 UrE/Maraba
Portaria Nº.: 440/2021 de 13/08/2021
Nome:iolETE NaSciMENTo GoMES orQUiZa
Matrícula:6028217/3Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria Nº.: 126/2021 de 17/08/2021
Nome:adriaNE aZEVEdo GoMES
Matrícula:57206493/2Período:22/10/21 a 05/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Jose agostinho Guerra/almeirim
Portaria Nº.: 170/2021 de 12/08/2021
Nome:PaUlo roBErTo coSTa dE oliVEira
Matrícula:6304796/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2019
Unidade:EEEfM conego calado/igarape açu
Portaria Nº.: 175/2021 de 12/08/2021
Nome:PaUlo roBErTo coSTa dE oliVEira
Matrícula:6304796/1Período:01/10/21 a 15/10/21 Exercício:2019
Unidade:EEEfM conego calado/igarape açu
Portaria Nº.: 175/2021 de 18/08/2021
Nome:Maria aElMa dE alMEida caValcaNTE
Matrícula:5899303/2Período:18/06/21 a 17/07/21 Exercício:2021
Unidade:11UrE/Santa izabel do Pará
Portaria Nº.: 477/2021 de 11/08/2021
Nome:carloS PErEira da SilVa
Matrícula:416142/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2020
Unidade:EE inocencio Soares/Primavera
Portaria Nº.: 478/2021 de 16/08/2021
Nome:aNa do Socorro oliVEira MaciEl
Matrícula:5641918/2Período:18/10/21 a 01/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Santo antonio do cumaru/Bonito
Portaria Nº.: 479/2021 de 16/08/2021
Nome:adalBErTo rodriGUES dE liMa
Matrícula:787051/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria Nº.: 480/2021 de 18/08/2021
Nome:HEldalENE coNcEiÇÃo PicaNÇo araUJo
Matrícula:5905937/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2019
Unidade:EE Joao Santos/capanaema
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Portaria Nº.: 94/2021 de 16/08/2021
Nome:WaNda HElENa riBEiro da SilVa
Matrícula:411884/2Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Lina Seffer/Nova Esperança do Piria
Portaria Nº.: 95/2021 de 16/08/2021
Nome:aNToNia JaNUZa SaMPaio dE SoUZa
Matrícula:57234072/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Lina Seffer/Nova Esperança do Piria
Portaria Nº.: 97/2021 de 16/08/2021
Nome:GracilEidE BEZErra MoTa
Matrícula:54186745/2Período:21/11/21 a 04/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria Nº.:98 /2021 de 16/08/2021
Nome:JoaNa rEiS dE liMa
Matrícula:650110/2Período:12/11/21 a 26/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria Nº.: 99/2021 de 16/08/2021
Nome:raiMUNdo NoNaTo MarciaNo PirES
Matrícula:54192046/2Período:12/11/21 a 26/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria Nº.: 100/2021 de 16/08/2021
Nome:SaNdra Maria GoNdiM SoarES
Matrícula:57173513/2Período:17/11/21 a 31/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria Nº.: 101/2021 de 16/08/2021
Nome:fraNciSco KaTE MoUra dE liMa
Matrícula:7565621/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EiEEfM felix Tembe/capitao Poço
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo da PorTaria Nº 7042/2021 
dE 10/08/2021, PUBlicada No diario oficial Nº 34.676/2021 dE 
20/08/2021, Por dUPlicidadE dE PorTaria.

Protocolo: 695473

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
terMo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
ProcESSo: 2021/387084
Nº da diSPENSa: 23/2021
ParTES/ coNTraTada: carValHaES ProdUToS Para laBoraTÓrio 
lTda
onde se lê: ElEMENTo da dESPESa: 339039
Leia-se: ElEMENTo da dESPESa: 339030
Publicado no d.o.E. N° 34.664 de 10 de agosto de 2021.
Protocolo da publicação: 690077

Protocolo: 695322

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/765320
Nº da iNeXiGiBiLidade:  24/2021
daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021
ParTES/ coNTraTada: BaNco do ESTado do Pará S/a
OBJETO: contratação de instituição financeira oficial para prestação de ser-
viço de débito automático em conta corrente através de meio magnético e 
conforme as especificações técnicas descritas no manual de procedimentos 
e descrição de registros do lay out - Padrão fEBraBaN.
ENdErEÇo: avenida Presidente Vargas, 251. campina. cEP: 66.010-000. 
Belém/Pa.
Valor: r$ 46.032,00 (quarenta e seis mil e trinta e dois reais ).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339039
ElEMENTo da dESPESa: 0261 e 0661
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXiii da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓ-
rio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação do BaNco do ESTado do Para S/a para a prestação de ser-
viço de débito automático em conta corrente através de meio magnético e 
conforme as especificações técnicas descritas no manual de procedimentos 
e descrição de registros do lay out - Padrão fEBraBaN, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no município 
de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, XXiii da lei nº 8.666/93.
Belém, 20 de agosto de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 695337

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
ProcESSo: 2021/552701
Nº da iNEXiGiBilidadE:  07/2021
daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021
ParTES/ coNTraTada: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de as-
sinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados 
pela administração Pública, para atender as necessidades da diretoria de 
administração de recursos Materiais - darM.
ENDEREÇO: Rua Izabel A Redentora, 2356, Edif. Loewen, Sala 117. Centro, 
cEP: 83.005-010. São José dos Pinhais/Pr.
Valor: r$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339040
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 25, i da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de Processo Li-
citatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE de processo licitatório 
para contratação da NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda para o 
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de 
preços praticados pela administração Pública, para atender as necessida-
des da diretoria de administração de recursos Materiais - darM, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no muni-
cípio de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 25, i da lei nº 8.666/93.
Belém, 20 de agosto de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 695318

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1614/2021, de 20 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.000,00
Portaria N° 1615/2021, de 20 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 695371

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 58/2018/
seaster
Diário Oficial nº 34.675, de 19 de agosto de 2021
Protocolo nº 694110
onde se lê: Processo nº 2019/157307
Leia-se: Processo nº 2020/157307

Protocolo: 695011
contrato administrativo nº 21/2021/seaster
Diário Oficial nº 34.604, de 07 de junho de 2021
Protocolo nº 663311
onde se lê: Natureza de despesa: 3390.39
Leia-se: Natureza de despesa: 3390.30

Protocolo: 695002
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº  724/2021- seaster de 19 de agosto de 2021 o SE-
crETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegados através do 
decreto s/nº de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 
02 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/854792
rESolVE: art. 1 - dESiGNar o servidor lUiS GUilHErME cardoSo daN-
TaS, matrícula nº 54189624/ 4, para responder como Secretário Executiva 
da câmara intersecretarial de Segurança alimentar e Nutricional – cai-
SaN/Pa a contar de 22/07/2021 à 18/01/2022.
art. 2º revoga-se as demais disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 10 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Matricula nº 5945555/1
tornar sem efeito a resoLUÇÃo ceas/Pa N° 11, de 05 de aGos-
to de 2021, publicada no doePa Nº 34.672 de 17 de aGosto de 
2021
Belém, 19 de agosto de 2021.
claudionor da Silva araújo
Presidente do cEaS/Pa
rESolUÇÃo cEaS/Pa N° 11, dE 05 dE aGoSTo dE 2021.
Dispõe sobre aprovação do Cofinanciamento do Fundo Estadual de As-
sistência Social para o exercício do ano de 2021 Pactuado pela comissão 
intergestores Bipartite da assistência Social do Estado do Pará- ciB/Pa.
o conselho Estadual de assistência Social – cEaS, órgão superior de de-
liberação, orientação e normatização da Politica Estadual de assistência 
social, vinculado á Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda – SEaSTEr, de acordo com a lei Estadual n° 5.940 e de 
seu regimento interno em seus artigos 28, 29, 30,31 e 32.
considerando o decreto nº 921 de 11 de dezembro de 2013, que disciplina 
a transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fundo Esta-
dual de assistência Social – fEaS/Pa aos fundos Municipais de assistência 
Social;
considerando as disposições da PorTaria Nº 1204/2020, publicada no 
DOEPA nº 34.437 de 16/12/2020, Regulamenta o Cofinanciamento Esta-
dual do Sistema Único de assistência Social – SUaS, a transferência de 
recursos na modalidade fundo a fundo, a prestação de contas dos recursos 
transferidos e dá outras providências;
considerando a pactuação na ciB que alterou a data limite para apresenta-
ção da prestação de contas de 30/04/2021 para o dia 31/07/2021;
considerando reunião ordinária da ciB realizada de forma virtual no dia 
04/08/2021, que aprovou na comissão intergestores Bipartite da assis-
tência Social do Estado do Pará- CIB/PA, que trata do Cofinanciamento do 
fundo Estadual de assistência Social para o exercício do ano de 2021, no 
valor pactuado de r$2.499.546,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa 
e nove);
rESolVE:
Art.1° Aprovar os percentuais de cofinaciamento: 60% destinado para a 
Proteção Especial; 40% destinado a Proteção Básica (dos 40% destinados 
a Proteção Básica, os municípios devem destinar parte para pagamento 
de diárias dos delegados e delegadas às conferências regionais e para a 
conferência Estadual), os recursos poderão ser utilizados em custeio ou 
investimento;
art.2º 111 municípios estão aptos a receber as seis primeiras parcelas do 
Cofinanciamento Estadual, referentes aos meses de janeiro a junho de 
2021, conforme Planilha de Cofinanciamento 2021;
art.3º os 33 municípios não aptos, têm até o dia 30/08/21 para regularizar 
suas prestações de contas junto a SEaSTEr, para estarem aptos a receber 
as seis últimas parcelas do Cofinanciamento Estadual, referentes aos me-
ses de julho a dezembro de 2021;
art.4º aprovar o repasse de recursos aos 23 municípios destinados aos 
CREAS regionalizados, conforme Planilha de Cofinanciamento 2021;
art. 5° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de agosto de 2021.
claudionor da Silva araújo
Presidente do cEaS/Pa
Quadro do Cofinanciamento 2021 Resolução nº 11.2021 CEAS

Nº PorTE

ProTEÇÃo Social BáSica ProTEÇÃo Social ESPEcial

Total Geral 
PSB +PSE  

r$

 

Valor Mensal 
(r$)

Valor Total  
de 6 Parcelas  

(r$)

Nº Mu-
nicípios 

por 
porte

Valor Total  
(r$)

Valor 
Mensal 
(r$)

Valor 
Total de 6 
Parcelas 

(r$)

Nº 
Muni-
cípios 
por 

porte

Valor Total 
(r$)

 

1 PEQUENo i r$ 1.302,00 r$ 7.812,00 32 r$ 249.984,00
r$ 

1.954,00
r$ 

11.724,00
32

r$ 
375.168,00

r$ 
604.567,61

 

2 PEQUENo ii r$ 1.427,00 r$ 8.562,00 46 r$ 393.852,00
r$ 

2.141,00
r$ 

12.846,00
46

r$ 
590.916,00

r$ 
1.008.195,84

 

3 MÉdio r$ 1.682,00 r$ 10.092,00 23 r$ 232.116,00
r$ 

2.524,00
r$ 

15.144,00
23

r$ 
348.312,00

r$ 
631.059,62

 

4 GraNdE r$ 2.026,00 r$ 12.156,00 9 r$ 109.404,00
r$ 

3.039,00
r$ 

18.234,00
9

r$ 
164.106,00

r$ 
225.431,99

 

5 METrÓPolE r$ 2.359,00 r$ 14.154,00 1 r$ 14.154,00
r$ 

3.539,00
r$ 

21.234,00
1 r$ 21.234,00 r$ 29.990,95  

ToTal r$ 999.510,00 ToTal
r$ 

1.499.736,00
r$ 

2.499.246,00
 
 

Quadro
Protocolo: 695149

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 29/GecoN de 18 de aGosto de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
maio de 2021.
considerando despacho daf, no processo n° 2021/847013, de 17 de agos-
to de 2021;
i - dESiGNar a servidora WElENilSE SilVa, matrícula 57175165/1, para 
atuar como fiscal do contrato administrativo nº 20/2021, firmado com a 
empresa M M coMÉrcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE PaPElaria r SEr-
ViÇoS lTda, a contar de 18 de agosto de 2021; Esta portaria entre em 
vigor na data da assinatura.
dÊ- SE, ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa

Protocolo: 695121

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 375, de 18 de agosto de 2021.
Processo nº 888238/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: rEdENÇÃo/Pa.
PErÍodo: 14/08/2021 a 15/08/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: faBiaNo coSTa SoUZa, MoNiTor, Matricula 5904257/2, e 
dioGENES PErEira dE SoUSa, MoToriSTa, Matricula 5956738/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 695064
Portaria Nº 376, de 19 de agosto de 2021.
Processo nº 897619/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: TailaNdia/Pa.
PErÍodo: 20/08/2021 a 20/08/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: SHEila frEiTaS dE SoUZa, aSSiSTENTE Social, Matri-
cula 54195519/1, e aNToNio carloS PiNTo dE MoUra, MoToriSTa, 
Matricula 3197697/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 695072
Portaria 374 – do dia 17/08/2021
oBJETiVo : realizar visita de inspeção técnica e acompanhamento de 
obras em curso no ciaM MaraBa (Proc.895433/2021-Mem.37/2021-GaB)
SErVidorES : carlos Henrique dos Santos Paiva, cargo de assessor iii
Matrícula nº 596024/1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 18 a 20/08/2021 – diaria –2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 695057
Portaria Nº 373, de 17 de agosto de 2021.
Processo nº 887719/2021.
oBJETiVo: realizar visita técnica para constatar necessidades de instala-
ções físicas e acompanhar obras em curso no CIAM/MRB, conforme justifi-
cado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 18/08/2021 a 20/08/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: aNdrE BEZErra dE araÚJo, GErENTE ii, Matricula 
5956790/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 695042
Portaria Nº 368, de 12 de agosto de 2021.
Processo nº 852939/2021.
oBJETiVo: realizar capacitação e assessoramento técnico para elaboração 
do Plano Municipal de atendimento Socioeducativo, conforme os termos 
do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: liMoEiro do aJUrU/Pa.
PErÍodo: 23/08/2021 a 26/08/2021. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: JaNE GarETE SaraiVa TEiXEira, MoNiTora, Matricula 
54189614/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 695019
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Portaria Nº 372, de 17 de agosto de 2021.
Processo nº 881746/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescentes, custodiadas no centro feminino de internação Provisório - cfiP, 
conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: MoJU e aBaETETUBa/Pa.
PErÍodo: 12/08/2021 a 13/08/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: EroNildES dE fáTiMa PirES coSTa, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 54197125/1, e JoSÉ dE riBaMar PoNÇadilHa, MoTo-
riSTa, Matricula 6045551/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 695032

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

errata de Portaria
- o Secretário de Estado de Justiça e direitos humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
-acrescentar os servidores Mario afonso G. Santos e rafael carmo ramos, 
na  PorTaria Nº 387 de 19 de agosto de 2021, publicada no doE: 34.676, 
de 20 de agosto de 2021, referente a diárias
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos humanos

Protocolo: 695244

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 212/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 20 de aGos-
to de 2021
Nome:BrUNa roBErTa MarTiNS GUiMarÃES/Matrícula:n° 5905946/6/ 
cargo:coordENador/origem:Belém-Pa/destino: Marabá – Pa/Perío-
do:30/08/2021 a 04/09/2021/diária: 5,5(cinco e meia)/objetivo:fiscali-
zação da Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades 
de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos Minerais 
(TfrM) e atividade do cErM itinerante.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 213/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 20 de aGos-
to de 2021
Nome:BEaTriZ PiNHEiro PaNToJa dE oliVEira/Matricula:n° 5955686/1/
cargo:coordENador/origem:Belém-Pa/destino:Marabá – Pa/Perío-
do:30/08/2021 a 04/09/2021/diária: 5,5(cinco e meia)/objetivo:fiscali-
zação da Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades 
de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos Minerais 
(TfrM) e atividade do cErM itinerante.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 214/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 20 de aGos-
to de 2021
Nome: criSTiaNo SoUSa coSTa/ Matricula: n° 5418985/2/ cargo: 
assessor Especial i / origem: Belém-Pa/ destino:Marabá-Pa/Perío-
do:30/08/2021 a 04/09/2021/diária: 5,5(cinco e meia)/objetivo:fiscali-
zação da Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades 
de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos Minerais 
(TfrM) e atividade do cErM itinerante.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 215/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 20 de aGos-
to de 2021
Nome: rodolfo Nicacio BarBoSa/ Matricula: n°5947293/1/ cargo: 
assessor/ origem: Belém-Pa/ destino:Soure-Pa/Período:23/08/2021 a 
25/08/2021/diária: 2,5(duas e meia)/objetivo:iniciar as tratativas com a 
prefeitura de Soure-Pa, referente ao projeto piloto do programa “abrace 
o Marajó”, além de vivenciar as diversas demandas da população do ar-
quipélago.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 216/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 20 de aGos-
to de 2021
Nome: criSTiaNo SoUSa coSTa/ Matricula: n° 5418985/2/ cargo: as-
sessor Especial i / origem: Belém-Pa/ destino:Primavera, capanema e 
aurora do Pará-Pa/Período:08/09/2021 a 10/09/2021/diária: 2,5(duas e 
meia)/objetivo:fiscalização da Taxa de controle, acompanhamento e fis-
calização das atividades de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento 
de recursos Minerais (TfrM).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 695251

Portaria N° 217/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 20 de aGos-
to de 2021
Nome: UlYSSES fErrEira GoNÇalVES/ Matricula: n° 59462761/1/ car-
go: Motorista/ origem: Belém-Pa/ destino: Soure-Pa/ Período:23/08/2021 
a 25/08/2021 /diaria:2,5 (duas e meia)/ objetivo: conduzir servidores 
desta SEDEME ao município de Soure-PA, a fim de iniciarem as tratativas 
com a prefeitura de Soure-Pa, referente ao projeto piloto “abrace o Ma-
rajó”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 695558

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 075/2021 – GGa/ sedeMe 
Belém, 20 de agosto de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor UlYSSES fEr-
rEira GoNcalVES, identidade funcional 5946276/1/1, ocupante do cargo 
de SEcrETario dE dirEToria, lotado no Gabinete do Secretário, referen-
te ao período aquisitivo de 16/08/2021 a 14/09/2021, concedidas através 
da PorTaria N° 070/2021 – GGa/ SEdEME de 09/08/2021, publicada no 
doE 34.664 de 10.08.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 695268

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 196/2021 de 20/08/2021. art. 1º coNcEdEr aos 
servidores cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, matrícula nº 
5760330/6, Vilson João Schuber, Vice-Presidente, matrícula nº 5185882/6, 
3,5 (três e meia) diárias no valor de r$ 1.957,09 (Um mil, novecentos e 
cinquenta e sete reais e nove centavos) cada, Maria de fátima cavalcante 
Vasconcelos, Secretária-Geral, matrícula nº 184560/2, aiua reis Queiroz, 
Gerente de Projetos, matrícula nº 57225310/1, Marcíria do Socorro Tava-
res Tavares, Gerente de Projetos, matrícula nº 5923707/2, laura danie-
la Miranda de Queiroz, Especialista em Educação classe i, matrícula nº 
57208943/1, Nádia Helena Botinelly do amaral e Silva, assistente admi-
nistrativo a, matrícula nº 2022290/1, Maria do Socorro Porto lima Tor-
res, assistente Técnico, matrícula nº 2022206/1, Sônia Maria cavalcante 
Mendes costa, auxiliar Técnico, matrícula nº 5112311/2, 3,5 (três e meia) 
diárias no valor de r$ 1.772,47 (Um mil, setecentos e setenta e dois re-
ais e quarenta e sete centavos) cada, Breno lobato cardoso, Procurador-
chefe, matrícula nº 5902701/1, 2,5 (duas e meia) diárias no valor de r$ 
1.266,05 (Um mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), para 
participarem de reuniões ordinárias/2021 da fENaJU (federação Nacional 
das Juntas comerciais), nos dias 24/08/2021 à 27/08/2021, e na sede 
da Junta comercial do Estado de alagoas, na cidade de Maceió/al, nos 
dias 25/08/2021 e 26/08/2021, com saída de Belém no dia 24/08/2021 e 
retorno de acordo com o cronograma, nos dias 26/08/2021, 28/08/2021 
e 30/08/2021, conforme processo nº 2021/809250. cilENE MorEira Sa-
BiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 695350

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9° terMo aditiVo ao coNVÊNio 18/2016
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Breves – cNPJ 04.876.389/0001-94
objeto do convênio: construção da feira do Empreendedor, no Município 
de Breves.
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Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 15/08/2021 a 11/02/2022
data da assinatura: 13/08/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 695508

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 609/2021, de 18 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 2021/909171, de 18/08/2021 
– GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar ao Município de 
Barcarena/Pa, no dia 17/08/2021, com objetivo de realizar visita técnica 
no município de Barcarena/Pa, sem ônus para esta SEdoP.
NoME: Benedito ruy Santos cabral, matrícula nº. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 695023

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica cP 019/2021– 
cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS rEfErENTE a iMPlaNTaÇÃo dE NÚclE-
oS oPEracioNaiS NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, No aMBiTo 
do ProJETo MUNicÍPioS SUSTENTaVEiS da caf, conforme Termo de re-
ferência e anexos.
data de abertura: 21 de setembro de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 19 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 695079

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 57/2021
objeto: Prestação de serviços de atendimento ao público, interno e externo 
e apoio administrativo nas áreas de recepção ao cliente da coSaNPa.
Valor Global: 1.234.784,22 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil e 
setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 20/08/2021.
contratada: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli, 
cNPJ: 08.538.011/0001-31.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 695537

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 035/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElETrÔNico - Nº 035/2021, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço Global dos Serviços” cujo objeto é a prestação de serviços 
por empresa especializada na inclusão de registro de pessoa física e/ou 
jurídica no serviço de proteção ao crédito e enriquecimento de dados ca-

dastrais dos clientes da COSANPA, conforme as especificações descritas no 
Termo de referência nº dM/003/2021 (anexo i), parte integrante e indis-
sociável do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 16 de Setembro de 2021, 
às 10 horas (dez horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: ht-
tps://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital encon-
tra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.
pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 19 de agosto de 2021.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 694987

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 125/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução de diretoria nº 04/2019, de 15 
de maio de 2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 018/2021 diafi-coHaB, 
datado de 05.08.2021, referente ao Processo Eletrônico nº 2021/851179;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr à Sra. EliZaBETH dE carValHo MElo, Gerente Estratégica 
de logística, em exercício, Matrícula nº 27200/1, cPf nº 135.898.062-49, 
a importância de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para correr 
com despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 60 dias 
após o recebimento, conforme abaixo:

ProGraMa dE TraBalHo PlaNo iNTErNo foNTE Nº aÇÃo NaTUrEZa da dESPESa Valor (r$ 1,00)

16 122 1297 8338 412.000.8338c 0261 232498
339030-96 2.000,00

339039-96 500,00

ToTal 2.500,00

2. 2. dETErMiNar que a prestação de contas deverá ser apresentada no 
prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplica-
ção.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 16 de agosto de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 695398

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

“sÉtiMo terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato de Nº002/
2014-NGtM, ceLeBrado eNtre o NÚcLeo de GereNciaMeNto 
de traNsPorte MetroPoLitaNo-NGtM, e o coNsÓrcio troN-
caL BeLÉM”.
o ESTado do Pará, através do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNS-
PorTE METroPoliTaNo - NGTM, criado pela lei nº 7.573, de 02.12.2011, 
com sede na av. Gentil Bittencourt, nº1539, Bairro de Nazaré - cEP 
66.040-000, Belém - Pará, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 14.773.454/0001-
00, neste ato representado pelo seu diretor Geral, o Senhor EdUardo 
dE caSTro riBEiro JÚNior, brasileiro, portador da cédula identidade 
nº 1399147-SSP/Pa e do cPf/Mf nº 105.308.862-00, residente e domi-
ciliado nesta cidade no uso de suas atribuições legais com base no que 
dispõe a cláusula 6.2 do incluso contrato, bem assim, art. 40, Xi da lei 
n. 8.666/93; faz o registro, para os devidos fins, do 7º Ajuste de remune-
ração e despesas reembolsáveis, no que tange ao ajuste de remuneração 
paga em moeda local para a data base do mês de assinatura do contrato, 
considerando o Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo (iPca/
iBGE), cálculo realizado entre fevereiro de 2014 a fevereiro de 2021, o 
percentual de reajuste foi de 40,99%, resultando no valor total a ser pago 
de r$6.134.345,49 (seis milhões cento e trinta e quatro mil trezentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
Belém-Pa, 20 de agosto de 2021.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano

Protocolo: 695465
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 379 de 20 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/918010.
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora clÉa araÚJo da SilVa, identidade fun-
cional nº 6403027/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desen-
volvimento, ciência, Tecnologia e inovação - Geologia, como agente Pú-
blico de controle - aPc desta Secretaria, nos termos do art. 2° da Portaria 
aGE n° 117/2014 e ao art.1º da Portaria aGE nº 003/2019.
art. 2º - Esta portaria possui efeitos retroativos ao dia 17/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 695399

errata
.

errata do coNtrato Nº 18/2021
Protocolo: 691091
onde se lê:
ViGÊNcia: 11/08/2021 a 10/08/2024
Leia-se:
ViGÊNcia: 11/08/2021 a 11/02/2024
ordenador responsável: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 695103
a secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação supe-
rior, Profissional e Tecnológica (SECTET), por meio de sua autoridade 
superior, iNforMa que, por motivo de ordem técnico-operacional, SErá 
aNUlado ParcialMENTE o rESUlTado PrEliMiNar do PSS 001/2021 
PUBlicado aos 18 de agosto de 2021, com fundamento nos princípios 
constitucionais da legalidade e da eficiência, bem como baseado no poder 
de autotutela de que goza a administração Pública encartado da súmula 
473 do STf.
após o saneamento das falhas operacionais detectadas, haverá nova publi-
cação do resultado preliminar, com devolução dos prazos para interposição 
de recursos, conforme cronograma a seguir, que alTEra o aNEXo i do 
Edital em evidência.
Em razão do exposto, os recursos apresentados não serão conhecidos, face 
à alteração do resultado preliminar, sendo garantido a todos nova oportuni-
dade de interposição de recursos e amplo direito de defesa e de contraditó-
rio, em tudo sendo respeitadas as disposições da lei estadual 8.972/2020.
com relação a planilha constante do aNEXo 1. croNoGraMa
onde se lê:
aNeXo i
ETaPa aTiVidadE local PErÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 12 horas do dia 09 de agosto até às 
23:59:59h do dia 11 de agosto de 2021

2 resultado Preliminar www.sectet.pa.gov.br 18 de agosto de 2021
3 interposição de recursos www.sectet.pa.gov.br 19 de agosto de 2021

4 resultado da análise dos 
recursos www.sectet.pa.gov.br 25 de agosto de 2021

5 Resultado final www.sectet.pa.gov.br 27 de agosto de 2021

6 convocação de candidatos 
aprovados www.sectet.pa.gov.br 30 de agosto de 2021

7 assinatura de contratos conforme demanda da 
SEcTET

a partir de 31 de agosto de 2021, na Secretaria 
da SEcTET

Leia-se:
aNeXo i 

ETaPa aTiVidadE local PErÍodo

1 inscrição online www.sectet.pa.gov.br a partir das 12 horas do dia 09 de agosto até às 
23:59:59h do dia 11 de agosto de 2021

2 resultado Preliminar www.sectet.pa.gov.br 27 de agosto de 2021
3 interposição de recursos www.sectet.pa.gov.br 30 de agosto de 2021

4 resultado da análise dos 
recursos www.sectet.pa.gov.br 03 de setembro de 2021

5 Resultado final www.sectet.pa.gov.br 08 de setembro de 2021

6 convocação de candidatos 
aprovados www.sectet.pa.gov.br 13 de setembro de 2021

7 assinatura de contratos conforme demanda da 
SEcTET

a partir de 13 de setembro de 2021, na Secretaria 
da SEcTET

Belém/Pa, 20 de agosto de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário de Estado

Protocolo: 695402

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 381 de 20 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/877468.
rESolVE:
caNcElar a PorTaria Nº 362, de 13/08/2021, publicada no doE nº 
34.671, de 16/08/2021, que concedeu Suprimento de fundos ao servidor 
EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade funcional nº 57213982/2, 
cPf Nº 633.995.122-87, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de de-
senvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, lo-
tado na diretoria de ciência e Tecnologia – dcT, no valor de r$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 695479

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 380 de 20 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/871236.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 369, de 16/08/2021, publicada no doE nº 
34.672, de 17/08/2021, que concedeu 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos 
servidores carloS aUGUSTo SoUZa da coSTa, identidade funcional nº 
5947280/2, ocupante do cargo de coordenador, EdiVaNildo GoNÇalVES 
caMarÃo, identidade funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação 
– Engenharia de Pesca, e roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identida-
de funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, em viagem aos 
municípios de cametá, Mocajuba e Baião, no período de 22 a 27/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 695450
Portaria Nº 382 de 20 de aGosto de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo 
dE 21.02.2019, publicado no doE Nº 33.811, de 22.02.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/916100.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, iden-
tidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de Es-
tado, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, para atender despesas com viagem 
ao município de Goianésia do Pará-Pa, nos dias 18/08 e 19/08/2021, a 
fim de participar da aula inaugural do curso de Enfermagem no referido 
município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de agosto de 2021.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária adjunta de Estado

Protocolo: 695572
Portaria Nº 383 de 20 de aGosto de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo 
dE 21.02.2019, publicado no doE Nº 33.811, de 22.02.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/916167.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, identi-
dade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de Esta-
do, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, para atender despesas com viagem ao 
município de Mocajuba-PA, nos dias 20/08 e 21/08/2021, a fim de partici-
par de inauguração de Escola Estadual no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de agosto de 2021.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária adjunta de Estado

Protocolo: 695565
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria
.

Portaria N° 158/2021 – GaBiNete, de 20 agosto de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
dESiGNar a servidora aUrYcElia SilVa diaS, ocupante do cargo de co-
ordenadora de ciência e Tecnologia, identidade funcional n.º 5540844/7, 
para exercer o cargo de Diretor Científico, código GEP-DAS-011.5, a partir 
de 05.08.2021, até ulterior deliberação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 20 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 695395

errata
.

errata
errata ao terMo aditiVo do terMo de oUtorGa Nº 014/2020, 
dE PUBlicado No doE Nº 34.676, No dia 20 dE aGoSTo  dE 2021.
oNde se LÊ: data da assinatura: 4/03/2021
ordenador: Juarez antônio Simões Quaresma
Leia-se: data da assinatura 17/08/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 695185

coNtrato
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa nº 2021Ne00461
Valor: r$ 4.350,00
data de emissão: 12/08/2021
Processo nº 2021/773205
PrEGÃo ElETrÔNico SEad/dGl/SrP Nº 005/2021. aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇoS Nº 012/2021
objeto: aquisição de coPoS EcolÓGicoS EM fiBra dE BaMBU PErSo-
NaliZadoS
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101
contratada: ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 28.274.979/0001-05
Endereço: rua dona ana Neri, n° 1124, sala 04, bairro: cambuci, cEP: 
01.522-000 São Paulo-SP.
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente 
faPESPa.

Protocolo: 695080

oUtras MatÉrias
.

terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa N° 043/2021 – edi-
taL/cHaMada – 012/2017 –
concessão de apoio ao desenvolvimento de Tecnologias assistivas
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
BENEficiário: daNiEl daNTaS do aMaral raMoS
FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica como forma de 
apoiar as atividades de Pesquisas conforme Edital/chamada – 012/2017 – 
concessão de apoio ao desenvolvimento de Tecnologias assistivas.
Valor da BolSa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
ViGÊNcia do TErMo: 19/08/2021 a 05/03/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 19/08/2021
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo

Protocolo: 695345

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 068/2021 - oBJETo:  reajustar o saldo contratual com o 
percentual de 7,56 %, após negociação, conforme cláusula Quinta do con-
trato original e documentos apensados no PaE, retroativo a JUlHo 2021 
- daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021 - coNTraTo:  Nº 006/2020 – iM-

PrENSa oficial do ESTado – ioE - Valor Para o EXErcÍcio dE 2021 
- r$ 14.857,67 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.131.1508.8233 – 339139 
- 0261 – recursos Próprios ordenador de despesa – MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 695335

diÁria
.

Portaria Nº 368, de 20 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunicações, ma-
trícula 73425, 16/08/2021 a 20/08/2021, à Belém-Pa/Peixe Boi/Maracanã/
Magalhães Barata/Belém-Pa, para Manutenção corretiva de troca de ,no-
break queimado e instalação de arcondicionado, configuração de equipa-
mentos nas edículas. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 369, de 20 de aGosto de 2021 - diária ao colabora-
dor Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 734276, 16/08/2021 a 20/08/2021, à Belém-Pa/Peixe Boi/Ma-
racanã/Magalhães Barata/Belém-Pa, para Manutenção corretiva de tro-
ca de ,nobreak queimado e instalação de ar-condicionado, configuração 
de equipamentos nas edículas. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 695144

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de PreGÃo eLetrÔNico
avisamos aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 22/2021,
deveria ocorrer hoje as 10:00hs foi suspenso até ulterior deliberação,
para alteração no Termo de referência.
a Pregoeira

Protocolo: 694980

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 022/2020-seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2020/1018198
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
1.1. –o presente contrato tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE PESSoa 
JUrÍdica ESPEcialiZada Na criaÇÃo, ElaBoraÇÃo, coNSTrUÇÃo E 
ProdUÇÃo EM fiBra dE Vidro ESTrUTUrada dE UMa EScUlTUra do 
aTlETa EdYr GÓES, ParaENSE dESTaQUE No BaSQUETE NacioNal, 
Para iNSTalaÇÃo Na arENa GUilHErME ParaENSE (GiNáSio MaN-
GUEiriNHo).
1.2. – Este termo de contrato é decorrente da inexigibilidade de licitação 
nº 05/2020-SEEl, conforme consta no processo nº 2020/1018198.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
2.1 – – o presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vi-
gência do contrato, por mais 60 (sessenta) dias.
aSSiNaTUra: 06/08/2021 ViGÊNcia: 08/08/2021 à 07/10/2021
coNTraTada: fErNaNdo l S PESSoa EPP, inscrita no cNPJ/Mf nº 
15.286.362/0001-68.
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 695496

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 293/2021-seeL, de 20 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, Suprimento de fundos para a servidora raYSSa TaliNo fEr-
rEira, matrícula nº 5937167/2, ocupante do cargo de assessor, lotado 
nesta Secretaria de Estado de Esporte e lazer, no valor de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), de funcional programática 08101.27.812.1499.8317c, 
elemento de despesa 339030, a fim de atender despesas eventuais de 
material de consumo, devendo tais recursos ser aplicado no prazo de 60 
(sessenta dias) a partir da data da emissão da oB (ordem Bancária), e 
com 15 (quinze) dias após este, para prestação de contas. ordenador: 
Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 695527

secretaria de estado
de tUrisMo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 340/GePs/setUr de 20 de aGosto de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/815733, combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr a servidora rE-
GiNa EliZaBETH carValHo doS SaNToS, mat. 3225631/1, Economista, 
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60 (sessenta) dias de licença Prêmio, referente aos períodos aquisitivos de 17/06/2010-16/06/2013 e 17/06/2013- 16/06/2016. ii- aUToriZar que a 
referida licença seja usufruída nos períodos: 02/08 até 30/09/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 695179

terMo aditiVo a coNtrato
.

oitaVo terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 001/2016
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 15.488.858/0001-14B e a orGaNiZaÇÃo Social Para 2000, cNPJ nº 
03.584.058/0001-18
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Gestão nº 001/2016, para os dois equipamentos, 
Estação das Docas e Mangal das Garças, a contar de janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Em razão do evento configurado enquanto álea econômica 
extraordinária e extracontratual e motivador do desequilíbrio contratual (pandemia da coVid-19), e o reconhecimento da ocorrência do estado de cala-
midade pública na forma e prazos previstos no decreto legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, do congresso Nacional e decreto legislativo nº 02, 
de 20 de março de 2020, pela assembleia legislativa do Estado do Pará. Valor mensal reequilibrado: r$ 2.219.917,77 (dois milhões duzentos e dezenove 
mil novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8793 – Natureza: 335041 – fonte: 0101 – Planejamento interno: 207rEPa2000”
daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: andré orengel dias, Secretário de Estado de Turismo.

Protocolo: 695579

diÁria
.

Portaria 365/GePs/setUr de 20 de aGosto de 2021; coNSidEraNdo os termos do processo 2021/866055; rESolVE: conceder 07 e ½ (sete 
e meia) diárias à colaboradora eventual FERNANDA NATÁLIA DE SÁ FREITAS, ID: 7332268, CPF: 029.448.882-00. OBJ: a fim de ministrar o curso de 
observação de pássaros. dESTiNo: itaituba/Pa.PErÍodo: 28/08 a 04.09.21.registre-se, Publique-se e cumpra-se. aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.
diretor de administração e finanças

Protocolo: 695226

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº. 496/2021/GGP/dPG, de 18 de aGosto de 2021.
a Subdefensora Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo o art. 1°, Viii, da PorTaria Nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 
2020 e pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução cSdP Nº 234, 
de 18 de fevereiro de 2019, tendo em vista o que consta no PaE nº 2021/906664; rESolVE:
Excluir, a pedido, os dias 16, 17, 18, 19 e 20.08.2021 de folgas compensatórias da defensora Pública Nara dE cErQUEira PErEira, dos efeitos da 
PorTaria Nº 187/2021 – GaB/dPG, de 01.04.2021, publicada no d.o.E. Nº 34.542, de 06.04.2021, que trata de concessão de folgas compensatórias 
aos Membros da defensoria Pública do Estado.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 695310

diÁria
.

Portaria Nº 880/2021 – da BeLÉM, 20/08/2021
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 2021/865919 de 02/08/2021.
rESolVE:
conceder diária(s) ao(s) servidores(s) abaixo relacionado(s), tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa
339014.

NoME fUNcao cPf loTaÇÃo MaTricUla oBJETiVo ProGraMáTica
aNSElMo carloS NoGUEira MoN-

TEiro 
MoToriSTa dE dEfEN-

Soria 613.246.632-00 GErÊNcia dE TraNSPor-
TES 54194024

Participar 
de ação 
de cida-
dania do 
Balcão de 
direitos 
em cum-
primento 
do PPa.

03.091.1492.8730

aNToNio ricardo TEiXEira MoUra 
PaUla PaPiloScoPiSTa 361.477.532-15 didEM/PolÍcia ciVil 5693527

diEGo JoSÉ BarroS TÉc. EM Ti dE dEfEN-
Soria 779.692.432-15 NÚclEo dE TEc. da iN-

forMaÇÃo 57201700

EdSoN MiraNda rodriGUES aUX. dE dEfENSoria 170.738.712-53 BalcÃo dE dirEiToS 345873

GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira TÉc. dE dEfENSoria 402.432.572-87 GGP 57212380
JorGiNa do Socorro VilHENa 

MoNTEiro PaPiloScoPiSTa 159.382.552-87 didEM/PolÍcia ciVil 70874

JoSÉ NaZarENo MarQUES alVES PaPiloScoPiSTa 267.174.412-91 didEM/PolÍcia ciVil 5157129

JUcEMir SiQUEira da SilVa TEc. dE dEfENSoria a 149.182.772-68 BalcÃo dE dirEiToS 32549

JUliaNa dE JESUS QUEiroZ PicaNÇo aUX. dE dEfENSoria 681.246.942-49 dirEToria do iNTErior 54191702
MarcoS daNTaS do aMaral PaPiloScoPiSTa 453.625.482-04 didEM/PolÍcia ciVil 5692598

Maria raiMUNda SaNTaNa doS 
SaNToS TEc. dE dEfENSoria 140.478.102-15 GErÊNcia dE GESTÃo dE 

PESSoaS 3152758

rodriGo doS PraZErES PiNTo SEcrETário lEGiS-
laTiVo 014.609.522-78 ariN/PolÍcia ciVil 25702

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES aUX. dE dEfENSoria 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786
SidNEY ricardo PErEira dE Mo-

raES aSS. adMiNiSTraTiVo 442.561.162-49 didEM/PolÍcia ciVil 57290592

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionados(s):
oriGEM dESTiNo PEÍodo QTdE
BElÉM SaliNÓPoliS 06 a 08/08/2021 2,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 695580
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JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
coNVite Nº 002/tJPa/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução da oBra 
dE coNSTrUÇÃo dE rESErVaTÓrio ElEVado dE áGUa PoTáVEl No fÓ-
rUM da coMarca dE afUá, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em 
razão da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante 
às sessões públicas decorrentes, medidas de prevenção controle e con-
tenção de riscos, danos e agravos à saúde dos participantes, a fim de 
evitar a disseminação da doença, mediante protocolos recomendados pela 
organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, conselho Nacional de 
Justiça, Secretarias de Saúde, Estadual e Municipal, bem como as normas 
emanadas por este Poder.
abertura: 31/08/2021, às 10 horas (horário local).
as sessões públicas ocorrerão no auditório do Serviço de licitações, Prédio 
- Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 
3089, bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: cópia gratuita em mídia mag-
nética da licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo 
das cópias. informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br Belém, 20/08/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 695573

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 044/tJPa/2021
acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão Eletrônico nº 044/
TJPa/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de impressos 
gráficos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
edital. Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis em 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 20/08/2021. Secretaria de 
administração do TJPa.

Protocolo: 695514

editaL de NotiFicaÇÃo
.

Extrato de Notificação por Edital – o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTa-
do do Pará, Órgão do Poder Judiciário, com sede na av almirante Bar-
roso, nº 3089, Bairro do Souza, na cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 
66.613-710, com inscrição no cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES Go-
MES, no uso de suas atribuições legais, NoTifica a Empresa coNSTrUTo-
ra ProSPEcTo lTda/EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 22.985.071/0001-
23, a apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da presente 
publicação, contraditório e ampla defesa nos moldes do art. 87, da lei nº. 
8.666/93. considerando o contrato nº 108/2014 – de origem da concor-
rência nº. 006/TJPA/2014, firmado entre o TJPA e a empresa, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para execução da obra para 
execução da obra de construção do fórum da comarca de ananindeua 
– bloco 1, constante do PA-PRO-2014/02253.01, onde o setor de fiscaliza-
ção, apresentou informações quanto a infiltração na sala onde se encontra 
o equipamento do rack (da rede de computadores), no 3º andar, do Bloco 
i, que está coberta pela garantia da obra.// Belém, 20 de agosto de 2021.

Protocolo: 695090

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 37.379, de 20 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº 

010593/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, o servidor rafaEl KlEBEr MorEira SaaVEdra dE 
SoUZa, auditor de controle Externo - direito classe B Nível 1, matrícula 
nº 0101135, do cargo em comissão de assessor de conselheiro Substituto  
NS-01, a partir de 23-08-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 20 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 695252
Portaria Nº 37.380, de 20 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº 
010593/2021,
r E S o l V E:
art. 1º EXoNErar, a pedido, o servidor rafaEl KlEBEr MorEira Sa-
aVEdra dE SoUZa, do cargo de auditor de controle Externo - direito 
classe B Nível 1, matrícula nº 0101135, de acordo com o art.59 da lei nº 
5.810/1994, regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, a 
partir de 23-08-2021.
art. 2º resguardar o direito à recondução nas hipóteses do art.57, inciso 
i, do citado diploma legal.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 20 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 695253

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 37.372 de 20 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 009982/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora JUliaNa dE BriTTo MEllo, chefe de Gabinete 
de conselheiro, matrícula nº 0101307, 180 (cento e oitenta) dias de li-
cença maternidade, nos termos do artigo 77, iii c/c artigo 88, da lei nº 
5.810/94, no período 22-07 a 17-01-2022.

Protocolo: 695346

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.354, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 241/2021, de 02-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 009675/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNGEla Maria caMPoS carMoNa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0100021, 15 (quinze) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo 22-07 a 05-08-2021.

Protocolo: 695095
Portaria Nº 37.369, 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 os termos do laudo Médico nº 205589a/1-crEM-SEad, 
de 26-07-2021, protocolizado sob o Expediente nº 009529/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor arÃo dE JESUS rocHa, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0100387, 90 (noventa) dias de licença em prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 25-05 a 22-08-2021.

Protocolo: 695096
Portaria Nº 37.355, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 243/2021, de 02-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 009677/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rodriGo fErrEira liMa, assistente de ceri-
monial e relações institucionais, matrícula nº 0100662, 04 (quatro) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período 05 a 08-07-2021.

Protocolo: 695099
Portaria Nº 37.370, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 244/2021, de 09-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010066/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rodriGo fErrEira liMa, assistente de cerimo-
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nial e relações institucionais, matrícula nº 0100662,12 (doze) dias de li-
cença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 02 a 13-08-2021.

Protocolo: 695105
Portaria Nº 37.357, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 246/2020, de 09-
08-2020, protocolizado sob o Expediente nº 010087/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor doUGlaS GaBriEl doMiNGUES JUNior, audi-
tor de controle Externo, matrícula nº 0100238, 03 (três) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 27 a 29-07-2021.

Protocolo: 695111
Portaria Nº 37.358, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 253/2021, de 10-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010134/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rido GaMa BarroS, Motorista, matrícula nº 
0100374, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos 
do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 02 a 31-08-2021.

Protocolo: 695112
Portaria Nº 37.356, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 245/2021, de 09-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010082/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo rodriGUES roSa NETo, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101202, 15 (quinze) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo 21-07 a 04-08-2021.

Protocolo: 695109
Portaria Nº 37.361, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 250/2020, de 10-
08-2020, protocolizado sob o Expediente nº 010194/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marli da coNcEiÇÃo MarQUES, auxiliar Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0100057, 15 (quinze) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 02 a 16-08-2021.

Protocolo: 695122
Portaria Nº 37.359, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 254/2021, de 10-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010140/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0100307, 06 (seis) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
04 a 09-08-2021.

Protocolo: 695115
Portaria Nº 37.360, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 247/2021, de 10-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010193/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora claUdia adriaNa MENdES SaNToS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101180, 05 (cinco) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo 09 a 13-08-2021.

Protocolo: 695117
Portaria Nº 37.362, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 248/2021, de 10-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010201/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria GlEidES doS SaNToS NaSciMENTo, 
agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100275, 07 (sete) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período 02 a 08-08-2021.

Protocolo: 695128
Portaria Nº 37.371, 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 os termos do laudo Médico nº 205651a/1-crEM-SEad, 
de 13-08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010459/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SilVia HElENa PESSoa BaNdEira, analista au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100457, 60 (sessenta) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 06-07 a 03-09-2021.

Protocolo: 695152

Portaria Nº 37.366, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 257/2021, de 13-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010308/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE caSTElo BraNco dE MElo, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0695416, 30 (trinta) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período 12-08 a 10-09-2021.

Protocolo: 695145
Portaria Nº 37.367, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 249/2021, de 10-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010444/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor iTaBiraci fraZÃo fErrEira, agente auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula nº 0100155, 07 (sete) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
05 a 11-08-2021.

Protocolo: 695148
Portaria Nº 37.365, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 255/2021, de 12-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010264/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaZarÉ oliVEira araÚJo, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0580090, 04 (quatro) dias de licença para tratamen-
to de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 26 a 
29-07-2021.

Protocolo: 695139
Portaria Nº 37.363, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 252/2021, de 10-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010216/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MarilENE ViNHaS da coSTa SaNToS, analis-
ta auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0178730, 15 (quinze) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período 09 a 23-08-2021.

Protocolo: 695132
Portaria Nº 37.364, 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 os termos da licença Médica do TcE nº 251/2021, de 10-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010218/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo carloS SoarES, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0695432, 14 (quatorze) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período 09 a 22-08-2021.

Protocolo: 695136

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.378, de 20 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 017/2021 – SEGEr, protocolizado sob o 
Expediente nº 008196/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSÉ aUGUSTo PaNToJa, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0100342, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada de Coordenador de Apoio às Sessões Plenárias, durante o 
impedimento da titular, MarilENE ViNHaS da coSTa SaNToS, no período 
de 08-07 a 06-08-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 20 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 695241
Portaria Nº 37.351, de 18 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 089/2021 – SEGP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 010224/2021.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillET, analista auxiliar 
controle Externo, matrícula n° 0100633, para exercer em substituição a 
função de Subsecretária de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da 
titular ElYEda dE fáTiMa doS SaNToS PESSÔa, no dia 03/08/2021 e no 
período de 10/08 a 01/09/2021.
ii - dESiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillET, analista auxi-
liar controle Externo, matrícula n° 0100633, para exercer em substitui-
ção a função de Secretária de Gestão de Pessoas, durante o impedimento 
da titular alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro, no período de 04/08 a 
09/08/2021.

Protocolo: 695164
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Portaria Nº 37.352, de 18 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 089/2021 – SEGP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 010224/2021.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora EVENY dE PaUla carValHo da cUNHa, auxi-
liar Técnico de controle Externo, matrícula n° 0101674, para exercer em 
substituição a função de Subsecretária de Gestão de Pessoas, durante o 
impedimento da titular ElYEda dE fáTiMa doS SaNToS PESSÔa, no perí-
odo de 04/08 a 09/08/2021.

Protocolo: 695167
Portaria Nº 37.375, 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 080/2021 – dilP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 010271/2021.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora EdilENE laÍSE PiNTo rocHa dE alMEida, 
analista auxiliar de controle Externo, matrícula n° 0100487, para exercer 
em substituição a função de coordenadora da coordenadoria da Enge-
nharia e Manutenção, durante o impedimento da titular EliNE dE SoUZa 
riBEiro, no período de 08 a 22/09/2021.

Protocolo: 695157

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº: 2021/247939
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00012/2021- MPc/Pa
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
No dia 20 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sr. GUilHErME da coSTa SPErrY, 
HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 2021/247939, Pregão 
nº 00012/2021 – MPc/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de desenvolvimento e sustentação de sistemas em regime de fábrica de 
Software, sem garantia de consumo mínimo, incluindo análise de requisi-
tos, projeto, codificação, testes, documentação, implantação, configura-
ção, treinamento, garantia, e serviço de contagem e aferição de pontos 
de função, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
adJUdicado para as empresa: EQUiliBriUM WEB SErViÇoS dE iN-
forMáTica lTda, cNPJ 07.178.322/0001-74, foi vencedora do iTEM 
01,  no valor global de r$ 605.000,00 ( seiscentos e cinco mil reais) e  
firST PoiNT SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda, cNPJ 
36.908.652/0001-76, foi vencedora do iTEM 02, no valor global de r$ 
52.940,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e quarenta reais), tudo em 
conformidade com o disposto na ata da Sessão, Proposta comercial ajus-
tada, resultado por fornecedor e Termo de adjudicação relativo ao Pregão 
Eletrônico Nº 12/2021 – MPc/Pa.
* o procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: https://
comprasnet.gov.br/
** Republicado por ter saído com incorreção no DOE/PA nº 34.664, 
do dia 10/08/2021, protocolo nº 689963.

Protocolo: 695320

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 189/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a resolução nº 01/2021-MPc/Pa-conselho, que concedeu 
30 dias de férias ao Procurador-Geral de contas, relativas à segunda par-
cela do exercício 2021, para o período de 23/08 a 21/09/2021;
coNSidEraNdo que o titular da 4ª Procuradoria de contas[1] substituirá 
o Procurador-Geral de Contas durante o período de afastamento, ficando 
referida Procuradoria excluída da distribuição conforme se depreende dos 
arts. 11 e 52 do regimento interno deste Parquet de contas aprovado 
pela resolução nº 01/2020-MPc/Pa-colégio c/c o art. 1º da resolução nº 
02/2020 – MPc/Pa – colégio;
coNSidEraNdo o Memorando nº 005/2021-MPc/7ª Pc (Protocolo PaE nº 
2021/886211), pelo qual o Procurador de contas Stanley Botti fernandes 
manifesta disponibilidade e interesse para substituir o titular da 4ª Procu-
radoria de contas durante o período de afastamento;
CONSIDERANDO, por fim, os arts. 13 e 15 da Lei Complementar nº 
09/1992 com as alterações posteriores c/c a lei nº 7.736/2013;

rESolVE:
designar o Procurador de contas STaNlEY BoTTi fErNaNdES para res-
ponder pelas atribuições da 4ª Procuradoria de contas no período de 23/08 
a 21/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 19 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas
[1] conforme resolução nº 25/2019 – MPc/Pa – colégio (dispõe sobre 
o provimento das Procuradorias de contas instituídas pela resolução nº 
01/2017 – MPc/Pa - colégio) c/c a resolução nº 37/2019 – MPc/Pa – con-
selho Superior (aprova o Quadro Geral de antiguidade (QGa) dos Procura-
dores de contas do Ministério Público de contas do Estado)

Protocolo: 695142

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2516/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 046/2021-MP/PGJ/cao-criMi-
Nal, de 06/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 9624/2021, em 
06/07/2021;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Procuradoria-Geral 
de Justiça, às fls. 05,
r E S o l V E:
i - rEVoGar a PorTaria N.º 2037/2021-MP/PGJ, de 19/07/2021, publica-
da no d.o.E. de 20/07/2021, que designou os Promotores de Justiça JoSÉ 
Maria GoMES doS SaNToS e lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo para, 
sem prejuízo de suas atribuições, enquanto representantes do Ministério 
Público do Estado do Pará, na qualidade de Titular e Suplente, respectiva-
mente, comporem o conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, de 
07/07/2021 a 31/12/2022.
ii - rEPrESENTar o Ministério Público do Estado do Pará, na qualida-
de de titular, no conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, de 
07/07/2021 a 31/12/2022.
iii - dESiGNar o Promotor de Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaN-
ToS para, sem prejuízo de suas atribuições, enquanto representante do 
Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de Suplente, compor 
o conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, de 07/07/2021 a 
31/12/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2542/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando a regularidade da Promotora de Justiça Eliane cristina Pinto 
Moreira, nos termos do art. 5º, inciso ii, da resolução cNMP n.º 160/2017,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Membro auxi-
liar do centro de apoio operacional de defesa dos direitos constitucionais 
e interesses difusos e coletivos - cao/dc-idc, a contar de 18/08/2021, 
até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 694960

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato 075/2018-MP/Pa
Núm. do Termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 075/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoraUTo rENT 
a car lTda.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente habilitados, sem 
o fornecimento de combustível, para atender a demanda do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Acréscimo ao subitem 4.1, constante da Cláu-
sula Quarta do contrato original, de 01 (um) veículo com motorista, re-
ferente ao item 04, para atendimento das atividades da Promotoria de 
Justiça de São Geraldo do araguaia, e acréscimo de valor.
data de assinatura: 20/08/2021
Vigência do aditamento: -
Valor mensal do aditamento: r$5.000,00 (cinco mil reais).
dotação orçamentária:
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atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 695048

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo – NoVa data de aBertUra
Número do Processo: 057/2021-SGJ-TA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2021-MP/Pa
objeto execução dos serviços continuados de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo o fornecimento e emprego de peças, sem ônus para 
este Órgão Ministerial, em 01 (um) equipamento multifuncional (copiado-
ra/impressora/ scanner) monocromática de grande porte, marca Xerox, 
modelo d-125 com módulos de alimentação de papel e acabamento e con-
troladora de impressão externa.
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por iTEM)
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 02/09/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-39  - outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar Nader Bechara Mattar Junior

Protocolo: 695517
aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 020/2021-SGJ-TA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 043/2021-MP/Pa
objeto: registro de Preços para aquisição de livros
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por item)
Tipo de licitação: Maior desconto por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 08/09/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Nader Bechara Mattar Junior

Protocolo: 695435

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021-MP/Pa
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços de desinse-
tização, desratização e descupinização nas áreas internas e externas dos 
prédios do Ministério Público do Estado do Pará.
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 008/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 018/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço e, diante do julgamento da Pregoeira designada pela 
PorTaria Nº. 934/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame men-
cionado a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
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.
Total do fornecedor:  r$ 175.320,00.
obs.: Grupos 02 e 03 ainda se encontram na fase de julgamento das pro-
postas financeiras.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 20 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 695288

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0328/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aNTErior NoVo PErÍodo
123907/2021 adriaNa MoraES fErrEira 2020/2021 04/10 a 02/11/2021 03/11 a 02/12/2021
123542/2021 alaNa SaNTaNa SoUZa 2020/2021 01 a 30/09/2021 23/08 a 21/09/2021
118158/2021 daNiElE MoUra dE QUEiroZ 2020/2021 29/06 a 28/07/2021 19/07 a 17/08/2021
116072/2020 lUciaNa do ValE cardoSo doS SaNToS 2019/2020 03/08 a 01/09/2020 07/01 a 05/02/2021
120084/2021 Marcia BETHaNia dE alBUQUErQUE ViNaGrE 2020/2021 15/07 a 07/08/2021 26/07 a 18/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695287
Portaria Nº 0329/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar férias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo
119584/2020 KariNE fariaS PUrcEll da coSTa 2018/2019 13/10 a 11/11/2020
124030/2021 KariNE fariaS PUrcEll da coSTa 2019/2020 10/01 a 08/02/2022
117732/2021 MaUricio MarTiNS 2020/2021 26/07 a 24/08/2021
111814/2021 roBErTa da SilVEira alEiXo 2020/2021 07/06 a 06/07/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695289
Portaria Nº 0334/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE diaS PErÍodo
115579/2021 aNa Maria HElfEr 2020/2021 30 19/07 a 17/08/2021
112985/2021 BrENda PraZErES dE caMPoS raMoS 2019/2020 30 24/05 a 22/06/2021
118908/2021 claUdia rEGiNa GoMES PaNTalEao 2020/2021 30 20/07 a 18/08/2021
113981/2021 EMaNUEl SalUSTiaNo caValcaNTE lEiTE 2020/2021 30 12/07 a 10/08/2021
121418/2021 iSaBEl JUliaNa fErraZ MarTiNS 2019/2020 30 04/08 a 02/09/2021
105094/2021 JacKElYNE alBErTo alVES doS SaNToS 2020/2021 30 05/04 a 04/05/2021
119605/2021 JESUiNa carValHo WaTaNaBE 2020/2021 30 05/07 a 03/08/2021
118230/2021 JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao 2020/2021 19 05 a 23/07/2021
107005/2021 JorGE PErEira SalES JUNior 2020/2021 30 05/04 a 04/05/2021
118059/2021 liNdalVa SoarES daS cHaGaS 2020/2021 30 26/07 a 24/08/2021
102911/2021 liNdoMar NaSciMENTo dE alMEida 2020/2021 30 26/01 a 24/02/2021
117853/2021 MaYSa GUalBErTo SaNToS 2019/2020 30 02 a 31/08/2021
122940/2020 PriScilla diaS coUTo SaMPaio 2019/2020 09 21 a 29/01/2021
118250/2020 roSa Maria fErrEira doS SaNToS 2019/2020 30 02/09 a 01/10/2020
124110/2021 SoYaN PaNToJa PiNTo 2019/2020 30 15/02 a 16/03/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 16 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695294
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Portaria Nº 0326/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

123636/2021 aNa PaUla daNTaS NErY 2020/2021 16/07 a 14/08/2021 09/08/2021 06
117392/2021 BrUNo rodriGUES da cUNHa 2020/2021 14/06 a 13/07/2021 1406/2021 30
121945/2021 daNiEla MaYaNa SilVa dE araUJo 2020/2021 02 a 31/08/2021 02/08/2021 30
118434/2021 GErSoN rodriGUES cardoSo 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30
119645/2021 JEaN roSiValdo aViZ frEiTaS 2020/2021 26/07 a 24/08/2021 26/07/2021 30
118630/2021 JESUiNa carValHo WaTaNaBE 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30
124027/2021 KariNE fariaS PUrcEll da coSTa 2020/2021 06/09 a 05/10/2021 06/09/2021 30
123618/2021 liNdoMar NaSciMENTo dE alMEida 2019/2020 21/07 a 19/08/2021 09/08/2021 11
117271/2020 MaiSa GaBY MUTraN rUSSo BENdElaK 2019/2020 08/09 a 07/10/2020 08/09/2020 30
116233/2020 PriScilla diaS coUTo SaMPaio 2019/2020 13/07 a 11/08/2020 03/08/2020 09
123398/2021 PriScilla diaS coUTo SaMPaio 2020/2021 19/07 a 17/08/2021 05/08/2021 13
123490/2021 raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES 2020/2021 26/07 a 24/08/2021 06/08/2021 19
123550/2021 roSa Maria fErrEira doS SaNToS 2017/2018 02 a 10/08/2021 09/08/2021 02
116453/2020 rUTH BarroS caMPoS 2019/2020 03/08 a 01/09/2020 03/08/2020 30

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695284
Portaria Nº 0348/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE diaS PErÍodo
112161/2021 EliZEU dE PaUla GUiMaraES JUNior 2020/2021 30 05/07 a 03/08/2021
124041/2021 ElToN daVid PiNTo PriST 2020/2021 10 08 a 17/09/2021
112920/2021 HElENa Mara NEVES da foNSEca 2020/2021 15 24/05 a 07/06/2021
114989/2021 HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca 2016/2017 07 07 a 13/06/2021
121633/2021 JacKEliNE MacHado GoMES 2020/2021 30 05/08 a 03/09/2021
119454/2021 Joao faBricio SilVEira fiGUEirEdo 2019/2020 30 02 a 31/08/2021
115211/2020 JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao 2019/2020 29 20/07 a 17/08/2020
127364/2020 JoNaElSoN VaScoNcEloS coSTa 2019/2020 23 07 a 29/01/2021
124193/2021 liNdoMar NaSciMENTo dE alMEida 2019/2020 11 20 a 30/08/2021
112808/2021 lorENa BriTo caMara 2020/2021 30 15/06 a 14/07/2021
112547/2021 Maria dE loUrdES BarBoSa da cUNHa 2020/2021 12 19 a 30/07/2021
127900/2020 Maria EliSaNGEla GoNcalVES alVES 2019/2020 30 07/01 a 05/02/2021
120907/2021 MaYra dE fiGUEirEdo SoUZa lEdo 2020/2021 30 22/07 a 20/08/2021
124367/2021 MilToN rodriGUES dE carValHo 2020/2021 30 20/09 a 19/10/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 19 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695309
Portaria Nº 0354/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

124126/2021 ailSoN SaNTaNa PiNHEiro 2020/2021 26/07 a 24/08/2021 13/08/2021 12
125952/2020 alaNa SaNTaNa SoUZa 2019/2020 01 a 30/11/2020 01/11/2020 30
109219/2021 diEGo dE liMa BEZErra 2020/2021 01 a 30/04/2021 01/04/2021 30
125449/2020 EdNalVa roSa doS SaNToS 2019/2020 13/10 a 11/11/2020 27/10/2020 16
121480/2021 GaBriEla KNEBEl BraZEiro facUNdES 2019/2020 05/07 a 03/08/2021/ 20/07/2021 15
104945/2021 GaBriEla TEiXEira dE oliVEira 2019/2020 27/01 a 25/02/2021 11/02/2021 15
124228/2021 HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca 2020/2021 09/08 a 07/09/2021 16/08/2021 23
124221/2021 JacKEliNE MacHado GoMES 2020/2021 05/08 a 03/09/2021 13/08/2021 22
120772/2021 JESUiNa carValHo WaTaNaBE 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 12/07/2021 23
120771/2021 JUliaNa caMPoS PaiVa 2020/2021 28/06 a 27/07/2021 12/07/2021 16
124295/2021 KaTia dE oliVEira carValHEiro 2020/2021 16/08 a 14/09/2021 16/08/2021 30
122954/2020 lUcaS dE aNdradE dE oliVEira 2019/2020 05/10 a 03/11/2020 05/10/2020 30
124404/2020 ricardo Gil caSTEllo BraNco 2019/2020 03/11 a 02/12/2020 03/11/2020 30
108861/2021 ricardo Gil caSTEllo BraNco 2020/2021 22/03 a 20/04/2021 22/03/2021 30

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 19 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695315

Portaria Nº 0339/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

105673/2021 aNdrE da SilVa cardoSo 2020/2021 22/02 a 23/03/2021 22/02/2021 30
116473/2021 BrENda PraZErES dE caMPoS raMoS 2019/2020 24/05 a 22/06/2021 02/06/2021 21
104979/2021 GEorGia HESKETH ToScaNo 2020/2021 03/02 a 04/03/2021 12/02/2021 21
114174/2021 JacKEliNE MacHado GoMES 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30
109075/2021 JacKElYNE alBErTo alVES doS SaNToS 2020/2021 05/04 a 04/05/2021 05/04/2021 30
121217/2021 JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao 2020/2021 05 a 23/07/2021 16/07/2021 08
104279/2021 JoNaElSoN VaScoNcEloS coSTa 2020/2021 01/02 a 02/03/2021 04/02/2021 27
100071/2021 JUliaNa caMPoS PaiVa 2019/2020 07/01 a 05/02/2021 07/01/2021 30
124292/2021 Maria dolorES afoNSo loBaTo da SilVa 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 05/07/2021 30
112606/2021 MilToN rodriGUES dE carValHo 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30
109986/2021 TaliNE liMa lEao BaNdEira 2020/2021 05/04 a 04/05/2021 15/04/2021 20
124429/2021 WilToN ToSHiHiro MoNTEiro YaMaMoTo 2020/2021 02 a 31/08/2021 17/08/2021 15

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695298
Portaria Nº 0340/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

123544/2021 aNa Maria HElfEr 2020/2021 19/07 a 17/08/2021 09/08/2021 09
123215/2021 claUdia rEGiNa GoMES PaNTalEao 2020/2021 20/07 a 18/08/2021 04/08/2021 15
123867/2021 daNiElE MoUra dE QUEiroZ 2020/2021 19/07 a 17/08/2021 11/08/2021 07
109336/2021 JorGE PErEira SalES JUNior 2020/2021 05/04 a 04/05/2021 05/04/2021 30
125453/2020 KariNE fariaS PUrcEll da coSTa 2018/2019 13/10 a 11/11/2020 27/10/2020 16
123850/2021 liNdalVa SoarES daS cHaGaS 2020/2021 26/07 a 24/08/2021 11/08/2021 14
123891/2021 lUciaNa do ValE cardoSo doS SaNToS 2020/2021 02 a 31/08/2021 02/08/2021 30

123657/2021 Marcia BETHaNia dE alBUQUErQUE 
ViNaGrE 2020/2021 26/07 a 18/08/2021 09/08/2021 10

123796/2021 MaUricio MarTiNS 2020/2021 26/07 a 24/08/2021 10/08/2021 15
124016/2021 MaYSa GUalBErTo SaNToS 2019/2020 02 a 31/08/2021 11/08/2021 21
120003/2021 roBErTa da SilVEira alEiXo 2020/2021 07/06 a 06/07/2021 05/07/2021 02
123716/2021 SEBaSTiao iSSa rEiS GoMES 2020/2021 06/09 a 05/10/2021 06/09/2021 30

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695303
Portaria Nº 0341/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aNTErior NoVo PErÍodo
120370/2021 ailSoN SaNTaNa PiNHEiro 2020/2021 19/07 a 17/08/2021 26/07 a 24/08/2021
117218/2020 alaNa SaNTaNa SoUZa 2019/2020 01 a 30/07/2020 01 a 30/11/2020
121866/2020 EdNalVa roSa doS SaNToS 2019/2020 03/11 a 02/12/2020 13/10 a 11/11/2020
122370/2021 HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca 2020/2021 02 a 31/08/2021 09/08 a 07/09/2021
117332/2021 JUliaNa caMPoS PaiVa 2020/2021 01 a 30/07/2021 28/06 a 27/07/2021
120106/2021 KaTia dE oliVEira carValHEiro 2020/2021 01 a 30/07/2021 16/08 a 14/09/2021
123708/2021 lUcaS dE aNdradE dE oliVEira 2020/2021 08/09 a 07/10/2021 23/08 a 21/09/2021
124239/2021 rafaEla XaBrEGaS fErrEira BriNGEl 2020/2021 08/09 a 07/10/2021 10/01 a 08/02/2022
105594/2021 ricardo Gil caSTEllo BraNco 2020/2021 01 a 30/09/2021 22/03 a 20/04/2021
103387/2021 roSa Maria fErrEira doS SaNToS 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/02 a 02/03/2021
105413/2021 TiaGo cardoSo MarTiNS 2020/2021 01 a 30/03/2021 08/03 a 06/04/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695304
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Portaria Nº 0342/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar férias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo
125479/2020 BEaTriZ aGUiar MoTa 2019/2020 14/11 a 13/12/2020
126186/2020 carla Maria carValHo PaSSoS 2019/2020 19/11 a 18/12/2020
108567/2021 diEGo dE liMa BEZErra 2020/2021 01 a 30/04/2021
115273/2021 GaBriEla KNEBEl BraZEiro facUNdES 2019/2020 05/07 a 03/08/2021
128223/2020 GaBriEla TEiXEira dE oliVEira 2019/2020 27/01 a 25/02/2021
123691/2021 JoSE GEraldo NaSciMENTo VElloSo da SilVa 2019/2020 08/09 a 07/10/2021
113218/2020 Maria dE loUrdES dE liMa 2018/2019 22/06 a 21/07/2020
116805/2020 MaYaNNa dE araUJo SaNTiaGo 2019/2020 08/09 a 07/10/2020
122455/2020 roBErTo cESar TEiXEira dE SaNTaNa 2019/2020 16/11 a 15/12/2020
124588/2020 rodriGo WEriSSoN VaZ dE BriTo dE JESU 2019/2020 16/11 a 15/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695307
Portaria Nº 0355/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

116266/2021 aNdrE lUiZ doS SaNToS aNcHiETa 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30

113104/2021 aNToNio MarcoS foNTES dE caSTE-
lo BraNco 2020/2021 03/05 a 01/06/2021 03/05/2021 30

124496/2020 BrUNo da rocHa rEYMao 2019/2020 14/10 a 12/11/2020 14/10/2020 30
122498/2020 diEGo dE liMa BEZErra 2019/2020 01 a 30/10/2020 01/10/2020 30
117470/2021 ElciMar BarBoSa doS SaNToS 2020/2021 28/06 a 27/07/2021 28/06/2021 30
118547/2020 ElToN daVid PiNTo PriST 2019/2020 01 a 30/09/2020 01/09/2020 30
119459/2021 Joao faBricio SilVEira fiGUEirEdo 2020/2021 01 a 30/09/2021 01/09/2021 30
124205/2021 Joao faBricio SilVEira fiGUEirEdo 2019/2020 02 a 31/08/2021 16/08/2021 16
116153/2020 JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao 2019/2020 20/07 a 17/08/2020 03/08/2020 15
118505/2021 lorENa BriTo caMara 2020/2021 15/06 a 14/07/2021 23/06/2021 22
119278/2021 Marcio dE MiraNda BraGa 2020/2021 07/01 a 05/02/2021 07/01/2021 30
115263/2020 Maria dE loUrdES BarBoSa da cUNHa 2019/2020 01 a 30/07/2020 16/07/2020 15
123616/2021 MaYara WaGNEr SilVa 2020/2021 19/07 a 17/08/2021 19/07/2021 30
124350/2021 MaYra dE fiGUEirEdo SoUZa lEdo 2020/2021 22/07 a 20/08/2021 16/08/2021 05
115891/2020 SilaS GoNcalVES doS rEiS 2019/2020 03/08 a 01/09/2020 03/08/2020 30

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 19 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695316
Portaria N.º 063/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará,
rESolVE:
art. 1.º dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, 
a realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de 
Justiça de aNaPU, MEdicilÂNdia, UrUará e BraSil NoVo, no período 
de 12 a 17 de setembro do corrente ano.
i - dElEGar às Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão correcional, 
lUZiaNa BaraTa daNTaS e ViViaNE loBaTo SoBral, para realizarem 
atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento 
dos trabalhos;

ii - dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, alEXaNdrE liMa 
da GraÇa e carloS alBErTo da MaTa VEloSo, para auxiliarem nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii - dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
iSMaYlE e cB PM clEidiSSoN, para garantirem a segurança da equipe.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará.
Belém-Pa, 20 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 695242
Portaria N.º 064/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo que, no período de 30/09 a 02/10/2021, ocorrerá reu-
nião conjunta entre o cNMP1, cNPG2, cNcGMPEU3 e coNaMP4, na cidade 
de Gramado (rS), para tratar de pautas comuns aos referidos Órgãos, a 
qual requer a participação de Membros desta corregedoria-Geral,
rESolVE:
art. 1.º dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, 
a realização de corrEiÇÃo ordiNária, no período de 26 de setembro a 
08 de outubro do corrente ano, nos cargos das Promotorias de Justiça de 
ÓBidoS, MoNTE alEGrE, alENQUEr, PraiNHa, oriXiMiNá, SaNTarÉM, 
JUrUTi, TErra SaNTa e faro, totalizando-se 24 (vinte e quatro) cargos 
correcionados, além da realização de escuta social no município de San-
tarém.
i- dESiGNar o Subcorregedor-Geral, GEraldo dE MENdoNÇa rocHa, 
para, em função delegada, atuar nas atividades correcionais e demais atos 
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos, no período de 26/09 
a 08/10/2021;
ii- dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvi-
mento dos trabalhos, no período de 26/09 a 01/10/2021;
iii- dESiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão corre-
cional, lUZiaNa BaraTa daNTaS e ViViaNE loBaTo SoBral, para pres-
tarem assessoria na realização das atividades correcionais e demais atos 
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos, no período de 03 a 
08/10/2021;
iV- dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvi-
mento dos trabalhos, nos cargos da Promotoria de Justiça de Santarém, no 
período de 26 a 29/09/2021 e 02 a 07/10/2021. designado também, para 
assessorar o corregedor-Geral na reunião conjunta, no período de 29/09 
a 02/10/2021, que ocorrerá na cidade de Gramado (rS);
V- dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, aciBETHaNia Sil-
Va dE arrUda, faBrÍcio JorGE roSa dE VaScoNcEloS, roSE MarY 
EPifÂNio dE carValHo, para auxiliarem nos trabalhos inerentes ao ato 
de fiscalização, no período de 26/09 a 08/10/2021;
Vi- dESiGNar o servidor desta corregedoria-Geral, WaldoMiro oliVEi-
RA MONTEIRO, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização, 
no período de 26/09 a 01/10/2021;
Vii- dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, Mário lUciaNo 
dE BarroS fiMa e alEXaNdrE liMa da GraÇa, para auxiliarem nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização, no período de 03 a 08/10/2021;
Viii- dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
clEidiSSoN, cB PM iSMaYlE, cB PM cardoSo e cB PM d`aNGElES, 
para garantirem a segurança da equipe, no período de 26/09 a 08/10 do 
corrente.
1 cNMP - conselho Nacional do Ministério Público
2 cNPG - conselho Nacional de Procuradores-Gerais
3 cNcGMPEU - conselho Nacional dos corregedores-Gerais do Ministério 
Público dos Estados e da União
4 coNaMP – associação Nacional do Membros do Ministério Público
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará.
Belém-Pa, 20 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 695256
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editaL de arQUiVaMeNto Nº. 022/2021-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 “ANÔ-
NiMo” e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de even-
tual apresentação de recurso ao conselho Superior do Ministério Público, 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato  
SiMP nº 005098-031/2018.
Santarém-Pa, 19 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: 695050
Portaria Nº 0322/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento 
de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• CARLOS ANDERSON CORREA SILVA - Período: 22/07 a 05/08/2021 - GE-
doc nº 122636/2021
• CLAUDIA EULALIA ARAUJO TORK DA SILVA - Período: 29/07/2021 - GE-
doc nº 122531/2021
• CRISTINA XAVIER DE CASTRO - Período: 04 a 06/08/2021 - GEDOC nº 
123477/2021
• DIONISIO E SOUZA GOMES - Período: 30/07/2021 - GEDOC 
nº 123411/2021
• FELIPE MENDONCA DE OLIVEIRA - Período: 03 a 17/08/2021 - GEDOC 
nº 122119/2021
• FERNANDO LUCAS MIRANDA CAPUCHO - Período: 04/08/2021 - GEDOC 
nº 123291/2021
• FRANCISCO JOSE RIO BARBOSA - Período: 02 a 31/08/2021 - GEDOC 
nº 123038/2021
• FRANCYNETE MELO E SILVA - Período: 29 a 31/07/2021 - GEDOC 
nº 122762/2021
• GEISMARIO SILVA DOS SANTOS - Período: 02 a 06/08/2021 - GEDOC 
nº 122734/2021
• LAURIMAR RODRIGUES MINDELO - Período: 30/07/2021 - GEDOC 
nº 122749/2021
• MANOEL ALCANTARA DA PAIXAO - Período: 01/08/2021 - GEDOC 
nº 122977/2021
• MARIA DOLORES AFONSO LOBATO DA SILVA - Período: 03 a 04/08/2021 
- GEdoc nº 123030/2021
• MARIA SYLVIA NEGRAO RODRIGUES OLIVIA SANTOS - Período: 03 a 
06/08/2021 - GEdoc nº 122754/2021
• MARCUS VINICIUS SILVA CORDEIRO - Período: 04 a 06/08/2021 - GE-
doc nº 123294/2021
• MARINALDO DA SILVA RAMOS - Período: 04 a 05/08/2021 - GEDOC 
nº 123430/2021
• RENATA CRISTINA DE MATOS MARTINS - Período: 29/07/2021 - GEDOC 
nº 123025/2021
• RICARDO GIL CASTELLO BRANCO - Período: 02/08/2021 - GEDOC 
nº 123022/2021
• RODOLFO SOEIRO DA SILVA - Período: 20/07 a 08/08/2021 - GEDOC 
nº 123070/2021
• ROSANGELA FARIAS DOS SANTOS - Período: 04 a 06/08/2021 - GEDOC 
nº 123276/2021
• VALTER ANDREY VALOIS CAVALCANTE - Período: 02 a 04/08/2021 - GE-
doc nº 122845/2021
• VILSON FERREIRA DE FREITAS - Período: 22 a 23/07/2021 - GEDOC 
nº 122842/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0323/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
- lUcaS dE aNdradE dE oliVEira – Período: 03 a 22/08/2021 – GEdoc 
nº 123707/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0324/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS alBErTo PiNHEiro dE oliVEira, auxiliar 
de Serviços Gerais, para exercer a função de chefe da divisão de Processos 

cíveis, durante o afastamento da titular, Maria dolorES afoNSo loBa-
To da SilVa, no período de 26 a 30/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0325/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor TarSo dE MElo fidEliS, auxiliar de administração, 
para exercer a função de Chefe do Serviço de Artes Gráficas, durante o 
afastamento do titular, ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE, no período 
de 02 a 13/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0327/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MariaNa fariaS caValEiro dE MacEdo PErEi-
ra, analista Jurídica, para exercer a função de chefe da Unidade de apoio, 
vinculada à coordenação da Promotoria de Justiça de ações constitucio-
nais e fazenda Pública, durante o afastamento da titular, aNa PaUla Gaia 
loUrEiro, da data de 28/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0330/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
• DENISE CRESPO SOARES - Período: 05/08/2021 - GEDOC nº 123690/2021
• KATHIA DE OLIVEIRA HARADA – Período: 15/07/2021 e 19 a 20/07/2021 
– GEdoc nº 123994/2021 e nº 123995/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0335/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento 
de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ALINE BOHADANA PONTES DIAS - Período: 12/08/2021 - GEDOC 
nº: 124127/2021
• CAMILA SILVA CRUZ - Período: 29/07/2021 - GEDOC nº: 122541/2021
• CLAYTON ANDRADE DIAS - Período: 12/08 a 10/09/2021 - GEDOC nº: 
124048/2021
• FRANCISCO JOSE RIO BARBOSA - Período: 26 a 30/06/2021 - GEDOC 
nº: 119335/2021
• HELIO JORGE REGIS ALMEIDA - Período: 16/08 a 14/10/2021 - GEDOC 
nº: 124243/2021
• ISABELLE FROTA RODRIGUES DE ARAUJO - Período: 02 a 06/08/2021 - 
GEdoc nº: 123923/2021
• ISAMAR PAIVA PINTO - Período: 02 a 03/08/2021 - GEDOC 
nº: 122606/2021
• ISAMAR PAIVA PINTO - Período: 12 a 13/08/2021 - GEDOC 
nº: 124018/2021
• JHONNY DE CASTRO BACELAR - Período: 04 a 06/08/2021 - GEDOC 
nº: 123981/2021
• JHONNY DE CASTRO BACELAR - Período: 09 a 11/08/2021 - GEDOC 
nº: 123982/2021
• JHONNY DE CASTRO BACELAR - Período: 12 a 13/08/2021 - GEDOC 
nº: 124015/2021
• JOSE MARCO ANTONIO CARDOSO MILEO - Período: 13/08/2021 - GE-
doc nº: 124192/2021
• JOSE TORRES BRITO CARDOSO - Período: 06/08/2021 - GEDOC 
nº: 123541/2021
• KARINE FARIAS PURCELL DA COSTA - Período: 05 a 10/07/2021 - GEDOC 
nº: 120629/2021
• LUIS CARLOS FERREIRA SILVA - Período: 23/07 a 01/08/2021 - GEDOC 
nº: 124164/2021
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• SANDRA SOCORRO MORAES DA COSTA - Período: 06/08/2021 - GEDOC 
nº: 123937/2021
• SANDRA SOCORRO MORAES DA COSTA - Período: 10 a 14/08/2021 - 
GEdoc nº: 123935/2021
• SABRINA BRABO DE ARAUJO CARVALHO - Período: 09 a 23/08/2021 - 
GEdoc nº: 123740/2021
• VERA REGINA CAMPOS SERRA - Período: 06/08/2021 - GEDOC 
nº: 123463/2021
• ZOENIO NUNES GARCIA - Período: 03 a 12/08/2021 - GEDOC 
nº: 123673/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 17 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0336/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
• EDSON GOMES DE AGUIAR SILVA - Período: 30/07/2021 - GEDOC nº 
122707/2021
• THAYSE OLIVEIRA PANTOJA - Período: 13/08/2021 - GEDOC nº 
124334/2021
• VITOR LIRA CAVALCANTE DOS SANTOS - Período: 09 a 13/08/2021 - 
GEdoc nº 123975/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 17 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0343/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EliSaNGEla Maria PaiVa TorrES QUEiroZ, auxi-
liar de administração, para exercer a função de chefe de Unidade de apoio 
das Promotorias do interior, vinculada à região administrativa Sudoeste i, 
durante afastamento da servidora titular, Nadir rEGiNa aSSiS dE Bar-
roS, no período de 19/07 a 17/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0344/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, lUciaNa do ValE cardoSo doS SaNToS, auxi-
liar de administração, para exercer a função de assistência intermediária 
de chefe da divisão de Execução orçamentária, durante o afastamento 
do servidor titular, rUi GUilHErME dE SoUSa PiNTo, no período de 01 a 
30/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0345/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor ElToN daVid PiNTo PriST, auxiliar de administra-
ção, para exercer a função de chefe de Unidade de apoio da Promotoria de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa da 
capital, durante o gozo de férias do servidor titular, rodEricK dE SoUZa 
caNTUaria, no período de 05/07 a 03/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0346/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor aloYSio dE MElo raMoS, auxiliar de adminis-
tração, para exercer a função gratificada de Chefe de Apoio, vinculada à 
coordenação da comissão de Gestão de contratos e convênios, durante a 

licença para tratamento de saúde do servidor titular, claYToN aNdradE 
diaS, no período de 08/07 a 06/08/2021.
ii – coNcEdEr ao servidor PaUlo JoSÉ aNdradE dE liMa, ocupante do 
cargo de Serviços Auxiliares, Gratificação de Tempo Integral, prevista no 
art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no 
período de 08/07 a 06/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0349/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento 
de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ACIBETHANIA SILVA DE ARRUDA - Período: 09/08/2021 - GEDOC nº 
123728/2021
• ANTONIO MARCOS PAIVA SODRE - Período: 02 a 16/08/2021 - GEDOC 
nº 122658/2021
• BIANCA DA COSTA PEREIRA - Período: 02/08/2021 - GEDOC nº 
123709/2021
• BRENDA FEIO DE OLIVEIRA - Período: 10 a 24/08/2021 - GEDOC 
nº 124204/2021
• CHEYENNE FRANCO ANTUNES DE ARRUDA - Período: 11 a 13/08/2021 - 
GEdoc nº 123871/2021
• FRANCISCO SALES LEÃO CORDOVIL - Período: 16 a 20/08/2021 - GE-
doc nº 124326/2021
• FRANCYNETE MELO E SILVA - Período: 12 a 13/08/2021 - GEDOC nº 
124263/2021
• JONOAS MENDES DE ASSUNCAO - Período: 09/08/2021 - GEDOC nº 
123829/2021
• JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS - Período: 04 a 06/08/2021 - 
GEdoc nº 123315/2021
• JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS - Período: 10 a 20/08/2021 - 
GEdoc nº 123826/2021
• JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS - Período: 16 a 29/08/2021 - 
GEdoc nº 124278/2021
• LILA MELLO E SILVA GUIMARAES RENDEIRO - Período: 10/08/2021 - 
GEdoc nº 123927/2021
• MARCIA VANÉRIA DAMASCENO LOPES - Período: 06/08/2021 - GEDOC 
nº 123301/2021
• MARCIA VANÉRIA DAMASCENO LOPES - Período: 10 a 13/08/2021 - GE-
doc nº 124189/2021
• MARCOS GERSON MARIALVA ELISIARIO  - Período: 13 a 19/08/2021 - 
GEdoc nº 124194/2021
• MARCOS VINICIUS GUERRA FERREIRA - Período: 10 a 13/08/2021 - GE-
doc nº 123952/2021
• MARIA DE FATIMA MALLET FIMA - Período: 06/08/2021 - GEDOC nº 
123629/2021
• MARIA DE LURDES DE CARVALHO SOARES ALMEIDA - Período: 
03/08/2021 - GEdoc nº 123116/2021
• MARIA DOLORES AFONSO LOBATO DA SILVA - Período: 13/08/2021 - 
GEdoc nº 124289/2021
• RICARDO DE ARAUJO MOURA - Período: 10 a 15/08/2021 - GEDOC 
nº123987/2021
• RITA CASSIA DA SILVA RODRIGUES - Período: 09/08/2021 - GEDOC nº 
123791/2021
• VILMARA THAYGLA MOY RIBEIRO - Período: 16 a 17/08/2021 - GEDOC 
nº 124329/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0350/2021-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora GorETH rocHa BorBa coSTa, auxiliar de ad-
ministração, para exercer a função de chefe da divisão de Serviços Gerais, 
durante o afastamento da titular, cElia Maria dE MoUra BriTo, no pe-
ríodo 19 a 25/7/2021.
ii - dESiGNar a servidora dEodaTa do carMo rodriGUES MaUÉS, au-
xiliar de Serviços Gerais, para exercer a função gratificada de Chefe do 
Serviço de limpeza e conservação, durante o afastamento da titular, Go-
rETH rocHa BorBa coSTa, no período 19 a 25/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0351/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
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r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo relacionada licença-Maternidade, com ful-
cro no artigo 88 da lei nº 5.810/1994:
• BARBARA JASSÉ CUNHA GONÇALVES - Período: 12/08/2021 a 07/02/2022 
- Protocolo nº 11692/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0352/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoÃo EdUardo BoNaTTo coSTa, auxiliar de ad-
ministração, para exercer a função de chefe de apoio de PJ do interior, 
vinculado à Promotoria de Benevides, durante o gozo de férias do servi-
dor titular, EMaNUEl TadEU coUTiNHo MacHado, no período de 01 a 
30/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 2531/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do expediente protocolizado sob o n.º 111/2021, 
em 8/1/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor rUBENS fErNaNdES rocHa, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe do 
Serviço de almoxarifado, código MP.fG-3, a contar de 01/07/2021, até 
ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2532/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
10267/2021, datado de 20/07/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora aNa claUdia dE aZEVEdo BaNHoS, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotada na coordenação das Promoto-
rias de Justiça Criminais da Capital, Gratificação de Tempo Integral, previs-
ta no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
durante o gozo de férias do servidor titular da referida gratificação, ANTO-
Nio carloS liMa MiraNda, no período de 19/07 a 08/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2533/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o teor do expediente protocolizado sob o nº 10766/2021, 
datado de 29/07/2021;
r E S o l V E:
i – diSPENSar a servidora MicHEllE BarBoSa dE BriTo, da função gra-
tificada de Assistência Intermediária de Chefe da Divisão de Desenvolvi-
mento de Pessoal, designada por meio da PorTaria Nº 3712/2016-MP/
PGJ, publicada no d.o.E em 30/06/2016, a contar de 02/08/2021.
ii – diSPENSar a servidora caMila caValcaNTE doS SaNToS, da função 
gratificada de Assistência Intermediária de Chefe da Divisão de Administra-
ção de Pessoal, designada por meio da PorTaria Nº 2464/2018-MP/PGJ, 
publicada no d.o.E em 17/04/2018, a contar de 02/08/2021.
iii – diSPENSar a servidora MicHElE dE PaUla MaciEl TEiXEira, da 
função gratificada de Chefe de Unidade de Apoio vinculada ao Serviço de 
folha de Pagamento, designada por meio da PorTaria Nº 2737/2020-MP/
PGJ, publicada no d.o.E em 13/10/2020, a contar de 02/08/2021.
iV - dESiGNar a servidora caMila caValcaNTE doS SaNToS, auxiliar 
de administração, para exercer a função gratificada de Assistência Inter-
mediária de chefe da divisão de desenvolvimento de Pessoal, até ulterior 
deliberação, a contar de 02/08/2021.
V - dESiGNar a servidora MicHElE dE PaUla MaciEl TEiXEira, auxiliar 
de Administração, para exercer a função gratificada de Assistência Inter-
mediária de chefe da divisão de administração de Pessoal, até ulterior 
deliberação, a contar de 02/08/2021.
Vi - dESiGNar a servidora MarialVa SoUZa dE aZEVEdo, auxiliar de 
Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de 
apoio vinculada ao Serviço de folha de Pagamento, até ulterior delibera-

ção, a contar de 02/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 695054
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 047/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 022/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e rB coMUNi-
caÇÃo ViSUal EirEli EPP
cNPJ: 27.232.288/0001-86
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material gráfico
data da assinatura: 19/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
Preço registrado:

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd Marca P. Unitário P. Total

06

coMPraSNET item: 461217
Envelope tipo saco, pequeno, Ministério Público, impresso 
em off-set (1x0), em preto, frente, formato 180x240mm, 
em papel branco de 90 g/m2, separados em cintadas de 

100(cem) unidades

UNidadE 16.000 PrÓPria r$ 0,26 r$ 
4.160,00

Valor global da ata : r$ 4.160,00.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 695065
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 046/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 022/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e odiMilSoM 
alVES PErEira - EPP
cNPJ: 03.930.566/0001-00
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material gráfico
data da assinatura: 19/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
Preço registrado:

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd Marca P. Unitário P. Total

01

coMPraSNET item: 150592 capa para autosMinistério-
Público, formatoaberto 480X330mm, formato fechado 
240X330mm, impressão em off-set(1x0), em preto, 
na frente da capa fechada, em papel alta alvura de 

180g/m2,com vinco no centro da maior dimensão do 
formato aberto.

UNidadE 30.000 PiaUiPEl r$ 0,35 r$ 
10.500,00

02

coMPraSNET item: 459364 Envelope para memorando 
Ministério Público, impresso em off-set(1x0), em pre-

to,frente,formato114x162mm,em papel branco de 75g/
m2,separado sem cintadas de 100 (cem) unidades.

UNidadE 2.000 PiaUiPEl r$ 0,16 r$ 320,00

03

 coMPraSNET item: 463528 Envelope para ofício 
Ministério Público, impresso em off-set (1x0),em preto, 
frente, formato 114x229mm, em papel branco de 75g/

m2,separado sem cintadas de 100 (cem) unidades.

UNidadE 17.000 PiaUiPEl r$ 0,12 r$ 
2.040,00

04

coMPraSNET item: 463527
Envelope tipo saco, médio, Ministério Público , 

impresso em off-set (1x0), em preto, frente, formato 
260X360mm, papel branco de 120 g/m2, separados em 

cintadas de 100 (cem)unidades.

UNidadE 18.000 PiaUiPEl r$ 0,42 r$ 
7.560,00

05

 coMPraSNET item: 461219 Envelope tipo saco, 
grande, Ministério Público, impresso em off-set (1x0), 

em preto, frente, formato 310X410mm,em papel branco 
de 120g/m2, separados em cintadas de 100 (cem) 

unidades.

UNidadE 10.000 PiaUiPEl r$ 0,56 r$ 
5.600,00

Valor global da ata : r$ 26.020,00.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 695068
eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo Nº: 005/2021-MP/Pa
ParTES: Ministério Público do Estado do Pará e a UNiÃo EMPrESarial 
EdUcacioNal lTda – UNEMPE, MaNTENEdora da facUldadE dE BE-
lÉM - faBEl.
OBJETO: Estabelecer as bases gerais de cooperação científica e técnica 
para seleção pública de estagiários.
daTa da aSSiNaTUra: 20/08/2021
ViGÊNcia: 23/08/2021 a 23/08/2023.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 695084
Portaria Nº 2535/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Minis-
tério Público, na 8ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 16/08/2021, 
publicada no d.o.E. de 19/08/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância Maria cláUdia ViToriNo GadElHa para o cargo de 3º Promotor 
de Justiça de Bragança.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria Nº 2536/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Minis-
tério Público, na 8ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 16/08/2021, 
publicada no d.o.E. de 19/08/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 3ª En-
trância daNiEla SoUZa filHo MoUra para o cargo de 5º Promotor de 
Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2537/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Minis-
tério Público, na 8ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 16/08/2021, 
publicada no d.o.E. de 19/08/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 3ª En-
trância darlENE rodriGUES MorEira para o cargo de 1º Promotor de 
Justiça de Violência familiar e doméstica contra a Mulher de Belém.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2538/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Minis-
tério Público, na 8ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 16/08/2021, 
publicada no d.o.E. de 19/08/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 1ª En-
trância cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro para o cargo de Promotor 
de Justiça de Ulianópolis.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2539/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Minis-
tério Público, na 8ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 16/08/2021, 
publicada no d.o.E. de 19/08/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 1ª En-
trância MUllEr MarQUES SiQUEira para o cargo de Promotor de Justiça 
de acará.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2540/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Minis-
tério Público, na 8ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 16/08/2021, 
publicada no d.o.E. de 19/08/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 1ª En-
trância PaloMa SaKalEM para o cargo de Promotor de Justiça de Medi-
cilândia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2541/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão unânime do Egrégio conselho Superior do Minis-
tério Público, na 8ª Sessão ordinária Híbrida, realizada no dia 16/08/2021, 
publicada no d.o.E. de 19/08/2021,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça Substituto 
de 1ª Entrância lEoNardo JorGE liMa caldaS para o cargo de Promotor 
de Justiça de Santana do araguaia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 19 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 694959
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 003/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 019/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EBa 
officE coMErcio dE MáQUiNaS Para EScriTorio lTda (cNPJ nº 
09.015.414/0001-69)

objeto: registro de Preços para aquisição de fragmentadora de Papel
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:

iTEM ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS Unidade Quantidade 
Estimada

Preço 
Unitário 

02

fraGMENTadora P4:
Marca: SEcUriTY / ModElo: S-16 NEW

- corte de papel com nível de segurança P4 (norma diN 66.399);
- abertura para inserção de folhas: 220 a 240mm;

- capacidade para fragmentar 15 folhas a4 de 75g/m²;
- fragmentar cartões, cd/dVd;
- lâminas de corte em metal;

- Bloqueio de acesso às lâminas;
- Engrenagens e pentes raspadores em metal ou mistos;

- Nível de ruído máximo de 65 db/a;
- Proteção térmica do motor;

- Voltagem 110V;
- recipiente coletor com capacidade mínima de 30 litros;

- Gabinete metálico ou em plástico de engenharia;
- Base com rodízios para locomoção;
- acionamento com tecla liga/desliga;

- Sensor automático de presença de papel;
- reversão automática;

- Sensor de ausência de cesto;
- Sensor de cesto cheio;

- Sensor de superaquecimento;
- Proteção contra sobrecarga e superaquecimento;

- funcionamento ininterrupto mínimo: 20 min;
- Nenhuma parte do equipamento poderá ter rebarbas ou outros 

elementos cortantes;
- Manual em português.

UN 10 2.250,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: rua Major Sertório, nº 212, cj. 51 , Vila Buarque, 
bairro centro, no Município de São Paulo - São Paulo, cEP: 01222-901, 
Telefone (11) 3129 32 02, e-mail: governo@ebaoffice.com.br

Protocolo: 629715
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 004/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 050/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa a c 
NoGUEira ProdUÇÕES EirEli (cNPJ nº 97.551.177/0001-18)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de sonorização, 
iluminação e projeção e locação de materiais e equipamentos para eventos 
institucionais organizados pelo Ministério Público do Estado do Pará
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte

item loTE ii - ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS UNd QTd 
Estimada 

Preço 
Unitário 

18

descrição: locação bens móveis
alUGUEl dE PraTicaVEiS

Praticável de aço fundido medindo 2m x 1 mt para montagem de palco ou arqui-
bancada, com carpete preto e profissional para montagem e desmontagem.

diária 40 104,50

destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte

item loTE iii - ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS UNd QTd
Estimada 

Preço 
Unitário 

19

descrição: locação bens móveis
UNifila

Pedestal organizador com fita, sistema retrátil tendo tripla recepção de fita, 
em tubo metal 2”, base 340 mm e altura 1050 mm.

diária 20 57,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: Tv. São Pedro, nº 280, bairro da campina, no mu-
nicípio de Belém – Pa, cEP: 66.023- 570, Telefone: (91) 99918-1990 / (91) 
98149-1778, e-mail: guto@cnproducoes.com/ cnproducoes@hotmail.com

Protocolo: 629727
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 006/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 046/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa P. l. 
fadEl iNforMáTica EirEli (cNPJ nº 15.078.596/0001–10)
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados: 
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loTE i – caNETaS, láPiS, PiNcÉiS, TiNTaS E SiMilarES

 iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

 01 Alfinete mapa, material: aço, material cabeça: plástico, formato 
cabeça: redondo, cor variada. caixa com 50 unidades. BrW caixa 05 2,20

 02

almofada para carimbo plástica, sem tinta permanente, esponja 
absorvente revestida de tecido, cor azul, nº 03, medindo aproxi-
madamente 70x110mm, montada em recipiente apropriado para 

uso, com tampa.

JaPaN STaMP Unidade 150
 2,90

 03 apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com 
base em feltro, medindo aproximadamente 15x6cm. radEX Unidade 15 3,50

 04

apontador para lápis com depósito formato retangular ou 
cilíndrico, dimensões variando 3,4 x 4,9 x 1,9 cm a 2,5 x 6 

x 1,5cm, confeccionado em resina termoplástica, com 1 furo 
cônico, lâmina em aço inox fixada por parafuso, perfeitamente 
ajustada e afiada. Embalagem com identificação do produto e 

marca do fabricante.

 faBEr 
caSTEl Unidade 65 1,70

 05
Borracha branca macia para lápis ou lapiseira, de vinil, livre de 
látex (atóxica), com cinta plástica, medindo aproximadamente 

4,2 x 2,95 x 1,4 cm.
MErcUr Unidade 160 1,00

 

 06

Caneta esferográfica com tinta na cor azul; corpo inteiriço, fabri-
cado em poliestireno resistente incolor e transparente, sextavado 

e com suspiro central, ponta média de latão de 1.0mm com 
esfera de tungstênio, tinta indelével de cor forte, com escrita 

consistente e uniforme, capacidade de 1500 metros de escrita. 
Medida aprox. 140 mm, carga e tampa conectada ao corpo por 
encaixe, com tampa ventilada, tampa e plug da mesma cor da 
tinta. caixa com 50 unidades. Validade superior a 12 meses, a 

partir da data de entrega.

Bic caixa 120 22,00

 07

Caneta esferográfica com tinta na cor preta; corpo inteiriço, fa-
bricado em poliestireno resistente incolor e transparente, sexta-
vado e com suspiro central, ponta média de latão de 1.0mm com 

esfera de tungstênio, tinta indelével de cor forte, com escrita 
consistente e uniforme, capacidade de 1500 metros de escrita. 
Medida aprox. 140 mm, carga e tampa conectada ao corpo por 
encaixe, com tampa ventilada, tampa e plug da mesma cor da 
tinta. caixa com 50 unidades.  Validade superior a 12 meses, a 

partir da data de entrega.

Bic caixa 120 22,00

 08

Caneta esferográfica com tinta na cor vermelha; corpo inteiriço, 
fabricado em poliestireno resistente incolor e transparente, 
sextavado e com suspiro central, ponta média de latão de 

1.0mm com esfera de tungstênio, tinta indelével de cor forte, 
com escrita consistente e uniforme, capacidade de 1500 metros 

de escrita. Medida aprox. 140 mm, carga e tampa conectada 
ao corpo por encaixe, com tampa ventilada, tampa e plug da 

mesma cor da tinta. caixa com 50 unidades. Validade superior a 
12 meses, a partir da data de entrega.

Bic caixa 40 22,00

 09

Caneta marca texto, tinta fluorescente à base d’água, espessura 
do traço de 4,0 a 5,0 mm, com ponta chanfrada, indeformável, 
secagem rápida, corpo em plástico, na cor amarela. Validade 

superior a 12 meses, a partir da data de entrega.

MaX
PriNT Unidade 4000 1,00

 10

caneta marcador para retroprojetor (para transparência), tinta 
permanente de secagem rápida, resistente à água, à base de 
álcool, ponta fina (1.0 mm), cor vermelha. Validade superior a 

12 meses, a partir da data de entrega.

PiloT Unidade 10 4,35

 11
Cola para isopor, transparente, não tóxica, com bico dosificador. 
Peso líquido 40 g. Validade superior a 12 meses, a partir da data 

de entrega. Polar Unidade 10 2,60

 12

cola branca líquida, base em PVa, lavável, não tóxica, com bico 
dosificador e certificada pelo INMETRO. Embalagem em plástico 
com identificação do produto e marca do fabricante. Peso líquido 
40g. Validade superior a 12 meses, a partir da data de entrega.

Polar Unidade 1500 1,25

 13

Corretivo líquido para erros mecanográficos e manuais, para 
aplicação em papel, atóxico, inodoro, a base de água, secagem 
rápida, com alto poder de cobertura, embalagem plástica, não 
inflamável, quantidade mínima 18 ml. Validade superior a 12 

meses, a partir da data de entrega.

MErcUr Unidade 700 1,40

 14

Lápis preto, redondo ou sextavado, apontado, grafite nº 02, em 
madeira pintada externamente de cor única, grafite inteiriço de 
excelente qualidade, produzido com madeira plantada, com 18 
cm no mínimo de comprimento. Identificação da marca e do 

fabricante no produto e na embalagem.

faBEr 
caSTEl Unidade 2000 1,00

 15 Liga elástica amarela fina (2mm), tipo látex, borracha flexível de 
alta resistência, nº 18, em caixa. Peso líquido 25 g. MaMUTH caixa 1500 1,00

 16
Pincel para uso em quadro imantado (magnético) branco, ponta 
acrílico 4mm, espessura da escrita de 2mm, tinta orgânica de 

secagem rápida e fácil remoção, cor azul.
PiloT Unidade 05 5,30

 17
Pincel para uso em quadro imantado (magnético) branco, ponta 
acrílico 4mm, espessura da escrita de 2mm, tinta orgânica de 

secagem rápida e fácil remoção, cor vermelha.
PiloT Unidade 05 5,30

 18

Pincel atômico com ponta chanfrada indeformável, de feltro, tinta 
permanente a base de álcool, para uso em papel, cartolina e 

papelão. Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm e 8.0mm, na cor 
preta. Validade superior a 12 meses, a partir da data de entrega.

PiloT Unidade 05 3,30

 19

Pincel atômico com ponta chanfrada indeformável, de feltro, 
tinta permanente a base de álcool, para uso em papel, cartolina 
e papelão. Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm e 8.0mm, na 
cor vermelha. Validade superior a 12 meses, a partir da data 

de entrega.

PiloT Unidade 05 3,30

 20 régua para escritório de plástico transparente, escala graduada 
em “mm” e “cm”, faces iguais, medindo 30 cm de comprimento. acriNil Unidade 70 0,90

 21 Tesoura para uso diverso, em aço inox, medida total de no míni-
mo 19 cm e no máximo 21 cm, cabo de polipropileno preto. TraMoNTiNa Unidade 90 15,00

 22
Tinta para carimbo de borracha, cor azul, sem óleo, frasco 

contendo 40 ou 42 ml de tinta. Validade superior a 12 meses, a 
partir da data de entrega.

JaPaN STaMP Unidade 50 3,50

 23 Porta lápis, clips e lembretes, conjugado, acrílico fumê para 
mesa. WalEU Unidade 40 10,00

       
 

loTE ii – GraMPEadorES, GraMPoS, cliPS, PErfUradorES E SiMilarES

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

24

clipe para papel nº 00 ou 2/0, fabricado em arame de 
aço niquelado, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 
100 unidades na cor prata/metálico. Embalagem com 

identificação do produto e marca do fabricante.

acc caixa 2500 2,50

25

clipe para papel nº 4/0, fabricado em arame de aço 
niquelado, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 50 

unidades na cor prata/metálico. Embalagem com identifi-
cação do produto e marca do fabricante.

acc caixa 150 2,10

26

clipe para papel nº 8/0, fabricado em arame de aço 
niquelado, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 25 

unidades na cor prata/metálico. Embalagem com identifi-
cação do produto e marca do fabricante.

acc caixa 200 3,20

27
colchete metálico para encadernação nº 05 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 30 2,70

28
colchete metálico para encadernação nº 08 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 60 4,80

29
colchete metálico para encadernação nº 09 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 400 4,70

30
colchete metálico para encadernação nº 12 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 400 6,00

31
colchete metálico para encadernação nº 15 (caixa com 
72 unidades), fabricado em chapa de aço com material 
não reciclado, cabeça redonda, haste dupla e flexível.

acc caixa 50 9,30

32

Perfurador de papel com dois furos, tipo de mesa, cor 
preta, corpo metálico, reservatório removível em plástico 

na parte inferior para os picotes de papel. Tamanho 
médio (mínimo de 11 cm e máximo de 13 cm), com 
capacidade para no mínimo 20 folhas de papel 75g/

m², margeador plástico e escala para ajuste de formato 
de papel.

ciS Unidade 100 22,00

33
Estilete com corpo de plástico, formato anatômico e com 

identificação do fabricante. Sistema de trava, lâmina 
estreita e resistente de 09 mm.

ciS Unidade 50 1,50

34
Estilete com corpo de plástico, formato anatômico e com 

identificação do fabricante. Sistema de trava, lâmina 
larga e resistente de 18 mm.

ciS Unidade 50 2,50

35
Extrator de grampos metálico, em aço cromado, tipo 
espátula, ponta chata arredondada, com aproximada-

mente 15 cm.

JaPaN 
STaMP Unidade 250 1,30

36
 

Grampeador de papel com estrutura metálica, medindo 
aproximadamente 14cm (variação de 10%), tipo de 

mesa, pintura epóxi (líquida), apoio da base em polie-
tileno e coberto em resina termoplástica, capacidade 
para no mínimo 110 grampos 26/6, para grampear 

até 20 folhas de papel 75g/m2, fabricado em chapa de 
aço, base de fechamento do grampo com duas posições 
(grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento 

niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa 
de aço, mola resistente com retração automática. cor 

preta. Embalagem com identificação do produto e marca 
do fabricante.

ciS Unidade 200 13,50

37

Grampeador de papel com estrutura metálica, medindo 
aproximadamente 20cm (variação de 10%), tipo de 

mesa, pintura epóxi (líquida), apoio da base em polieti-
leno e coberto em resina termoplástica, capacidade para 
no mínimo 210 grampos 26/6, para grampear no mínimo 

25 folhas de papel 75g/m2, base de fechamento do 
grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), 
em aço, com acabamento niquelado, estojo de aloja-
mento dos grampos em chapa de aço, mola resistente 
com retração automática. cor preta. Embalagem com 

identificação do produto e marca do fabricante.

ciS Unidade 20 27,50

38
Grampo para grampeador 26/6, carreira com 100, tipo 

cobreado, resistente à oxidação, acondicionado em caixa 
com 1000 unidades.

acc caixa 2000 1,70
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loTE iii – PaSTaS, PaPÉiS, ENVEloPES E SiMilarES

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

39
Etiqueta auto-adesiva, folhas tamanho a4 (210x297mm), 

cor branca. caixa com 100 etiquetas. Validade superior a 12 
meses, a partir da data de entrega.

liNK caixa 05 32,00

40

livro para ata, pautado, com 100 folhas numeradas, capa 
em papelão 697 g/m², revestido em papel Kraft 110g/
m², folhas internas em papel off-set 56 g/m², formato 

206x300mm. cor preta

SÃo do-
MiNGoS Unidade 80 7,40

41

livro para protocolo, com 100 até 110 folhas numeradas, 
capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m² plas-
tificado, folhas internas em papel off-set 56g/m² formato 

215x157mm.

SÃo do-
MiNGoS Unidade 150 7,00

42 Papel a4 (210 x 297mm), vergê laser, 90g/m2, cor branca, 
caixa com 100 folhas.

filiPErr-
SoN caixa 10 11,00

43 Papel a4 (210 x 297mm), vergê laser, 180g/m2, cor palha, 
caixa com 50 folhas.

filiPErr-
SoN caixa 10 15,00

44
Pasta aZ confeccionada em papelão, com ferragem em 

metal niquelado, tamanho ofício, lombo estreito (5,5 cm), 
com visor removível.

fraMa Unidade 200 7,60

45
Pasta aZ confeccionada em papelão, com ferragem em 

metal niquelado, tamanho ofício, lombo largo (7,5 cm), com 
visor removível.

fraMa Unidade 400 8,50

46 Pasta plástica em “l”, transparente, incolor, tamanho a4. acP Unidade 120 1,00

47 Pasta plástica em “l”, transparente, incolor, tamanho ofício. acP Unidade 50 1,00

48
Pasta em polipropileno, com abas, com elástico, transpa-
rente, incolor, fininha, medidas aprox. 245x335 mm (sem 

lombo).
acP Unidade 20 1,90

49
Pasta em papelão plastificada ou em cartão duplex, com 

abas e elástico, entregue devidamente montada, tamanho 
ofício, cor preta.

PolY
carT Unidade 50 1,40

50
Pasta em papelão plastificada ou em cartão duplex, sem 
aba e sem elástico, com grampo tipo trilho em metal, 

tamanho ofício, cor preta.

PolY
carT Unidade 200 1,40

51 Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatura: 180 
g,m2, cor: azul, comprimento: 660 mm, largura: 500 mm GB Unidade 30 1,00

52
Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatura: 

180 g,m2, cor: amarelo canário, comprimento: 660 mm, 
largura: 500 mm

GB Unidade 30 1,00

53
Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatura: 

180 g,m2, cor: branca, comprimento: 660 mm, largura: 
500 mm

GB Unidade 30 1,00

54
capa para encadernação em PVc, tamanho a4, medindo 

210x297mm com 0,30mm de espessura, fosco, cor cristal, 
pacote com 100 unidades.

TEcK
liNE Pacote 40 21,00

55
contracapa para encadernação em PVc, tamanho a4, 

medindo 210x297mm com 0,30mm de espessura, fosco, 
cor preta, pacote com 100 unidades

TEcK
liNE Pacote 40 17,50

56
Filme para plastificação de documentos, com espessura 

0,10 de alta qualidade medida 80x110mm, PolaSeal. caixa 
com 100 peças. MarES caixa 20 15,00

57
Filme para plastificação de documentos, com espessura 

0,10 de alta qualidade medida 66x99mm, PolaSeal. caixa 
com 100 peças.

MarES caixa 30 12,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada rua 28 de Setembro, nº 1148, Bairro do reduto, 
no município de Belém – Pa, cEP 66053-350, Telefone (91) 3225 – 1673, 
e-mail  paulo@parainformatica.com.br ou marta@parainformatica.com.br

Protocolo: 629744

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 007/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 046/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa No-
VidadES caBaNo coMErcio dE arTiGoS dE PaPElaria EirEli, cNPJ/ 
(cNPJ nº 05.194.705/0001-00)
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados: 

loTE iV – MaTErial dE acoNdicioNaMENTo E EMBalaGEM

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

58
Barbante em fibra, com no mínimo 90% algodão cru, tipo 4/8 
fios trançados, rolo com no mínimo 150m. Embalagem com 

identificação do produto e marca do fabricante.
Sao Joao  rolo 05 5,50

59 caixa arquivo, material papelão, com dimensões aproximadas de 
370x250x130mm, gramatura 250g/m2 (no mínimo). fraMa Unidade 7000 2,40

60
fita adesiva transparente (durex), em rolo medindo 19 mm de 
largura x 50 m de comprimento (com variação de 18 mm x 50 
m). Validade superior a 12 meses, a partir da data de entrega.

EUrocEl Unidade 600 1,40

61 fita adesiva transparente, 50 mm x 50 m (durex). Validade 
superior a 12 meses, a partir da data de entrega. EUrocEl Unidade 1200 3,37

62 Papel KrafT 66 cm x 96 cm, 80 g/m² VMP Unidade 300 0,80

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada Travessa Padre Eutíquio, nº 850 – Térreo, Bairro 
da campina, no Município de Belém / Pará, cEP: 66.015-000, e-mail: novi-
dadescabano@Bol.com.Br, contatofefquaresma@bol.com.br, papelariado-
sestudantesbelem@gmail.com, Telefone (91) 3271-0568

Protocolo: 629750
extrato da recomendação Nº 04/2021-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com base no que preceituam os artigos 
11, ii e iV e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, § único, 
i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna pública a 
expedição de recomendação n° 04/2021-MPPa/PJalM na Notícia de fato 
SiMP nº 000507-152/2021-MP/PJalM que se encontra a disposição na Pro-
motoria de Justiça de almeirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 
668, Bairro centro; cEP 68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
recomendação Nº 04/2021-MPPa/PJalM
assunto: compelir o Munípio de almeirim a abster-se de realizar e patro-
cinar eventos sociais que possam gerar aglomeração nos dias que antece-
dem o aniversário da cidade, considerando as medidas preventivas para 
conter o avanço da contaminação pelo corona vírus .
Mauro Marques de Moraes- Promotor de Justiça

Protocolo: 694996
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4ª ProMotoria de JUstiÇa dos direitos coNstitUcioNais 
FUNdaMeNtais e dos direitos HUMaNos
Portaria Nº 002/2021-MP/4ªPJ/dcF/dH
a 4º ProMoTora dE JUSTiÇa doS dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNda-
MENTaiS E doS dirEiToS HUMaNoS dE BElÉM, dra. Maria da PENHa 
dE MaTToS BUcHacra araÚJo, torna pública a instauração do Procedi-
mento administrativo nº 000863-125/2021, na Promotoria de Justiça dos 
direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos de Belém, 
sito a rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
Procedimento administrativo: nº 000863-125/2021
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 26, incisos i e Vi da lei nº 8.625/93 e, lei complementar nº 
057/06, lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, artigo 54, 
inciso i.
investigado: Universidade do Estado do Pará - UEPa
objeto: acompanhamento da regularização do quadro de pessoal da UEPa, 
por meio da edição de lei de reestruturação da autarquia e posterior provi-
mento dos cargos efetivos a serem criados.
Belém, 18 de agosto de 2021
Maria da Penha de Mattos Buchacra araújo
4ª Promotora de Justiça dos direitos
constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos

Protocolo: 694993
eXtrato diÁrio oFiciaL nº 01/2021
extrato da Portaria Nº 002/2021-MPPa-PJP exarada no bojo do 
Procedimento Preparatório nº 000307-089/2021.
a Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras, com fundamento no art. 2º da 
resolução nº 23/2017 cNMP, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório, que se encontra em meio digital, disponível para consulta no 
sistema SiMP.
data da Expedição: 18/08/2021
Polo Passivo: Elda carloTa da SilVa fErrEira e Maria alicE MarTiNS
TaVarES
assunto: apurar notícia de ilegalidade na contratação de empréstimos con-
signados junto ao Banco do Estado do Pará pela câmara Municipal de Ponta 
de Pedras.
francys lucy Galhardo do Vale – Promotor de Justiça

Protocolo: 695024
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 017/2021-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotora de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, de-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/
Pa, com fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no artigo 24, §1°, inciso i da rESolUÇÃo Nº 007/2019–cPJ, de 
13 de junho de 2019, torna pública a instauração do Procedimento Pre-
paratório nº 000239-200/2020-MP/1ªPJdc, que se encontra à disposição 
no 1° cargo da Promotoria de Justiça de direitos constitucionais funda-
mentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
ananindeua/Pa, situada na rodovia Br-316, Km 08, s/n, cEP 67.030-000, 
ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4847.
PorTaria Nº 017/2021-MP/1ªPJdc
oBJETo: “aVEriGUar QUal o ÓrGÃo rESPoNSáVEl PEla oBra do TEr-
MiNal dE iNTEGraÇÃo VicENTE raBElo”.
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa – Promotora de Justiça.

Protocolo: 695040
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria N° 005/2021/MP/3ªPJP
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio da Promo-
tora de Justiça Titular da 5ª Promotoria cível de Parauapebas, responden-
do cumulativamente pela 3ª PJP, no uso de suas atribuições constitucionais 
e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 
8.625/93, art. 54, i, da lei complementar Estadual nº 57/2006, artigo 8º, 
iii e iV da resolução nº 174/2017, torna pública o inquérito civil SiMP n° 
003664-030/2016, o qual se encontra à disposição na Promotoria de Jus-
tiça de Parauapebas, situada na rua c, Qd. 37, lt. 07 e 08, Bairro cidade 
Nova, cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone/fax: (94) 3352-6400.
PorTaria Nº 005/2021/MP/3ªPJ
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará
Polo Passivo: NoVa caraJáS coNSTrUÇÕES E iNcorPoraÇÕES lTda, 
inscrita no cNPJ nº 09.393.549/0001-68.
assunto: analisar a legalidade da metodologia utilizada para cálculo de 
reajuste das parcelas pelo loteamento Nova carajás, com suporte nas leis 
federais nº 7.347/85 (lei da ação civil Pública) e 8.078/90 (código de 
defesa do consumidor).
Parauapebas/Pa, 11 de agosto de 2021.
VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo – 5ª Promotora de Justiça cível de Pa-
rauapebas, respondendo cumulativamente pela 3ª Promotoria de Justiça 
da família, registros Públicos, fundações Entidades de interesse Social e 
da defesa do consumidor

Protocolo: 695010
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 adminis-

trativo nº 060/2021-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 060/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - SiMP nº 003075-922/2020
data de instauração: 19 de agosto de 2021.
assunto: instaurar Procedimento administrativo para acompanhar proce-
der com as investigações e levantamento de informações para instruir a 
ação civil Pública, visando a compensação dos danos ambientais causados 
por instaurar Procedimento administrativo para apurar o auto de infra-
ção nº 9118266-E, em desfavor de diNÂMica iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo dE MadEiraS lTda- cNPJ: 05.782.566/0001-36, por adquirir 70m³ 
de créditos ideologicamente falsos com intuito de acobertar produtos e 
subprodutos florestais provenientes de áreas de extração ilegal, no muni-
cípio de itaituba.
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça Titular da 3ª PJ de itaituba, res-
pondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de itaituba.

Protocolo: 695156
republicada por incorreção no d.o.e. de 10 de agosto de 2021
Portaria Nº 0299/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 02/2021/MP/cPPadS, de 
19/01/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 835/2021, em 20/01/2021;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Adminsitrativa, à fl. 31, f. e v.,
r E S o l V E:
rEVoGar o inciso iii da PorTaria N.º 0266/2021-MP/SUB-Ta, de 
23/07/2021, publicada no d.o.E. de 27/07/2021, que designou a servi-
dora lila MEllo E SilVa GUiMarÃES rENdEiro, ocupante do cargo de 
analista Jurídico, para, sem prejuízo de suas atribuições, proceder à defesa 
técnica em favor do servidor registrado sob a Matricula n.º 999.1020, ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, indiciado nos autos do Pro-
cesso administrativo disciplinar instaurado pela PorTaria N.º 562/2019-
MP/SGJ-Ta, de 17/09/2021, publicada no d.o.E. de 19/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 06 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0321/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018; e considerando os termos do ofício n.º 099/2021-MP/1ªPJ/
dcf/dH, de 27/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 10614/2021, 
em 27/07/2021,
r E S o l V E:
i - rEVoGar a PorTaria N.º 0252/2021-MP/SUB-Ta, de 20/07/2021, pu-
blicada no d.o.E. de 21/07/2021, a contar de 09/08/2021.
ii - dESiGNar a servidora lila MEllo E SilVa GUiMarÃES rENdEiro, 
ocupante do cargo de analista Jurídico, para, sem prejuízo de suas atri-
buições, proceder à defesa técnica em favor da servidora registrada sob a 
Matricula n.º 999.687, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços auxilia-
res, indiciada nos autos do Processo administrativo disciplinar instaurado 
pela PorTaria N.º 554/2019-MP/PGJ, de 12/09/2019, publicada no d.o.E. 
de 23/09/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 695180
extrato da Portaria Nº 007/2021-MP/2ªPJr 
a 2ª Promotora de Justiça de redenção, com fundamento no art.54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
investigatório criminal nº 002719-070/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel Vicente Pe-
reira, nº 385, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – cEP. 68.552-760 – re-
denção/Pa.
PorTaria Nº 007/2021-MP/2ª PJr
interessados:
Helcio Bruno Neris de Souza
Maria do Socorro Santos de almeida
leonardo Quadro farias
objeto:
“investigar suposto crime de corrupção passiva perpetrado por Maria do 
Socorro Santos de almeida, servidora pública do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, e leonardo Quadro farias”.
leonardo Jorge lima caldas –
Promotor de Justiça respondendo pela 2ª PJ redenção.

Protocolo: 695389
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Abaetetuba, Sra. Maria 
Francinete carvalho Lobato no uso de suas atribuições, homologa o 
resultado de Julgamento do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 010/2021 cPl/SES-
MaB/fMS,que tem como objeto: registro de Preço Para futura ou Eventual 
aquisição de Equipamentos, Material de consumo e instrumental odonto-
lógicos destinados a atender as unidades de saúde do município de aba-
etetuba/Pa. após análise documental e o julgamento das propostas, dE-
clara vencedoras do certame as empresas: dentemed Equip. odontológi-
cos ltda, cNPJ: 07.897.039/0001-00- item 01 Total geral: (r$70.315,00) 
(setenta mil, trezentos e quinze reais), Miamimed Produtos odontologicos 
ltda, cNPJ: 38.259.748/0001-86- item 02 Total geral: (r$ 33.000,00) 
(trinta e três mil reais), ortomedica distibuidora de Produtos ortopedicos 
e Hospitalares ltda, cNPJ: 14.229.621/0001-56- itens 03,04, 05, 07, 08 
09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 103 (Total geral: r$249.832,49) (duzentos 
e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove 
centavos) M J oliveira Guedes Eireli, cNPJ: 29.025.131/0001-05-itens 22, 
33, 38, 54, 81, 95, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113 (Total geral: r$53.436,56) (cinquenta e três mil, quatrocentos e 
trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) P G lima com Eireli, cNPJ: 
23.493.764/0001-61 - itens 31, 50, 74, 76, 83(Total geral: r$47.076,60) 
(quarenta e sete mil, setenta e seis reais e sessenta centavos) l c B Pon-
tes Eireli, cNPJ: 17.763.550/0001-65 - itens 34, 55, 97, 98, 99, 100, 114 
(Total geral: r$6.002,00) (seis mil e dois reais) Paramed distribuidora de 
Medicamentos ltda Epp, cNPJ: 16.647.278/0001-95 - itens 42, 43, 47, 48, 
49, 73, 75 (Total geral: r$115.530,00) (cento e quinze mil, quinhentos e 
trinta reais). Total Geral do Processo (r$ 576.107,65) (quinhentos e seten-
ta e seis mil, cento e sete reais e sessenta e cinco centavos). ordenadora 
de despesa - Maria Francinete carvalho Lobato.

Protocolo: 695471

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de coNtratos

coNtrato N.º 1.276/2021 PMa
PreGÃo PreseNciaL N° 004/2021 - 
reGistro de PreÇos N° 003/2021

Parte: o MUNicÍPio dE afUá/ Prefeitura Municipal de afuá e a Empresa a. 
r. GoiS - EPP. objeto: registro de preços para futura aquisição de Equipa-
mentos para atender diversas escolas deste município, conforme termo de 
compromisso par n.º 202001758-5, emenda parlamentar 36920003/2019. 
Valor: r$81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos).
Vigência: 13/08/2021 à 15/08/2022
ordenador de despesa: odimar Wanderley salomão

coNtrato N.º 1.277/2021 PMa
PreGÃo PreseNciaL N° 004/2021 - 
reGistro de PreÇos N° 003/2021

Parte: o MUNicÍPio dE afUá/ Prefeitura Municipal de afuá e a Empresa aBraN-
TES coMErcial lTda. objeto: registro de preços para futura aquisição de 
Equipamentos para atender diversas escolas deste município, conforme termo 
de compromisso par n.º 202001758-5, emenda parlamentar 36920003/2019. 
Valor: r$ 28.210,00 (Vinte e oito mil e duzentos e dez reais).
Vigência: 12/08/2021 à 12/08/2022
ordenador de despesa: odimar Wanderley salomão

coNtrato N.º 1.278/2021 PMa
PreGÃo PreseNciaL N° 004/2021 - 
reGistro de PreÇos N° 003/2021

Parte: o MUNicÍPio dE afUá/ Prefeitura Municipal de afuá e a Empresa ElE-
Tro SHoP EirEli. objeto: registro de preços para futura aquisição de Equi-
pamentos para atender diversas escolas deste município, conforme termo de 
compromisso par n.º 202001758-5, emenda parlamentar 36920003/2019. 
Valor: r$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais).
Vigência: 17/08/2021 à 17/08/2022
ordenador de despesa: odimar Wanderley salomão

coNtrato N.º 1.279/2021 PMa
PreGÃo PreseNciaL N° 004/2021 - 
reGistro de PreÇos N° 003/2021

Parte: o MUNicÍPio dE afUá/ Prefeitura Municipal de afuá e a Empresa 
EMPorio MacaPá EMPrEENdiMENToS EirEli. objeto: registro de pre-
ços para futura aquisição de Equipamentos para atender diversas escolas 
deste município, conforme termo de compromisso par n.º 202001758-5, 
emenda parlamentar 36920003/2019. Valor: r$ 28.200,00 (Vinte e oito 
mil e duzentos e dez reais).
Vigência: 16/08/2021 à 16/08/2022
ordenador de despesa: odimar Wanderley salomão

Protocolo: 695475

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021

Pregão eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a re-
gistro de preço para futuro e eventual contratação de empresa para servi-
ços gráficos para atender as necessidades da prefeitura e suas Secretarias 
do Município de aurora do Pará. a análise e julgamento será no dia 02 de 
setembro de 2021 por meio do eletrônico: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG: 980389, às 08:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021
Pregão eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a re-
gistro de preço para futuro e eventual aquisição de bomba d’água e peças 
para atender a diversos setores de abastecimento de água no Município 
de aurora do Pará, a análise e julgamento será no dia 02 de setembro de 
2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980389, às 12:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
Pregão eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a regis-
tro de preço para futuro e eventual registro de preço para futuro eventual 
aquisição carnes  para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de  Saúde e Secretaria assistência Social do Município de aurora do Pará. 
a análise e julgamento será no dia 02 de setembro de 2021 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980389, 
às 15:00hs. 

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 695480

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELÉM

.

GUarda MUNiciPaL de BeLÉM
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 001/2021-GMB

Processo Nº 1158/2020-GMB
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MUNiÇÕES NÃo lETaiS Para ESPiNGarda ca-
liBrE 12
coNTraTada: coNdor S/a iNdUSTria QUÍMica
Valor: r$ 7.524,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 06.122.0003.2060
Natureza da despesa: 33.90.30.05
fonte do recurso: 2940201807
daTa raTificaÇÃo: 19/08/2021
fUNdaMENTo: art. 25 inciso i da lei federal 8.666/93
ordeNador: JoeL MoNteiro riBeiro

Protocolo: 695292

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico N° 020/2021

Processado o Pregão eletrônico n° 020/2021, dentro das normas da 
legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Prego-
eiro, bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos 
que compõe o processo, informa a Homologação do procedimento licita-
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tório em epigrafe, objeto: registro de preços para futura e eventual con-
tratação da administração Pública Municipal para realização de Exames 
Laboratoriais, para atendimento das atividades fins do Fundo Municipal 
de Saúde, empresa: MEdical MEdiciNa laBoraTorial EirEli - ME 
- cNPJ: 15.652.020/0001-14, valor global de r$ 130.311,50 (cento e 
trinta mil, trezentos e onze reais e cinquenta centavos); E.M. SErVicoS 
EM SaUdE E diaGNoSTico cliNicoS laBoraToriaiS EirEli - cNPJ: 
30.553.090/0001-09, valor global de r$ 216.647,25 (duzentos e dezes-
seis mil, seiscentos e quarenta e sete e vinte e cinco reais), Brasil Novo-Pa, 
02 de agosto de 2021.

aViso de HoMoLoGaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico N° 021/2021

Processado o Pregão eletrônico n° 021/2021, dentro das normas da 
legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoei-
ro, bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos que 
compõe o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório 
em epigrafe, objeto: registro de preços para futura e eventual contra-
tação da administração Pública Municipal para fornecimento de medica-
mentos psicotrópicos remanescentes, para atendimento das atividades 
fins do Fundo Municipal de Saúde, empresa: D P AGUIAR EIRELI - CNPJ: 
33.834.782/0001-13, valor global de r$ 51.055,20 (cinquenta e um mil, 
cinquenta e cinco reais e vinte centavos); r c ZaGallo MarQUES & cia 
lTda - cNPJ: 83.929.976/0001-70, valor global de r$ 63.824,40 (Sessen-
ta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), Brasil 
Novo-Pa, 06 de agosto de 2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico - srP N° 020/2021

ata de reGistro de PreÇos N° 024/2021 FMs do PreGÃo eLe-
trÔNico srP N° 020/2021, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação da administração Pública Municipal para realização de Exames 
Laboratoriais, para atendimento das atividades fins do Fundo Municipal 
de Saúde. Empresas e preços registrados: MEdical MEdiciNa laBora-
Torial EirEli - ME venceu os itens 1, 3, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 59 e 60, no valor de r$ 130.311,50 (cento e trinta mil, 
trezentos e onze reais e cinquenta centavos); E.M. SErVicoS EM SaUdE E 
diaGNoSTico cliNicoS laBoraToriaiS EirEli venceu os itens 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 31, 41, 43, 44, 45, 
46, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86, no valor de r$ 216.647,25 (duzentos e 
dezesseis mil, seiscentos e quarenta e sete e vinte e cinco reais). Validade: 
12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: a 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 024/2021 fMS, vinculada ao PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP N° 020/2021, poderá ser solicitada no departamento 
de licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do 
e-mail: licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 06 de agosto de 2021. - 
ordenador de despesas: elysson Leonarde Kloss - secretário 
Municipal de Saúde.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico - srP N° 021/2021

ata de reGistro de PreÇos N° 025/2021 FMs do PreGÃo eLe-
trÔNico srP N° 021/2021, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação da administração Pública Municipal para fornecimento de me-
dicamentos psicotrópicos remanescentes, para atendimento das atividades 
fins do Fundo Municipal de Saúde. Empresas e preços registrados: D P 
aGUiar EirEli venceu os itens 1, 4, 8, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 47, 48 e 49 
no valor de r$ 51.055,20 (cinquenta e um mil, cinquenta e cinco reais e 
vinte centavos); r c ZaGallo MarQUES & cia lTda venceu os itens 11, 
15, 28, 29, 30, 37, 38 e 45 no valor de r$ 63.824,40 (Sessenta e três mil, 
oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Validade: 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: a aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS N° 025/2021 fMS, vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP N° 021/2021, poderá ser solicitada no departamento de licitações e 
contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: licita-
caofmsbn@gmail.com assinatura: 12 de agosto de 2021. - ordenador de 
despesas: elysson Leonarde Kloss - secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 695482

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Breves, torna público aos interessados que 
realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 019/2021-SrP, 
tipo menor preço, registro de Preço Para contratação de Empresa Para 
fornecimento de urnas funerárias para atender as necessidades da Secre-

taria Municipal de assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, atra-
vés da Prefeitura Municipal de Breves. abertura: 02/09/2021, às 10:00hs. 
a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de 
licitações, sito a Praça 03 de outubro, nº 01 - centro - cep: 68.800-000 
- cNPJ: 04.876.389/0001-94, no horário de 08:00 às 13:00h, de segun-
da a sexta, Mural de licitações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). informações: E-mail: cplbre-
ves2021@gmail.com. Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 695485

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2021. ob-
jeto do contrato: contratação Emergencial de empresa Para a Prestação 
de Serviços de acesso À internet Viarádio e Via fibra, Visando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de cametá. contratada: l. M. Wa-
nzeler Eireli, cNPJ nº 20.369.151/0001-29. objeto do termo aditivo é a 
prorrogação de prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês, iniciando 
em 13.08.2021 e finalizando em 12.09.2021. -  ordenador: Victor cor-
rea cassiano, Prefeito Municipal de cametá.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2021. ob-
jeto do contrato: contratação Emergencial de empresa Para a Prestação 
de Serviços de acesso à internet Viarádio e Via fibra, Visando atender 
as necessidades da Prefeitura municipal de cametá/Secretaria Muni-
cipal de assistência Social. contratada: l. M. Wanzeler Eireli, cNPJ nº 
20.369.151/0001-29. objeto do termo aditivo é a prorrogação de prazo de 
vigência pelo período de 01 (um) mês, iniciando em 13.08.2021 e finali-
zando em 12.09.2021. -  ordenador: elane Pinto cassiano, secretaria 
Municipal de assistência social.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2021. ob-
jeto do contrato: contratação Emergencial de empresa Para a Prestação 
de Serviços de acesso à internet Viarádio e Via fibra, Visando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal de cametá/Secretaria Municipal Edu-
cação. contratada: l. M. Wanzeler Eireli, cNPJ nº 20.369.151/0001-29. 
objeto do termo aditivo é a prorrogação de prazo de vigência pelo período 
de 01 (um) mês, iniciando em 13.08.2021 e finalizando em 12.09.2021. 
-  ordenador: Patricia do socorro Barros de Medeiros, secretaria 
Municipal de educação.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato adMiNistratiVo Nº 01.055/2021 

objeto: organização e realização de concurso Público, Para Vagas do Qua-
dro Permanente do cargo de agente comunitário de Saúde (acS). coN-
TraTo adMiNiSTraTiVo Nº 01.055/2021. contratante: Prefeitura Munici-
pal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: fundação de am-
paro e desenvolvimento da Pesquisa (fadESP)- cNPJ: 05.572.870/0001-
59. Vigência: 20/08/2021 à 31/12/2021. ordenador: Vitor correa cas-
siano, Prefeito de cametá.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
 e ratiFicaÇÃo Nº 055/2021 - PMc 

a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50, com base 
no art. 24, inciso Xiii da lei federal 8.666/93, aUToriZa E raTifica a 
diSPENSa de licitação cujo objeto: organização e realização de concurso 
Público, Para Vagas do Quadro Permanente do cargo de agente comunitá-
rio de Saúde (acS), em favor de fundação de amparo e desenvolvimento 
da Pesquisa (FADESP)- CNPJ: 05.572.870/0001-59. Data da Ratificação: 
19/08/2021. Vitor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá. 
ordenador de despesas.

Protocolo: 695491

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço; espécie: ata de registro 
de Preço nº 210704/2021 PP -SrP-PMcP-SEMad; objeto: registro de Preço 
Para eventual e futura contratação de empresa especializada Para Presta-
çao de Serviço de fornecimento de refeições do Tipo Marmitex e Self Servi-
ce Para atender as Necessidades da Prefeitura,fundos e demais Secretarias 
Municipais do Municipio de capitão Poço/Pa; licitação: Pregão Presencial nº 
9/0192021-PP-SrP-PMcP-SEMad; Prazo de Vigência da ata: de 21/07/2021 a 
21/07/2022; Valor total registrado: r$ 179.400,00(cento e setenta e nove mil 
e quatrocentos reais)registrados: Paulo cezar lima de andre 04133941233 
cNPJ 41.532.975/0001-48. João Gomes de Lima - Prefeito.
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eXtrato de reGistro de PreÇos. 
registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço; espécie: ata de regis-
tro de Preço nº 210703/2021-PP-SrP-PMcP-SEMad; objeto: registro de 
Preços Para a eventual  contratação de empresa: especializada  Para a 
Prestaçao de Serviços de Hospedagem No Municipio de capitão Poço -Pa 
Para atender a diversos Setores e Secretarias Para Participação exclusi-
va de Microempresa,empresas de Pequeno Porte Microempreendedor in-
dividual, instaladas no Municipio de capitão Poço/Pa; Pregão Presencial 
nº 9/0182021-PP-SrP-PMcP-SEMad; registrados: M felipe da Silva -Me, 
cNPJ 83.858.001/0001-07, no valor de r$120.000,00 (cento e vinte mil  
reais); Valor total registrado: r$120.000,00 (cento e vinte mil  reais); Pra-
zo de Vigência da ata: de 21/07/2021 a 21/07/2022; João Gomes de 
Lima - Prefeito

eXtrato de reGistro de PreÇos
registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço; espécie: ata de registro 
de Preços nº 210701/2021 PP-SrP-PMcP-SEMad, decorrente do Pregão 
Presencial nº 9/0162021 PP-SrP-PMcP-SEMad. objeto: registro de Preços 
Para eventual e futura contratação de empresa especializada Para aquisi-
ção de Tubos em concreto armado, em atendimento as Necessidades da 
Secretaria Municipal de obras do Município de capitão Poço/Pa empresa 
registrada: d r da cunha eireli epp, cNPJ 27.684.538/0001-19. Valor re-
gistrado; r$ 1.282.520,00 (Um Milhão e duzentos e oitenta e dois Mil e 
Quinhentos e Vinte reais). Valor total registrado: r$ 1.282.520,00 (um 
milhão e duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e vinte reais). data do 
Prazo de Vigência da ata: de 21/07/2021 a 21/07/2022.

reGistro de PreÇos Nº 210702/2021 
decorrente do Pregão Presencial nº 9/0172021-PP-SrP-PMcP. registra-
dor: Prefeitura Municipal de capitão Poço. objeto: contratação de empre-
sa especializada para aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de 
câmaras e recapagem de pneus para a frota de veículos e máquinas da 
administração municipal. empresas registradas: J J K Peças e acessórios 
automotores eireli epp, cnpj 09.320.499/0001-99. Valor registrado; r$ 
1.520.119,74(Um Milhão e Quinhentos e Vinte Mil e cento e dezenove re-
ais e Setenta e Quatro centavos). data da assinatura: 21/07/2021.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo nº 9/0192021PP-srP-PMcP

conforme saldo da ata de registro de Preço nº 210704/2021. objeto dos 
contratos: registro de Preço Para eventual e futura contratação de empre-
sa especializada Para Prestaçao de Serviço de fornecimento de refeições 
do Tipo Marmitex e Self Service Para atender as Necessidades da Prefeitu-
ra, fundos e demais Secretarias Municipais do Municipio de capitão Poço/
Pa.  coNTraTo nº 2021220702. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
pitão Poço. contratado: Paulo cezar lima de andre04133941233 cNPJ nº 
41.532.975/0001-48. Valor global r$ 24.862,50(vinte e quatro mil e oito-
centos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Vigência22/07/2021 
a 22/07/2022; coNTraTo nº 2021220703. contratante: fundo Municipal 
de assistência Social. contratado: Paulo cezar lima de andre04133941233 
cNPJ nº 41.532.975/0001-48. Valor global r$14.625,00(quatorze mil e 
seiscentos e vinte e cinco reais). Vigência22/07/2021 a 22/07/2022; coN-
TraTo nº 2021220704. contratante: fundo Municipal de Saúde. contrata-
do: Paulo cezar lima de andre 04133941233 cNPJ nº 41.532.975/0001-
48. Valor global r$ 14.625,00 (quatorze mil e seiscentos e vinte e cinco 
reais). 22/07/2021 a 22/07/2022; coNTraTo nº 2021220705. contratan-
te: fundo Municipal de educação. contratado: Paulo cezar lima de andre 
04133941233 cNPJ nº 41.532.975/0001-48. Valor global r$34.125,00(-
trinta e quatro mil e cento e vinte e cinco reais). Vigência22/07/2021 a 
22/07/2022.

PreGÃo Nº 9/0182021 PP-srP-PMcP-seMad
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 210703/2021. objeto dos 
contratos: registro de Preços Para a eventual contratação de empresa: 
especializada Para a Prestaçao de Serviços de Hospedagem No Municipio 
de capitão Poço/Pa Para atender a diversos Setores e Secretarias Para 
Participação exclusiva de Microempresa, empresas de Pequeno Porte Mi-
croempreendedor individual, instaladas No Municipio de capitão Poço/Pa; 
coNTraTo nº 2021230706. contratante: Prefeitura Municipal de capitão 
Poço. contratado: M felipe da Silva - Me, cNPJ 83.858.001/0001-07 Valor 
global r$ 15.000,00 (quinze mil reais)Vigência 23/07/2021 a 23/07/2022. 
coNTraTo nº 2021230707 contratante: fundo Municipal de assistên-
cia Social. contratado: M felipe da Silva - Me, cNPJ 83.858.001/0001-
07. Valor global r$ 15.000,00(Quinze Mil reais) Vigência 01/11/2019 a 
01/11/2020; coNTraTo nº 2021230708 contratante: fundo Municipal 
de Saúde. contratado: M felipe da Silva - Me, cNPJ 83.858.001/0001-
07. Valor global r$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência 23/07/2021 a 
23/07/2022. coNTraTo nº 2021230709. contratante: fundo Municipal de 
educação. contratado: M felipe da Silva - Me, cNPJ 83.858.001/0001-
07. Valor global r$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Vigên-
cia23/07/2021 a 23/07/2022. coNTraTo nº 2021230710. contratante: 
fUNdEB. contratado: M felipe da Silva - Me, cNPJ 83.858.001/0001-07 
Valor global r$9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Vigência23/07/2021 
a 23/07/2022.

PreGÃo Nº 9/0162021 - PMcP - PP - srP 
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 210701/2021 PP-SrP-PM-
cP-SEMad. objeto dos contratos: registro de Preços Para eventual e futu-
ra contratação de empresa especializada Para aquisição de Tubos em con-
creto armado, em atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal 
de obras do Município de capitão Poço/Pa; coNTraTo nº 2021220701con-
tratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço - Pa. contratado: d r da 

cunha eire li epp, cNPJ 27.684.538/0001-19. Valor global r$ 641.260,00 
(seiscentos e quarenta e um mil e duzentos e sessenta reais). Vigência 
22/07/2021 à 22/07/2022.

PreGÃo Nº 9/0172021-PP-srP-PMcP - PMcP 
objeto dos contratos: registro de Preços Para eventual e futura contrata-
ção de empresa especializada aquisição de Pneus, câmaras de ar, Proteto-
res de câmaras e recapagem de Pneus Para a frota de Veículos e Máqui-
nas da administração Municipal. coNTraTo nº 2021230701. contratante: 
Prefeitura Municipal de capitão Poço, contratado: J J K Peças e acessórios 
ltda - epp, cNPJ 09.320.499/0001-99. Valor global r$ 557.950,79(Qui-
nhentos e cinquenta e Sete Mil e Novecentos e cinquenta reais e Se-
tenta e Nove centavos). Vigência 23/07/2021 à 23/07/2022. coNTraTo 
nº 2021230702. contratante: fundo Municipal de assistência Social, con-
tratado: J J K Peças e acessórios ltda - ePP, cNPJ09.320.499/0001-99.
Valor global r$ 10.762,14 (dez mil e setecentos e sessenta e dois reais 
e quatorze centavos). Vigência 23/07/2021 à 23/07/2022. coNTraTo nº 
2021230703. contratante: fundo Municipal de Saúde, contratado: J J K 
Peças e acessórios ltda - Epp, cNPJ 09.320.499/0001-99. Valor global 
r$ 26.956,73 (vinte e seis mil e novecentos e cinquenta e seis reais e 
setenta e três centavos). Vigência 23/07/2021 à 23/07/2022. coNTraTo 
nº 2021230704. contratante: fundo Municipal de educação, contratado: J 
J K Peças e acessórios ltda - epp, cNPJ 09.320.499/0001-99. Valor global 
r$ 159.798,90 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e noventa e oito 
reais e noventa centavos). Vigência 23/07/2021 à 23/07/2022. coNTraTo 
nº 2021230705.  contratante: fundo Municipal de Meio ambiente, con-
tratado: J J K Peças e acessórios ltda - epp, cNPJ 09.320.499/0001-99. 
Valor global r$ 5.582,16 (cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e 
dezesseis centavos). Vigência 23/07/2021 à 23/07/2022.

aViso HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetroNico Nº09/0292021-Pe-PMcP-seMad 

objeto: contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços 
na locação Veículos automotores, Tratores agrícolas e Máquinas Pesadas, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos 
Municipais do Município de Capitão Poço/PA, conforme especificações do 
anexo i. Torna-se público o resultado da licitação e julgamento das pro-
postas, tendo como Vencedores as empresas: ff comercio e locacao de 
automóveis eireli cNPJ: 12.625.256/0001-73 e c. d. costa eireli cNPJ: 
23.465.147/0001-52. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, Ho-
MoloGo, em favor da proponente vencedora do certame considerando 
os termos do processo licitatório, e determino aos setores competentes 
as providencias que o caso requerer. data de Homologação: 20/08/2021. 
João Gomes de Lima - Prefeito.

Protocolo: 695498

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 070/2021/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de ra-
ções para cães (adultos e filhotes), gatos (adultos e filhotes) e equinos, 
visando atender as necessidades da unidade de vigilância de zoonoses do 
município de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá iní-
cio com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
03/09/2021, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: www.
castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-conve-
nios; 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.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa N° 096/2021 

cHaMada PÚBLica Nº 001/2021/PMc 
objeto: contratação de cooperativa/associação para fornecimento de gê-
neros alimentícios, oriundos da agricultura familiar para a alimentação es-
colar deste Município de castanhal/Pará, oriundos do Programa Nacional de 
alimentação Escolar - PNaE, para o ano letivo de 2021. a sessão pública 
desta chamada pública será realizada 1, às 09:00 horas. Quaisquer dú-
vidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: licitacao.supri@
castanhal.pa.gov.br  ou no Prédio da Prefeitura Municipal de castanhal - 
Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, sito à av. Barão do rio 
Branco, 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal - Pará.  Edital: 
Poderá ser obtido no seguinte endereço www.castanhal.pa.gov.br/portal-
da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios, www.tcm.pa.gov.br ou 
no e-mail: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. Sílvio Roberto Monteiro 
dos santos - Presidente da cPL.

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade N° 022/2021 
credeNciaMeNto Nº 004/2021

O Município de Castanhal, através da Secretaria Municipal de assistên-
cia Social/fundo Municipal de assistência Social, mediante ato da comis-
são Permanente de licitação nomeada pela Portaria nº. 026/2021, torna 
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público que estará realizando o credenciamento para prestação de Serviços 
cartorários Para Emissão de 2ª Via de documentos (certidão de Nasci-
mento e casamento) e 1ª Via de certidão de casamento (casamento co-
munitário), em conformidade com os ditames da constituição federal, lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, em específico no seu Artigo 25, 
“caput”, bem como lei federal nº. 8080/90, e outros. Período do recebi-
mento dos documentos: a partir do dia 23/08/2021, das 08:00h às 13:00h 
na Secretaria Municipal de Suprimentos e licitação, sito à av. Barão do rio 
Branco nº 2232, Bairro: centro, neste Município. o Edital poderá ser ob-
tido no endereço acima e endereço eletrônico: licitação.supri@castanhal.
pa.gov.br. as dúvidas quanto ao procedimento de credenciamento poderão 
ser dirimidas pela comissão de Permanente de licitação - cPl. Benedita 
ribeiro de Lima Neta - Presidente da cPL.

Protocolo: 695499

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Chamada Pública nº 001/2021, Processo Licitatório n° 034/2021-CPL. 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
Empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional 
de alimentação Escolar - PNaE aos alunos da rede Pública de Ensino de 
cumaru do Norte.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtrato Nº 200/2021 - Pedro MiraNda de soUsa, portador do cPf 
sob n.º 399.217.512-04. Valor total r$ 18.805,00 (dezoito mil oitocentos 
e cinco reais). Vigência 31/12/2021. assinatura 10 de agosto de 2021.
coNTraTo Nº 201/2021 - GENES doMiNGoS SaNTiaGo, portador do cPf 
sob n.º 700.851.022-53. Valor total r$ 19.699,00 (dezenove mil seiscen-
tos e noventa e nove reais). Vigência 31/12/2021. assinatura 10 de agosto 
de 2021.
coNtrato Nº 202/2021 - edNa arrUda da siLVa, portadora do cPf 
sob n.º 401.228.083-04. Valor total r$ 19.220,00 (dezenove mil e duzen-
tos e vinte reais). Vigência 31/12/2021. assinatura 10 de agosto de 2021.
coNTraTo Nº 203/2021 - floriNdo PErEira dE SoUSa, portador do 
cPf sob n.º 236.636.003-78. Valor total r$ 19.652,00 (dezenove mil seis-
centos e cinquenta e dois reais). Vigência 31/12/2021. assinatura 10 de 
agosto de 2021.

eXtrato de rescisÃo de coNtrato
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. coNTraTo Nº 190/2021 
- J.G aBadia coMErcio ME, inscrita no cNPJ. nº 14.912.551/0001-36, 
referente ao ProcESSo liciTaTÓrio Nº 035/2021, ModalidadE PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 028/2021. oBJETo: fica rESciNdido a partir do dia 
12/08/2021, conforme a cláusula décima Quinta do contrato nº 190/2021, 
referente fornecimento de materiais de construção, ferragens, hidráulicos 
e material elétricos em geral. cumaru do Norte - Pa, 19 de agosto de 2021.

eXtrato de rescisÃo de coNtrato
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. coNTraTo Nº 191/2021 
- J.G aBadia coMErcio ME, inscrita no cNPJ. nº 14.912.551/0001-36, 
referente ao ProcESSo liciTaTÓrio Nº 035/2021, ModalidadE PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 028/2021. oBJETo: fica rESciNdido a partir do dia 
12/08/2021, conforme a cláusula décima Quinta do contrato nº 191/2021, 
referente fornecimento de materiais de construção, ferragens, hidráulicos 
e material elétricos em geral. cumaru do Norte - Pa, 19 de agosto de 2021.

eXtrato de rescisÃo de coNtrato
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUMarU do NorTE. coN-
TraTo Nº 189/2021 - J.G aBadia coMErcio ME, inscrita no cNPJ. nº 
14.912.551/0001-36, referente ao ProcESSo liciTaTÓrio Nº 035/2021, 
ModalidadE PrEGÃo ElETrÔNico Nº 028/2021. oBJETo: fica rESciN-
dido a partir do dia 12/08/2021, conforme a cláusula décima Quinta do 
contrato nº 189/2021, referente fornecimento de materiais de construção, 
ferragens, hidráulicos e material elétricos em geral. cumaru do Norte - Pa, 
19 de agosto de 2021.

Protocolo: 695513

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa / Pa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetroNico  Nº 012/2021 PMc-sPr
o PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa/Pa, torna público que foi 
adjudicado e Homologado o PrEGÃo PrESENcial Nº 012/2021 pmc-SP 
- Processo administrativo nº 2207-01/2021, cujo objeto e  registro de pre-

ço que para contratação de empresa especializada para fornecimento e 
aplicação de pavimentação asfáltica em cBUQ em diversos logradouros 
no município de curuça, a serem definidos de acordo com as necessidades 
do município, tendo como Vencedor a empresa Gl coNSTrUTora lTda 
cNPJ;05.214.984/0001-27, no Valor r$ 3.556.282,80;curuça/Pa, Jeffer-
son Ferreira de Miranda- Prefeito Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇos
oriGeM: PreGÃo eLetroNico Nº 012/2021 PMc-sPr

oBJETo: objeto e  registro de preço que para contratação de empresa 
especializada para fornecimento e aplicação de pavimentação asfáltica em 
CBUQ em diversos logradouros no município de curuça, a serem defini-
dos de acordo com as necessidades do município. ÓrGÃo GErENciador: 
Prefeitura municipal de curuça.coNTraTada: Gl coNSTrUTora lTda 
cNPJ;05.214.984/0001-27, no Valor r$ 3.556.282,80,curuça/Pa aSSiNa-
TUra: 16/08/2021. ViGÊNcia: 12 (doze) meses.

Protocolo: 695515

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 0010/2021 
objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços gráficos para atender as necessi-
dades da Prefeitura (gabinete/secretarias) e fundos do Município de Maga-
lhães Barata/PA. Conforme especificações constantes no ANEXO I - Termo 
de referência abertura: 02/09/2021 às 09h00min.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 0011/2021 
objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empre-
sa especializada para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de 
informática, para atender as necessidades da Prefeitura (gabinete/secreta-
rias) e Fundos do Município de Magalhães Barata/PA. Conforme especifica-
ções constantes no aNEXo i - Termo de referência abertura: 02/09/2021 
às 14h00min.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 0012/2021 
objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinado ao 
Programa Nacional de alimentação Escolar-PNaE deste Município de Maga-
lhães Barata/PA. Conforme especificações constantes no ANEXO I - Termo 
de referência abertura: 03/08/2021 às 09h00min.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 0013/2021 
objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços e instalação de link de internet 
para atender as necessidades da Prefeitura (gabinete/secretarias) e fundos 
do Município de Magalhães Barata/PA. Conforme especificações constantes 
no aNEXo i - Termo de referência abertura: 03/08/2021 às 14h00min.
retirada do edital: Na coordenação de licitações e contratos - Prefei-
tura Municipal de Magalhães Barata, rua lauro Sodré, s/nº, centro, cEP: 
68.722-000, Magalhães Barata/Pa, das 8h ás 14h de segunda a sexta-
feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da Transparência de 
Magalhães Barata/Pa (www.magalhaesbarata.pa.gov.br), no Portal dos 
Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e no Portal compras Públicas 
(http://www.portaldecompraspublicas.com.br). coordenadora de Licita-
ções e contratos: Lillian Witte Nogueira de oliveira.

Protocolo: 695519

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo
termo de adjudicação referente ao PreGÃo PreseNciaL (srP) 
Nº 021/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 7.694/2021-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE rE-
carGa dE GáS liQUEfEiTo do PETrÓlEo (GlP) dE 13 KG, dESTiNa-
do a aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ad-
MiNiSTraÇÃo (SEMad) E SEcrETariaS ViNcUladaS a ESTa UNidadE 
GESTora, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; 
adjudicado a empresa: MariScÃo SErV adMiNiSTraTiVoS lTda - cNPJ/
Mf Nº 32.085.694/0001-01, vencedora do certame com o valor unitário de 
unitário de r$ 116,50 e valor global de r$ 54.638,50 (cinquenta e quatro 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Pelo que adJU-
DICO o resultado final. Marabá - PA, 19.08.2021, Georgeton r Morais 
- Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 695522
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 327/2021/seMad, Processo adminis-
trativo nº 14.350/2021-PMM, autuado na modalidade inexigibilida-
de de licitação nº 006/2021/cEl/SEVoP/PMM, objeto: fornecimento de 
vale transporte público municipal para atender as necessidades do cen-
tro de referência Especializado da assistência Social - crEaS. Empre-
sa: iNTEGraÇÃo SErViÇoS E locaÇÃo EirEli, inscrita sob o cNPJ nº 
28.836.589/0002-62; Valor r$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais), data da 
assinatura 18/08/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia Oliveira Lima, 
secretária de assistência social.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 335/2021/seMad, Processo adminis-
trativo nº 14.686/2021-PMM, autuado na modalidade adesão a ata 
de registro de Preço nº 023/2021/cEl/SEVoP/PMM, objeto: locação de 
Maquinas e Veículos. Empresa: coNSTrUTora E locadora lUara lT-
da-ME, inscrita sob o cNPJ nº 06.019.165/0001-91; Valor r$ 202.000,00 
(duzentos e dois mil reais), data da assinatura 11/08/2021 Vigência: 
31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 695523

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 021/2021-
ceL/PMM, Processo n° 11.101/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo, 
UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM Na rUa V-190, Na folHa 19, NÚclEo NoVa 
MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; ad-
judicado e Homologado a empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E SErVi-
ÇoS lTda, inscrita no cNPJ 07.506.424/0001-71, vencedora com o valor: 
r$ 492.849,69. assinatura: em 19/08/2021, secretário Municipal de 
obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 695530

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 038/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo 
adMiNistratiVo N° 17.396/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). 
regime de Empreitada Por Preço Unitário - data da Sessão: 15/Set/2021 
- 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE EN-
GENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da 
SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa, localiZada Na 
aVENida aMaZÔNia, S/N, aGrÓPoliS do iNcra, Bairro aMaPá, No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Próprios - integra do Edital e infor-
mações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal 
do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin car-
neiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 695538

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 050/2021-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cesso adMiNistratiVo N° 18.404/2021-PMM - Tipo Menor Preço. 
data da Sessão: 08/set/2021 - 14h00min (horário local). objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para MaNUTNEÇÃo 
do PaiSaGiSMo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - PMM.  recursos: Próprios - 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-
1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo 
duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 695540

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 095/2021-cPL/PMM, Processo Nº 15.320/2021-
PMM, Tipo: Menor Preço por item/lote. data do certame: 08/09/2021. 
Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 09:00 (horário de Bra-
sília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MoBiliárioS E EQUiPaMENToS dESTiNadoS À coMPoSiÇÃo doS 
NÚclEoS dE EdUcaÇÃo iNfaNTil TiPoS B E c, PadrÃo ProiNfÂNcia, 
METodoloGiaS iNoVadoraS, No MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. UaSG: 
927862. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, In-
formações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida 
VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 
68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 20/08/2021.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 695541

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 041/2021-ceL/seVoP/PMM

Processo adMiNistratiVo N° 17.760/2021-PMM - tipo Me-
nor Preço (Global). regime de Empreitada Por Preço Unitário - data da 
Sessão: 13/Set/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliES-
PorTiVa coBErTa Na EMEf coroNEl JoÃo aNaSTácio dE QUEirÓZ, 

localiZada Na aVENida VP-3, folHa 16, Bairro NoVa MaraBá, No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: federal/Próprios - integra do Edital 
e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 
- Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 
08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin 
carneiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 039/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 17.763/2021-PMM - tipo Menor 
Preço (Global). regime de Empreitada Por Preço Unitário - data da Ses-
são: 14/Set/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa E aMPliaÇÃo da EMEf Mar-
TiNHo MoTa, localiZada Na folHa 27, QUadra 14, loTE ESPEcial, 
Bairro NoVa MaraBá, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: fede-
ral/Próprios - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.
licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da 
Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente-
ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
coNVite Nº 013/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 16.221/2021-PMM - tipo Menor 
Preço (Global). regime de Empreitada Por Preço Unitário - data da Ses-
são: 02/Set/2021 - 15h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE MUro E MoUrÃo Na EScola GEraldo lUiZ GoNZaGa, lo-
caliZada Na Vila SÃo raiMUNdo, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE Ma-
raBá/Pa. recursos: federais/Próprios - integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/
Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro da 
silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 695536

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 049/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 15.323/2021-PMM - tipo Menor 
Preço Por item. data da Sessão: 03/Setembro/2021 - 9h00min (horário 
Brasília). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS, MoBiliárioS E UTENSÍlioS dE coZiNHa, dESTiNadoS a 
SUPrir aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd 
E daS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927862 - recursos: federal e Próprios. 
integra do Edital e informações: Site do comprasNet: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br; Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: 
sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da 
Transparência/Marabá. adalberto cordeiro raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 695533

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

MUNicÍPio de ÓBidos - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

5º Termo aditivo para prorrogação de prazo para mais de 180 dias do con-
trato adm. Nº001/2020/PMo/SEUrBi, proveniente da Tomada de Preços 
nº 005/2020/PMo/SEUrBi. objeto do contrato: contratação de empresa 
para execução de Pavimentação e recuperação de Vias Urbanas em concre-
to no Município de Óbidos - Pará, em atendimento a SEUrBi. contratada: 
i. B. coMÉrcio dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo E SErViÇo dE coNS-
TrUÇÃo lTda - EPP, cNPJ: 13.109.110/0001-38. JaiMe BarBosa da 
SILVA - Prefeito do Município de Óbidos/PA.

Protocolo: 695546

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo srP N° 044/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo SrP N° 044/2021, Na forMa ElETrÔNica.
tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
oBJETo: registro de Preço visando a contratação de empresa para o for-
necimento de gêneros alimentícios, a fim de atender as necessidades da 
alimentação Escolar dos estudantes da Educação infantil, Ensino funda-
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mental, Educação de Jovens e adultos (EJa), atendimento Educacional Es-
pecializado (aEE), e Ensino Médio da rede pública de ensino de acordo com 
as diretrizes do Programa Nacional de alimentação Escolar- PNaE.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 06 de setembro 
de 2021, às 09h00Min.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido 
junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do 
TcM/Pa, no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de 
licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de 
solicitação pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.

Pacajá/Pa, 19 de agosto de 2021.
MarK JoNNy saNtos siLVa

SEc dE EdUcaÇÃo
Protocolo: 695552

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº023/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 023/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico 042/2021

oBJETo: a presente ata tem por objeto registro de preços visando à fu-
tura e eventual contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, 
de material gráfico, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura 
Municipal de Pacajá e suas Secretarias.
eMPresas VeNcedora:
01- adVir iMPrESSoS lTda; c.N.P.J; nº31.936.199/0001-98, Subtotal 
adjudicado: r$ 151.823,35 (cento cinquenta e Um Mil, oitocentos e Vinte 
e Três reais e Trinta e cinco centavos).
02- a. S loPES coM. iNd. Grafica - ME; c.N.P.J. nº 05.231.416/0001-
34, Subtotal adjudicado: r$ 65.881,70 (Sessenta e cinco Mil, oitocentos e 
oitenta e Um reais e Setenta centavos).
03- SUPEr dada EMPrEEMdiMENToS lTda; c.N.P.J. nº 41.226.381/0001-
09, Subtotal adjudicado: r$ 9.310,61 (Nove Mil, Trezentos e dez reais e 
Sessenta e Um centavos).

Pacajá/Pa, 19 de agosto 2021.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 695548

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº 20210274

oriGEM: PrEGÃo Nº PE SrP 036/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS dE MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo dE VEÍcUloS
Valor ToTal................: r$ 65.750,00 (sessenta e cinco mil, setecentos 
e cinquenta reais)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.080, 2.074, 2.092 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 19 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 695550

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

coMUNicado cLassiFicaÇÃo FiNaL
toMada de PreÇos Nº 2/2021-02ProsaP

a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da UEP/ProSaP, por inter-
médio da comissão Especial de licitação, comunica aos interessados que 
do julgamento da proposta comercial apresentada pelas empresa habilita-
da, considerando renúncia de recurso da proponente, referente ao proces-
so licitatório nº 2/2021-02ProSaP, na modalidade ToMada dE PrEÇoS, 
que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para a exe-
cução da obra de ampliação das salas do escritório do Programa de Sane-
amento ambiental, Macrodrenagem e recuperação de igarapés e Margens 
do rio Parauapebas (ProSaP), situado na Sede da Prefeitura Municipal 
de Parauapebas, Estado do Pará,  fica claSSificada a proponente: M. B. 
ENGENHaria E coNSTrUÇÕES EirEli, cNPJ Nº 04.164.631/0001-05, com o 
valor global corrigido de r$ 413.106,33 (quatrocentos e treze mil, cento e seis 
reais e trinta e três centavos). Sagrando-se vencedora do certame a empresa 
M. B. ENGENHaria E coNSTrUÇÕES EirEli, cNPJ Nº 04.164.631/0001-05, 
com o valor global de r$ 413.106, 33 (quatrocentos e treze mil, cento e seis 
reais e trinta e três centavos); por ter apresentado a proposta mais vantajosa 
para administração e atendendo os requisitos do edital.

Parauapebas/Pa, 20 de agosto de 2021.
daytoN NeVes Pereira

Presidente da comissão Especial de licitação
dec. PMP nº 1040/2020

Protocolo: 695277

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de ProrroGaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-04ProsaP

a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/UNidadE EXEc. do ProJE-
To - UEP do ProGraMa MUN. dE SaNEaM. aMBiENTal, Macrod., rEcUP. 
dE iGaraPES E MarGENS do rio ParaUaPEBaS - ProSaP, mediante a 
comissão Especial de licitação – UEP/ProSaP, devidamente designada por 
meio do decreto nº 1040/2020, leva ao conhecimento dos interessados, 
que em razão das alterações promovidas através do 2º aditivo de alteração 
do Edital, fica PRORROGADA a abertura dos trabalhos relativos ao processo 
de concorrência nº 3/2021-04ProSaP, que possui como objeto a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo daS oBraS 
dE Macro E MicrodrENaGEM, do SiSTEMa Viário, dE ESGoTaMENTo 
SaNiTário, dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, dE UrBaNiZaÇÃo E dE ilU-
MiNaÇÃo PÚBlica da SEGUNda ETaPa (ZoNaS 02 E 03) do ProJETo 
dE SaNEaMENTo aMBiENTal, MacrodrENaGEM E rEcUPEraÇÃo do 
iGaraPÉ laJEado, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Neste sentido, fica marcada a abertura do processo para o dia 28 de se-
tembro de 2021, às 10:00 horas, na Sala de Sessões da central de lici-
tações e contratos da Prefeitura Municipal de Parauapebas, localizada no 
centro administrativo da Prefeitura de Parauapebas, cujo endereço é Morro 
dos Ventos, Sem Número, Quadra Especial, lote Especial, Bairro Beira rio 
2, Município de Parauapebas, Estado Pará, Brasil.

Parauapebas - Pa, 20 de agosto de 2021.
daniel Benguigui

coordenador Executivo UEP - ProSaP
decreto nº 1256/2019

Protocolo: 695314

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

resULtado de JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2021-02ProsaP
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da comissão Especial de 
licitação, em conformidade com a lei federal n.º 8.666/1993 e disposições 
do Edital de licitação, torna público aos interessados na coNcorrÊNcia 
Nº 3/2021-02ProSaP, que objetiva a contratação de empresa de enge-
nharia especializada em obras de saneamento para a execução do Booster 
Bela Vista e da adutora de água tratada que vai da Estação de Tratamento 
de água 2 (ETa 2) até ele, intervenções estas que compõem o Projeto de 
Saneamento ambiental, Macrodrenagem e recuperação do igarapé laje-
ado, em desenvolvimento no Município de Parauapebas, Estado do Pará, 
que após a análise dos documentos de habilitação apresentados, dEcidiU 
declarar iNaBiliTadaS as licitantes: coMProMiSSo dE coNSÓrcio MUl-
TiSUl/ocEaNo; Empresas compromissadas: MUlTiSUl ENGENHaria S/S 
lTda., cNPJ Nº 02.577.145/0001-85; e ocEaNo SErViÇoS dE coNSTrU-
ÇÃo ciVil EirEli, cNPJ Nº 03.536.995/0001-06, por deixar de atender 
parcialmente a exigência de qualificação técnica profissional e operacional 
dos itens 8.1.4.3.2 e 8.1.4.3.3 do edital; MaSTEr coNSTrUTora E iN-
corPoradora EirElli, cNPJ Nº 13.034.156/0001-35, por não atender 
ao item 8.1.2.3 do edital em virtude de encontrar-se irregular perante 
ao fisco estadual referente a cassação da certidão nº 702021080546785-
6, por deixar de apresentar a certidão de registro (no crEa) de todos 
os profissionais, estando em desacordo com item 8.1.4.1 do edital e por 
não atender parcialmente a exigência de qualificação técnica profissional 
e operacional dos itens 8.1.4.3.2 e 8.1.4.3.3 do edital; e M. B. ENGENHa-
ria E coNSTrUÇÕES EirEli, cNPJ Nº 04.164.631/0001-05, por deixar 
de atender parcialmente a exigência de qualificação técnica profissional e 
operacional dos itens 8.1.4.3.2 e 8.1.4.3.3 do edital.
de acordo com item 13.1 do edital, e em concordância com o previsto no 
art.109, da lei Nº 8.666/93, os interessados, querendo, terão vistas dos 
autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação.

Parauapebas/Pa, 20 de agosto de 2021.
daytoN NeVes Pereira

comissão Especial de licitação
Presidente

Protocolo: 695313

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de terMo de recisÃo ao coNtrato Nº 20200385
aSSUNTo: Termo de rescisão do contrato nº 20200385
dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2020-004SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNTraTada: coNSTrUTora f & f EirEli-EPP.
oBJETo: EXEcUÇao dE SErViÇoS EM coNcrETo arTMado E ESTrU-
TUra METalica Para rEforMa E aMoliaÇao TraNSVErSal da PoNTE 
adJacENTE ao ciTY ParK, SoBrE o rio ParaUaPEBaS, No MUNiciPio 
dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.196.010,74 (dois milhões, cento e 
noventa e seis mil, dez reais e setenta e quatro centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 08 (oito) meses. 06 de Novembro de 
2020 a 06 de Julho de 2021.
aMParo lEGal: com amparo nos artigos 77, 78, inciso i, e 79, inciso i, 
todos da lei federal 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 16/08/2021.

Protocolo: 695342
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210440

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-0019PMP/ arP Nº 20210063
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNÇa 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$ 32.520,00 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais)
ViGÊNcia 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes.
daTa da EMiSSÃo 11 de agosto de 2021

Protocolo: 695338

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210413

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-0030PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE HaBiTacao dE iNTErESSE Social
coNTraTada(o) SMl - SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNd. E coM. EirEli
oBJETo aquisição de Material de consumo, para serem utilizados pelas 
Secretarias e coordenadorias desta Prefeitura Municipal de Parauapebas, 
no Estado do Pará
Valor ToTal r$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais)
ViGÊNcia 06 (Seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura das partes.
daTa da EMiSSÃo 05 de agosto de 2021

Protocolo: 695339

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso adiaMeNto

toMada de PreÇo 003/2021 
a Prefeitura Municipal de Placas, coMUNica aos interessados que consi-
derando a logística interna a ToMada dE PrEÇo Nº 0o3/2021 tendo como 
objeto: contratação de empresa para a construção de muro no Estádio Mu-
nicipal de Placas/Pa, datado para o dia, 25 de agosto de 2021 será adiado, 
a abertura do mesmo passa a ser dia 27 de agosto de 2021 às 9h, por razões 
técnicos administrativos. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº: 20210198 
origem: Pregão eletrônico 020/2021 contratante: Prefeitura Municipal de 
Placas cnpj 01.611.858/0001-55. contratada (o)G. E. N. cunha Eireli cnpj 
26.504.674/0001-17, objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Presta-
ção de Serviços continuados de Manutenção Predial Preventiva E corretiva 
das instalações. Valor Total: r$ r$ 564.294,83 (quinhentos e sessenta e 
quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos). 
Vigência: 11 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assi-
natura: 11 de agosto 2021. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal
coNtrato Nº: 20210196; origem: Pregão eletrônico 020/2021 
contratante: Fundo de Manut. e desenv. do Ensino da Educ. Bási-
ca cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o)G. E. N. cunha Eireli cNPJ 
26.504.674/0001-17, objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação 
de Serviços continuados de Manutenção Predial Preventiva E corretiva das 
instalações. Valor Total: r$ 1.190.768,12 (um milhão, cento e noventa mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Vigência: 11 de agosto 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 11 de agosto 2021. 
Marcelo Wilton rodrigues Leal - secretário Municipal de educação. 
coNtrato Nº: 20210197; origem: Pregão eletrônico 020/2021 
contratante: fundo Municipal de Saúde cnpj 12.566.342/0001-52. con-
tratada (o): G. E. N. cunha Eireli cnpj 26.504.674/0001-17, objeto:con-
tratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços continuados de 
Manutenção Predial Preventiva e corretiva das instalações.Valor Total:r$ 
609.674,91 (seiscentos e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e 
noventa e um centavos). Vigência: 11 de agosto de 2021 a 31 de dezem-
bro de 2021; assinatura: 11/08/2021.
coNtrato Nº: 20210199; origem: dispensa de Licitação 031/2021 
contratante: fundo Municipal de Saúde cnpj 12.566.342/0001-52. contrata-
da(o): Maria cicera clemente de oliveira cpf: 366.930.572-68, objeto:locação 
de um imóvel destinado ao funcionamento do setor de endemias do Município de 
Placas. Valor Total: r$ 3.000,00 (três mil reais). Vigência: 11 de agosto de 2021 
a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 11 de agosto 2021. Gilberto 
Bianor dos Santos Paiva - Secretário Municipal de Saúde.
coNtrato Nº: 20210200; origem: Pregão eletrônico 019/2021 con-
tratante: fundo Municipal de assistência Social, cnpj 14.654.055/0001-
20.  contratada(o) Valteir Pereira de Souza -Me, cnpj 07.394.189/0001-
93. objeto: aquisição de itens para compor o kit bebê que faz parte do 
Programa Bebê a Bordo, conforme dispõe a lei Municipal nº257/2017. 
Valor Total: r$ 91.242,00 (noventa e um mil, duzentos e quarenta e dois 
reais). Vigência: 17de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da 
assinatura: 17 de agosto de 2021. erika cristina alves de Jesus - se-
cretária de assistência social.

Protocolo: 695554

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis/Pa
aViso de cHaMada PÚBLica

cHaMada PÚBLica N° 003/2021-cP/seMsa 
objeto: chamamento público para credenciamento de Pessoa física e Ju-
rídica, Especializada em Serviços Medicos em obstetrícia, Ginecologia, Mé-
dico de auditoria e clinico Geral, para atender nas Ubs, caps e No Hospital 
Municipal de rurópolis. data e hora da abertura, abertas as 9h00min do dia 
06/09/2021. Será julgado o processo de licitação na sala de licitações no 
prédio da prefeitura municipal de rurópolis. Para aquisição do edital,será dis-
ponibilizado no “website” da Prefeitura Municipal de Rurópolis(http://www.
ruropolis.gov.br) ou no site do TcM www.tcm.pa.gov.br, (mural de licitações) 
outros  esclarecimentos poderão ser obtidos por interessados junto a comis-
são Permanente de licitações, no horário das 09:00 às 14:00 horas, na rua 
10 de maio, 263, centro, cEP 68.165-000, na cidade de rurópolis, Estado do 
Pará, mediante prévio agendamento através do e-mail cplruropolis@gmail.
com. aluizio r. costa Pires - Presidente da cPL.

Protocolo: 695556
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021-seMiNFra

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo XE-
roGráfico, Gráfico, SErViÇoS dE rEcarGaS E MaNUTENÇÃo dE iM-
PrESSoraS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEMiNfra E TTS. Total 
de itens licitados 28. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br. Aber-
tura das propostas: 03/09/2021 às 10h00 no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. informações gerais: o edital está disponível na página 
eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

Santarém (Pa), 23 de agosto de 2021.
aNa FLÁVia LoPes Ferreira
Pregoeira Municipal/SEMiNfra

Protocolo: 695557

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL

Portaria n° 060/2021 - seMtras
santarém, 08 de Julho de 2021.

coNSTiTUi a coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo dE liciTaÇÃo rEfErENTE 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE Para aTENdEr aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E aSSiSTÊNcia Social-
SEMTraS. a Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social, Sra. 
cElSa Maria GoMES dE BriTo SilVa, no uso de suas atribuições legais, 
conforme decreto nº006/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe
art. 1° - constituir coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo, em caráter permanente, 
formada pelos seguintes servidores:
Presidente: diEGo BrENNEr VaScoNcEloS - Matrícula: 87006 - agente 
administrativo
1º Membro: MarilEUda dE SoUZa cUNHa- Matrícula nº 84980 - assistente Social
2º Membro: lUaNNa coHEN SEriQUE do NaSciMENTo-Matrícula nº 
52855 - chefe de Seção
art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3° - revogam-se as disposições em contrário.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, aos oito 
dias do mês de Julho de dois mil e vinte um.

celsa Maria Gomes de Brito silva
Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social

dEc. 006/2021 - GaP/PMS
Protocolo: 695559

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 054/2021-

o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe.
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
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Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para 
aquisição de grupos geradores para atender as necessidades de comuni-
dades rurais do município de Santarém. antonio Manoel coelho amaral 
- Matrícula nº 30551.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Fabio Adriano 
lopes dos Santos - Matrícula nº 89159.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, apli-
cando-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em 
execução. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete 
do Secretário Municipal de agricultura e Pesca aos dezenove dias de agosto 
de dois mil e vinte e um. Bruno da silva costa. secretário Municipal de 
agricultura e Pesca. decreto nº 008/2021 - seMGoF.

Protocolo: 695560

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico
cHaMada PÚBLica Nº 002/2021-FMs  

Proc. adMiNistratiVo Nº 02007001/21
Proc. LicitatÓrio Nº 7/2021-200701

O Município de Santarém Novo, através do fundo Municipal de Saúde 
torna público o para conhecimento dos interessados, que às 10:00hs do 
dia 17/09/2021 realizará sessão pública para abertura e julgamento dos 
envelopes, na sala de reuniões do complexo administrativo municipal, a 
partir da publicação deste aviso. o objeto da chamada pública é a coN-
TraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica, Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MÉdi-
coS, ENfErMaGEM E dE ProfiSSioNaiS dE aPoio a GESTÃo, a forMa 
dE SErViÇoS MÉdicoS, coNSUlTaS ESPEcialiZadaS, SErViÇoS dE 
ENfErMaGEM E ProfiSSioNaiS TÉcNicoS Para o dESENVolViMENTo 
dE aTiVidadES coNforME NEcESSidadE da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE dE SaNTarÉM NoVo - Pa, coNSTiTUÍda Por ProfiSSioNaiS 
ESPEcialiZadoS, coM caPacidadE TÉcNica, HUMaNa E TEcNolÓGica 
coM EXEcUÇÃo coNTiNUada. o Edital e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.
pa.gov.br/ ou no departamento de licitações do complexo administrativo 
municipal, na rua frei daniel Samarate, nº 128 - cEP: 68720-000, infor-
mações e esclarecimentos via e-mail - pmsn.licita@gmail.com, a partir da 
publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

Santarém Novo - Pa, 20 de agosto 2021
Katiuscia Machado correa
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 695562

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-007 - 
PraZo de ViGÊNcia 17.08.2021 a 31.12.2021

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para aquisição de peças para veícu-
los leves e pesados. dotação orçamentaria: 2.024. fundo Municipal de 
Educação, cNPJ: 28.539.289/0001-30, contratadas: V. alVES da Sil-
Va EirEli - ME, cNPJ: 11.801.411/0001-00. cT N. 20210232, valor: 
115.328,50; MV coMl. dE PEÇaS Para aUTo E SErViÇoS lTda - EPP, 
cNPJ: 07.712.240/0001-68 cT N. 20210233, valor: 30.222,50; a f dE 
oliVEira - EirEli, cNPJ: 37.377.587/0001-62 cT N. 20210234, valor: 
64.441,56. São Geraldo do araguaia - Pa, 17 de agosto de 2021, ordena-
dor (a) de despesas, carleny Botelho carvalho.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Pregão Presencial nº. 9/2021-024.

Órgão: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
objeto: aquisição de ventiladores e lavatórios plástico. data, Hora, local: 
02/09/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geral-
do do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: 
das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interes-
sado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal da 
transparência PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
São Geraldo do araguaia - Pa, 20 de agosto de 2021. Pregoeiro - adir 
carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Pregão Presencial srP nº. 9/2021-025.

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição e confec-
ção de serviços gráficos. Data, Hora, Local: 03/09/2021 às 09h00min na 
sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone 

(94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponí-
vel ainda para download no portal da transparência PMSAGA, site: http://
www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 20 
de agosto de 2021. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 695563

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
resULtado de JULGaMeNto 

toMada de PreÇos Nº 2/2021-002 
objeto: contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Ser-
viços de construção de Passarela de Madeira no Município de São Sebas-
tião da Boa Vista, conforme convênio Plataforma +Brasil nº 904129/2020. 
adjudicado e Homologado para a empresa Mais Brasil construtora Eireli, 
cNPJ: 26.916.786/0001-85, com o Valor Global de r$363.490,00 (trezen-
tos e sessenta e três mil quatrocentos e noventa reais). licitação realizada 
pelo critério de Menor Preço Global. suely Maria do socorro oliveira 
Monteiro. Presidente da cPL/ssBV.

Protocolo: 695566

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura municipal de terra alta/Pa, Torna público para conheci-
mento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o Pregão 
Eletrônico 007/2021, que teve como o registro de Preços que objetiva a 
contratação de empresa para o fornecimento de Material de construção, 
Epi’s, ferramentas, Equipamentos, Material Para Pintura, Tintas e Solven-
tes, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Terra alta 
e suas Secretarias. decido pela Homologação do resultado do Processo 
licitatório n° 178 referente ao Pregão eletrônico 007/2021 e adjudico a 
Empresa lux Material de construção Eireli, cNPJ n° 16.443.583/0001-65, 
como vencedora dos itens 5, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 32, 33, 36, 
37, 39, 41, 42,43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
64, 93, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 133, 134, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175 e 176. Empresa J E dE oliVEira rodriGUES - ME, inscrita 
no cNPJ sob o nº 17.142.432/0001-30 como vencedora dos itens 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 
47, 48, 49, 50 e 51. Empresa J c P Prado comercio Eireli, inscrita no cNPJ 
sob o nº 21.254.778/0001-05 como vencedora dos itens 24,30 e 160. 
Empresa Senhora construtora comercio Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
41.002.760/0001-15 vencedora dos itens 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 
113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
106, 197, 198, 199 e 200. elinaldo Matos da silva - Prefeito.

Protocolo: 695581

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210214
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 031/2021PMt-Pe-srP.

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo 
cNPJ: 10.221.760/0001-82

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNfEcÇÃo dE iMPrESSoS 
GráficoS E SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo ViSUal, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS.
coNTraTada: f. GardiN dE MElo EirEli com o valor global de r$ 
267.347,80 (duzentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Sete 
reais e oitenta centavos).
coNTraTada: Grafica iMPrESSUS EirEli, com o valor total de r$ 
179.669,82 (cento e Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove 
reais e oitenta e dois centavos).
data da assinatura: 18/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 18 de agosto de 2021, celso cirilo dos santos, Presi-
dente da cPL.
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210213
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 035/2021PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo-Pa 
cNPJ: 10.221.760/0001-82

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE BorracHaria EM VEÍcUloS, 
MoTociclETaS, caMiNHÕES, MáQUiNaS PESadaS, TraTorES E iMPlE-
MENToS aGrÍcolaS dESTiNadoS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE TrairÃo E fUNdoS MUNiciPaiS.
coNTraTada: Maria dalila dE oliVEira, cNPJ: 27.283.131/0001-80 
com o valor global de r$ 131.309,90 (cento e Trinta e Um Mil, Trezentos e 
Nove reais e Noventa centavos).
data da assinatura: 18/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 18 de agosto de 2021, celso cirilo dos santos, Presi-
dente da cPL.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210215
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 0 38/2021PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo-Pa 
cNPJ: 10.221.760/0001-82

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo aUToMoTor dE PaSSEio, TiPo HaT-
cHBacK, ZEro QUiloMETro Para aTENdEr oS TraBalHoS do MUNi-
ciPio dE TrairÃo-Pa.
coNTraTada: P G aGUiar ViEira EirEli, com o valor total de r$ 
124.000,00 (cento e Vinte e Quatro Mil reais).
data da assinatura: 18/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 18 de agosto de 2021, celso cirilo dos santos, Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 695582

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

cHaMada PUBLica Nº 002/2021
Processo adMistratiVo Nº 0022021 

oBJETo: Premiação do inciso ii - Subsídio mensal para manutenção de es-
paços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias com obser-
vância na lei federal nº 14.017/2020, no decreto federal nº 10.464/2020, 
na lei federal nº 8.666/1993, no dEcrETo PMU/GaB N.o 162/2020, dE 
30 dE NoVEMBro dE 2020 que regulamenta a implementação da lei aldir 
Blanc em âmbito municipal. inscrições: 24/08/2021 à 09/09/2021.
local: auditório da Prefeitura Municipal de Uruará. Endereço: rua 15 de 
novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal 
do TcM. o edital encontra-se disponível no Gabinete do Prefeito localizado 
na rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 
horas e portal do TcM.

cHaMada PUBLica Nº 003/2021, 
Processo adMistratiVo Nº 003221 

oBJETo: Premiação do inciso iii - editais, chamadas públicas, prêmios, 
aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instru-
mentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, 
de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia 
criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifesta-
ções culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais 
que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de 
redes sociais e outras plataformas digitais,  com observância na lei federal 
nº 14.017/2020, no decreto federal nº 10.464/2020, na lei federal nº 
8.666/1993, no dEcrETo PMU/GaB N.o 162/2020, dE 30 dE NoVEMBro 
dE 2020 que regulamenta a implementação da lei aldir Blanc em âmbito 
municipal. inscrições: 24/08/2021 à 09/09/2021. local: auditório da Pre-
feitura Municipal de Uruará. Endereço: rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM. o edital encon-
tra-se disponível no Gabinete do Prefeito localizado na rua 15 de novem-
bro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM

Protocolo: 695583

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de retiFicaÇÃo
eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de coNtrato adMiNis-
tratiVo Nº. 20200244 - toMada de PreÇos Nº. 2/2020-005-se-
Med, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.675, Páginas nº. 
118 e 119, do dia 19/08/2021. onde se Lê: r$: 485.970,83; 
Leia-se: r$: 732.008,20.

Protocolo: 695585

eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de 
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 20200244 
toMada de PreÇos Nº. 2/2020-005-seMed

ParTES: coNTraTaNTE - SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE Vi-
TÓria do SiNGU - SEMEd (fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo) - cNPJ: 
14.811.402/0001-80, contrato administrativo nº 20200244; coNTraTada: 
ProJETa ENGENHaria & coNSTrUÇÃo EirEli - cNPJ: 24.900.400/0001-
11; oBJETo:  construção / conclusão do prédio da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMEd, do município de Vitória do Xingu/Pa; JUSTificaTiVa: 
Modificação mediante acréscimos de 24,338% no valor total do contrato e 
reequilíbrio é de r$: 485.970,83, conforme art. 65, inciso i, alíneas “a” e 
“b”, inciso ii, alínea “d” e § 1° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
assinatura do Termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 19/08/2021.

Protocolo: 695587

.

.

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade c, Nº 110

aViso de LicitaÇÃo deserta
coNcorrÊNcia Nº 07/2021

o serviço social do transporte – sest, por intermédio da comissão de 
licitação, torna público, para conhecimento, que não houve licitantes inte-
ressados no certame acima especificado, com abertura de envelopes no dia 
18/08/2021 às 15h, cujo objeto é selecionar e contratar empresa especiali-
zada para fornecimento de kit lanche e material gráfico para as campanhas 
nacionais e locais do SEST SENaT, Unidade Paragominas, restando - se a 
presente licitação dESErTa.

adriaNo taVares aLVes
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 695138

M c d carVaLHo & cia Ltda - deMais
inscrito no cNPJ 02.748.653/0005-02 

Sito na rua 24 de dezembro, nº S/N - bairro: centro - Município: oriximi-
ná/Pará, torna público que solicitará a renovação da licença de operação 
nº 003/2019 junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mineração 
de oriximiná, para atividade de “comércio Varejista de combustível para 
Veículos automotores” (Tipologia - 32214), com capacidade de armaze-
namento de 45 m³. (Porte Pequeno - iii), revenda de Gás liquefeito de 
Petróleo (GLP) e Lubrificantes.

Protocolo: 695590

.

.

eMPresariaL
.

M c d carVaLHo & cia Ltda - deMais 
inscrito no cNPJ 02.748.653/0011-50 

Sito na Travessa antônio Bentes oliveira, nº 2732 - bairro: Nossa Senhora 
das Graças - Município: oriximiná/Pará, torna público que solicitará a re-
novação da licença de operação nº 005/2019 junto a Secretaria Municipal 
de Meio ambiente e Mineração de oriximiná, para atividade de “comércio 
Varejista de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) - Gás/Botijões de 13 Kg” (ti-
pologia - 32216), com capacidade de armazenamento de 37,44 ton. (Porte 
Grande - iii).

Protocolo: 695591

M c d carVaLHo & cia Ltda - deMais
inscrito no cNPJ 02.748.653/0010-70 

Sito na rua Joveniano ferreira de Barros, nº 2026 - bairro: Nossa Senhora 
das Graças - Município: oriximiná/Pará, torna público que solicitará a re-
novação da licença de operação nº 004/2019 junto a Secretaria Municipal 
de Meio ambiente e Mineração de oriximiná, para atividade de “comércio 
Varejista de combustível para Veículos automotores” (Tipologia - 32214), 
com capacidade de armazenamento de 60 m³. (Porte Pequeno - iii), re-
venda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e Lubrificantes.

Protocolo: 695592

a rod traNsPortes Ltda 
cNPJ: 07.262.290/0007.86 

Torna público que rEcEBEU da SEMa-Pa-Secretária de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, a licença de operação- lo nº 12903/2021, 
válida até 09/08/2026, para atividade de Transporte rodoviário de Subs-
tâncias e Produtos Perigosos (GlP)-Gás liquefeito de Petróleo, localizado 
em Tapana, Belém/Pa.

Protocolo: 695593

aLVorada Posto de coMBUstiVeis Ltda - aUto Posto J.e. 
inscrito no cNPJ nº 21.596.565/0001-53, 

Novo Progresso/Pa, torna-se público que recebeu da SEMMa/NP a l.o., Nº 
128/2020 processo Nº 1084/2020.

Protocolo: 695594
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Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa 
PrÉVia e LiceNÇa de iNstaLaÇÃo sococo s/a 

aGroiNdÚstrias da aMaZÔNia 
cNPJ: 05.832.555/0003-85 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal do Meio ambien-
te de ananindeua - SEMa a renovação das licença de Prévia nº l01621 
e licença de instalação nº li l01721, ambas com validade: 07/01/2022, 
para a atividade de ponto de abastecimento de combustível, localizado no 
Setor a, Quadra 01, s/nº, lote 06 a 10 - distrito industrial cEP: 67.035-
095, ananindeua/Pa. Processo: r083721.

Protocolo: 695595

JasPer e JasPer Ltda - 
(Posto de MoLas ParaVaLVULas) 

iNscrito No cNPJ Nº 08.704.730/0001-85 
Novo Progresso/Pa, torna-se público que requereu renovação da licença 
l.o, processo protocolo Nº 1140/2021, junto a SEMMa/NP.P

Protocolo: 695596

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNiciPio de MaraBÁ - iPaseMar

eXtrato coNtrato adMiNistratiVo
N° 11/2021-iPaseMar

Processo administrativo nº: 3.674/2021/PMM, Pregão eletrônico 
nº 028/2021/cPL/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE Via-
GENS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarca-
ÇÃo E caNcElaMENTo dE BilHETES dE PaSSaGENS aÉrEaS EM ÂMBiTo 
NacioNal, iNTErMUNiciPaiS E iNTErESTadUaiS, em atendimento às 
necessidades do instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos do Município de Marabá - iPaSEMar. contratada: dinastia Viagens 
e Turismo lTda EPP, cNPJ n°: 15.741.481/0001-63. Valor Estimado: r$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). data de assinatura: 17/08/2021. Vigên-
cia: 31/12/2021. Nilvana Monteiro sampaio Ximenes - diretora Pre-
sidente do iPaseMar.

Protocolo: 695597

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: 695598

o sr. GiLsoN de oLiVeira BraNdÃo 
BrasiLeiro, casado, eNGeNHeiro aGrÔNoMo, Portador do 

rG nº 4341798 Pc/Pa e cPF 725.630.872-87 
detentor dos imóveis lote 18, 19 e 20 da Gleba 86, localizada no muni-
cípio de Uruará, tornar público que recebeu junto à Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Uruará, SEMMa, a licença ambiental rural (lar) Nº 
0002/2021 para atividade de Bovinocultura e autorização de Supressão de 
Vegetação Secundária (aSV) Nº 001/2021.

Protocolo: 695599

LUNa N. cerQUeira eireLi/ eLetroGÁs 
cNPJ: 31.444.067/0001-49, 

localizado na av. Sebastião camargo, 272, centro B, torna público que 
está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença de 
operação para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de pe-
tróleo (GlP).

Protocolo: 695600

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
ata de reGistro de PreÇos Nº 012/2021 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00002 - srP 
objeto: aquisição estimada de gêneros de alimentação, materiais de lim-
peza e produtos de higienização para compor as cestas básicas destinadas 
aos servidores da agência de Saneamento de Paragominas. Tendo como 
participante com o menor preço registrado, cuja proposta foi classifica-
da em primeiro lugar no certame, a empresa: PoNTo coM iNforMáTi-
ca EirEli - EPP com o valor total de r$ 315.000,00 (trezentos e quinze 
mil reais). Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2022. recurso: Próprio. Pgm: 
23/08/2021. ordenadora de despesa: rosilene Gomes costa - supe-
rintendente Geral.

Protocolo: 695601

o sr. roBsoN steLMastcHUK da siLVa, 
BrasiLeiro, soLteiro, ProdUtor rUraL, Portador do 

rG nº 3232818 2ª Via Pc/Pa e cPF 394.923.032-72 
detentor da Fazenda Nova Escócia, localizado no município de Brasil 
Novo-Pa, tornar público que recebeu junto à SEMaS-Pa, a licENÇa dE 
aTiVidadE rUral (lar) nº 13674/2021, para Manejo florestal em re-
gime de rendimento Sustentável, e a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal (aUTEf) nº 273802/2021.

Protocolo: 695602

o “Posto 25 coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda”
LocaLiZado Na aVeNida 25 de 

seteMBro, s/Nº, Bairro de sÃo BrÁs 
cNPJ nº 05.477.023/0001-09 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Belém (SEMMa) a licença de instalação nº035/2021, com validade de 
01 (um) ano, para a instalação da empresa “PoSTo 25 coMÉrcio dE 
COMBUSTÍVEIS LTDA” -  Outros Tipos de Construção não Especificados 
anteriormente - avenida 25 de Setembro, s/nº, bairro de São Brás, cEP 
66.093-005, Belém-Pa.

Protocolo: 695603

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo; 

ModaLidade: PreGÃo PreseNciaL Nº 007/2021 cMa 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Para forN-
cEciMENTo dE MaTEriaS PErMaNENTES, SUPriMENToS dE iNforMa-
TÍca E MaTEriaiS dE EXPEdiENTE. Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa, conforme anexo i - Termo de re-
ferência. Vencedores do certame: f. M. S SilVa doS SaNToS coMÉr-
cio EirEli-ME inscrita no cNPJ n° 33.289.117/0001-68, com o valor total 
de r$ 174.002,50 (cento e setenta e quatro mil, dois reais e cinquenta 
centavos), e ESaTi coMÉrcio E SErViÇoS EirEli com valor total r$ 
124.796,25 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e 
vinte e cinco centavos). Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 
WHaNdeiLoN de carVaLHo saNtos - Vereador/Presidente. anapu/Pa, 
19 de agosto de 2021.

WHaNdeiLoN de carVaLHo saNtos
Vereador/Presidente

Protocolo: 695604

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de retiFicaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 059/2021 - 
coM reGistro de PreÇos

o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: Aquisição de Materiais Gráficos Para Atendimento ao SENAI-DR/
Pa, conforme Edital e anexo i.
aBertUra: 10 de setembro de 2021.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço acima citado, em horá-
rio comercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no 
site da FIEPA - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 23 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 695605

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 045/2021 
coM reGistro de PreÇos

o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: fornecimento de Equipamentos de climatização para atendi-
mento das Unidades do SESi-dr/Pa, conforme Edital e anexo i
aBertUra: 09 de setembro de 2021.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 23 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 695607
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Uniteca Agroflorestal S.A.
CNPJ: 07.478.665/0001-54

Balanços Patrimoniais 
Em reais

Ativo 30/06/21 30/06/20
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.345.468 7.002.162
Tributos a recuperar 208.527 192.109
Contas a receber – 578.512
Outras contas a receber 24.731 1.105

1.578.727 7.773.888
Ativo não circulante
Partes relacionadas 6.355.179 –
Imposto de renda e  contribuição  social  diferidos 1.027.650 932.686
Propriedades para investimento 42.849.070 42.849.070
Imobilizado 10.027 531.819

50.241.926 44.313.575
Total do ativo 51.820.653 52.087.464
Passivo e patrimônio líquido 30/06/21 30/06/20
Circulante
Fornecedores – 1.058
Tributos a recolher 132.132 7.303
Obrigações trabalhistas – 260

132.132 8.620
Passivo não circulante
Partes relacionadas 165.367 187.189
Imposto de renda e  contribuição  social  diferidos 6.279.775 6.429.156

6.445.142 6.616.345
Total do passivo 6.577.274 6.624.965
Patrimônio líquido
Capital social 32.764.865 32.764.865
Reservas de lucros 12.697.633 13.287.055
Prejuízo do exercício (219.120) (589.422)
Total do patrimônio líquido 45.243.378 45.462.498
Total do passivo e do patrimônio líquido 51.820.653 52.087.464

Demonstrações do Resultado do Exercício  
Em reais

30/06/21 30/06/20
Despesas administrativas (696.159) (1.777.797)
Despesas com vendas – –
Despesas tributárias (314.992) (335.714)
Outras receitas (despesas) operacionais 590.390 643.813
Lucro (prejuízo) operacional (420.761) (1.469.698)
Receitas financeiras 83.275 347.369
Despesas financeiras (5.359) (4.093)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 77.916 343.276
Lucro ou prejuízo antes do imposto 
 de renda e da contribuição social (342.845) (1.126.422)
Imposto de renda e contribuição social (120.620) (2.951)
Imposto de renda e contribuição social  diferido 244.345 539.951
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (219.120) (589.422)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
Em reais

30/06/21 30/06/20
Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício (219.120) (589.422)
Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do período (219.120) (589.422)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Em reais

Capital  
social

Lucros  
(prejuízos)  

acumulados Total
Saldos em 30/06/2020 32.764.865 12.697.633 45.462.498
Prejuízo do exercício – (219.120) (219.120)
Saldos em 30/06/2021 32.764.865 12.478.513 45.243.378

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Em reais

30/06/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (219.120)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
 ao caixa proveniente das/ (aplicado nas) 
 atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (244.345)

(463.465)
Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 578.512
Impostos a recuperar (16.418)
Outros créditos (23.627)
Fornecedores (1.058)
Obrigações trabalhistas (260)
Obrigações tributárias 124.829
Outras contas a pagar –
Contingências –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 198.514
Das atividades de investimento
Empréstimo a partes relacionadas (6.377.000)
Aquisição ativo imobilizado 521.792
Caixa usado nas atividades de investimento (5.855.208)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa(5.656.694)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.002.162
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (5.656.694)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.345.468

Protocolo: 695615

a eMPresa c&a Modas s.a. 
cNPJ n.º 45.242.914/0001-05 

Torna público que foram extraviados os livros de ocorrência modelo 6 
nº 1 e 2 referentes a iE: 15.172.844-5 com abertura em 16.12.1996 e 
04.10.2012, respectivamente, registrados no boletim de ocorrência nº 
00277/2021.205688-1; E o livro de ocorrência modelo 6 nº 1 referente a 
iE: 15.290.400-0 com abertura em 11.09.2009, registrado no boletim de 
ocorrência n.º 00277/2021.205698-7. informa ainda que não se respon-
sabiliza pelo uso indevido dos mesmos.

Protocolo: 695608

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
o serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM iNdUstriaL - seNai

dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ   
cNPJ 03.785.762/0001-39 

através da comissão central de licitação do SESi e do SENai cocEl, 
comunica aos interessados que está efetuando locação de imóvel livre e 
desembaraçado no endereço: Travessa Padre Eutiquio, nº 1078, Bairro Ba-
tista campos cEP 66.023.710-000, Belém/Pa com  área Total 300,80m², 
de propriedade da  l.M.B. Pedrosa  - cNPJ: 19.738.128/0001-85,  com 
fundamento no art. 9ª inciso Vi do regulamento de licitações e contratos 
do SENai, com o objetivo de desenvolver Programas Educacionais na área 
de alimentação, com recursos estimados de r$ 300.000,00 (Trezentos Mil 
reais ) por 12 meses de locação, podendo ser prorrogado no limite do rlc 
do SENai.

Belém (Pa), 23 de agosto de 2021.
Neilton carneiro do Nascimento

coordenador e Pregoeiro
comissão central de licitação do SESi e SENai

Mail: licitacao@sesipa.org.br
Protocolo: 695609

aNteNor FeGadoLi - Me
Torna público que solicitou da SEMaS/Pa, a lo, proc. nº 2001/014103, 
para Produção de carvão Vegetal no Município do Moju/Pa.

Protocolo: 695610

cÂMara MUNiciPaL de BraGaNÇa
eXtrato de coNtrato 

carta coNVite N° 001/2021 
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia 
para construção de Três Gabinetes anexo a câmara Municipal. Empresa: J 
T de araujo Eireli - Me, com inscrição no cNPJ sob o nº 41.166.403/0001-
92. contrato: 2021081801. Valor: r$ 50.028,64 (cinquenta mil, vinte e 
oito reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: 18/08 a 31/12/2021. 
Fernando antonio santana reis - Presidente da câmara.

Protocolo: 695611

FUNdo de PreVidÊNcia sociaL do MUNicÍPio 
de sÃo seBastiÃo da Boa Vista/PÁ

eXtratos de coNtratos adMiNistratiVos
coNtratos adMiNistratiVos N° 005/2021-iN/cPL/FUNPreVssBV

objeto: contratação de serviços especializados de consultoria e assessoria 
Jurídica, para o fundo de Previdência Social do Município de São Sebastião 
da Boa Vista, contratada: Paulo roberto campos Sociedade individual de 
advocacia, cNPJ sob n° 24.899.421/0001-64, valor de: r$ 60.000,00 (ses-
senta mil reais). Vigência: 08/07/2021 à 31/12/2021, data da assinatura: 
em 08 de julho de 2021.

coNtratos adMiNistratiVos 
N° 006/2021-iN/cPL/FUNPreVssBV 

Objeto: contratação de prestação de serviços profissionais especializados 
de consultoria e assessoria contábil, para o fundo de Previdência Social 
do Município de São Sebastião da Boa Vista, contratada: a c assessoria 
contabil ltda, cNPJ sob n° 36.832.661/0001-20, valor de: r$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). Vigência: 12/07/2021 à 31/12/2021, data da assina-
tura: em 12 de julho de 2021.

coNtratos adMiNistratiVos 
N° 007/2021-iN/cPL/FUNPreVssBV 

Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais de 
assessoria e consultoria especializada em transparência pública, para o 
fundo de Previdência Social do Município de São Sebastião da Boa Vista, 
contratada: cr2 consultoria Em Tecnologia da informação ltda, cNPJ sob 
n° 23.792.525/0001-02, valor de: 5.922,00 (cinco mil, novecentos e vinte 
e dois reais). Vigência: 12/07/2021 à 31/12/2021, data da assinatura: em 
12 de julho de 2021.
em 12 de janeiro de 2021. são sebastião da Boa Vista/Pá, dário 
Gonçalves Junior - Presidente Funprev.

Protocolo: 695612

LiceNÇa de oPeraÇÃo
PaULo rayMUNdo BriGido de oLiVeira eireLLi 

cNPJ: 22.911.135/0001-41 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente -SE-
MEia, a licença ambiental - Modalidade licença de operação referente a 
obra Portuária realizada pelo dNiT no Município de abaetetuba /Pa.

Protocolo: 695613
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ARAGUAIA INDÚSTRIA DE ÓLEOS E PROTEÍNAS S.A.
CNPJ nº 24.221.207/0001-54

Ativo                 2020               2019
 Circulante   
  Caixa e equivalentes de caixa  7.417.646,85   372.360,03 
  Clientes  25.052.490,20   13.548.153,84 
  Estoques  6.498.979,70   6.191.187,73 
  Adiantamento de fornecedores  978.788,62   16.910,53 
  Impostos a recuperar  11.396.354,86   12.229.815,35 
  Impostos diferidos  381.364,79   2.756.446,85 
  Outras contas a receber        202.324,54       134.910,98 
 Total do ativo circulante   51.927.949,56   35.249.785,31 
 Não circulante   
  Clientes  5.006.157,58   - 
  Depósito judicial  48.075,05   48.075,05 
  Investimentos  2.674.639,15   -   
  Imobilizado  58.910.245,19   58.189.581,93 
  Intangivel           5.830,15          7.714,39 
 Total do ativo não circulante   66.644.947,12   58.245.371,37 
 Total do Ativo  118.572.896,68   93.495.156,68

NOTA 01 – INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA: A Araguaia Indus-
tria de Óleos e Proteínas S.A. foi constituída em 22 de fevereiro de 2016, 
com sede em Xinguara, PA. Tem como objetivo social preponderante a fa-
bricação de subprodutos do abate de animais, em especial farinhas e gor-
duras, destinados para a indústria de ração animal e de biocombustíveis. 
NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: As demonstrações inanceiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância aos pro-
nunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e de acordo com os padrões internacionais de conta-
bilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”). Na preparação destas demonstrações 
inanceiras, a Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e 
interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezem-
bro de 2020. As demonstrações inanceiras foram preparadas utilizando o 
custo histórico como base de valor.   NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS: As práticas contábeis descritas a seguir da sociedade foram 
aplicadas de forma consistente aos períodos apresentados nestas demons-
trações contábeis. a) Regime de escrituração - Foi adotado o regime de 
competência para escrituração das receitas e despesas. b) Imobilizado - 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo de reposição de 
um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item 
caso seja provável que os benefícios econômicos irão luir para a Socieda-
de. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos 
no resultado conforme incorridos. A depreciação é calculada sobre o custo 
de um ativo e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear 
com relação às vidas úteis estimadas de cada grupo de bens, já que esse 
método é o que mais perto relete o padrão de consumo de benefícios eco-
nômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados. As 
vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são apro-
ximadamente as seguintes: Edifícios 25 anos; Máquinas e equipamentos 
10 anos; Móveis e utensílios 10 anos; Veículos 5 anos e Outros bens 5 a 10 
anos. c) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes são 
registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos 
de responsabilidade tributária da sociedade. O prazo médio de vencimento 
é inferior a 30 dias e não requer ajuste a valor presente. d) Estoques - Os 
estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que 
não excede ao seu valor realizável líquido. O valor realizável líquido corres-
ponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos 
estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a reali-
zação da venda. Matérias primas, materiais auxiliares e de manutenção 
- custo de aquisição segundo o custo médio. Produtos acabados e em ela-
boração - custo dos materiais e mão de obra direta e uma parcela propor-

Passivo e Patrimônio Líquido                 2020               2019
 Circulante   
  Fornecedores  12.898.574,83   12.554.450,11 
  Salários e encargos sociais  1.309.021,55   1.125.844,66 
  Impostos, taxas e contribuições  181.859,15   92.439,61 
  Partes relacionadas  2.228.900,87   2.996.106,58 
  Provisão contingencias  30.722,31   30.722,31 
  Outras contas a pagar          71.119,50           2.264,00 
 Total do passivo circulante   16.720.198,21   16.801.827,27 
 Não circulante 
  Partes relacionadas     8.020.000,00                      - 
 Total do passivo não circulante     8.020.000,00                      - 
 Patrimônio Líquido 
  Capital social   56.800.000,00   56.800.000,00 
  Reserva de incentivos iscais  37.032.698,47   9.443.329,41 
  Adiant. para futuro aumento de capital                       -   10.450.000,00 
 Total do patrimônio líquido   93.832.698,47   76.693.329,41 
 Total do passivo e patrim. líquido  118.572.896,68   93.495.156,68 

                 2020               2019
Rec. de venda de bens e serviços  219.749.358,31   127.807.785,38 
Custo dos bens e serviços vendidos  (163.349.207,49) (111.567.081,00)
Lucro bruto  56.400.150,82   16.240.704,38 
Receitas (despesas) operacionais 
Despesas gerais e administrativas  (5.143.622,94)  (4.934.486,10)
Despesas com vendas  (20.194.244,72)  (21.841.648,98)
Outras receitas (desp.) operacionais       619.226,74   16.009.803,29 
Lucro (prej.uízo) antes dos efeitos 
inanceiros	 	31.681.509,90   5.474.372,59 
Receitas inanceiras  135.579,33   205.522,58 
Despesas inanceiras       (59.623,96)    (242.575,37)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social  31.757.465,27   5.437.319,80 
Impostos correntes  (1.704.014,15)  -   
Impostos diferidos  (2.659.082,06)       625.658,67 
Resultado do exercício  27.394.369,06   6.062.978,47 

                 2020               2019
Fluxo de Caixa das Atividades 
Operacionais 
Prejuizo do exercício antes dos 
impostos sobre o lucro  31.757.465,27   5.437.319,80 
Ajustes que não representam 
entrada ou saida de caixa: 
Depreciações e amortizações  8.450.375,79   6.733.905,91 
Custo do investimento/imobilizado 
baixado ou vendido        74.173,40       659.117,12 
  40.282.014,46   12.830.342,83 
Redução (aumento) do ativo: 
  Clientes  (16.510.493,94)  (4.584.277,05)
  Estoques  (307.791,97)  (2.271.394,95)
  Adiantamento de fornecedores  (961.878,09)  568.000,27 
  Impostos a recuperar  833.460,49   (4.855.825,17)
  Impostos diferido  2.375.082,06   625.658,67 
  Outros ativos  (67.413,56)  (693.525,71)
Aumento (redução) do passivo: 
  Fornecedores e outras contas a pagar  344.124,72   5.474.906,52 
  Emprestimos e inanciamento  8.020.000,00   (2.634.864,00)
  Salários e encargos sociais  183.176,89   367.975,81 
  Pagamentos de Imposto de Renda e 
  Contribuição Social  (1.704.014,15)  - 
  Imposto de Renda e Contribuição 
  Social Diferidos  (2.659.082,06)  -   
  Impostos, taxas e contribuições  89.419,54   (84.857,84)
  Obrig. com Coligadas e Controladas  (767.205,71)  2.728.484,22 
  Outros passivos       68.855,50         32.139,01 
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais  29.218.254,18   7.502.762,61 
Fluxo de Caixas das Atividades de 
Investimento 
Investimentos  (2.674.639,15)  - 
Aquisição de Imobilizado e intangível  (9.243.328,21)  (18.606.081,05)
Caixa liquido utilizado nas atividades 
de investimento  (11.917.967,36)  (18.606.081,05)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamento
Ajustes de exercícios anteriores  195.000,00   - 
Adiant. futuro aumento de capital  (10.450.000,00)  10.450.000,00 
Caixa líq. gerado pelas ativ. de inanc.  (10.255.000,00)  10.450.000,00 
Aumento (Redução) de caixa e 
equivalentes de caixa  7.045.286,82   (653.318,44)
Saldo inicial  do caixa e equiv. de caixa  372.360,03   1.025.678,47 
Saldo inal do caixa e equiv. de caixa   7.417.646,85       372.360,03 
Aumento (Redução) de caixa e 
equivalentes de caixa  7.045.286,82   (653.318,44)

  Lucros (Prejuizos)  Reservas de Adiantamento Futuro
   Capital Social           Acumulados Incentivos Fiscais     Aumento de Capital                 Total
Saldos em 31 de julho de 2018  56.800.000,00                               -           3.380.350,94                                    -     60.180.350,94 
Integalização capital  -     -     -     10.450.000,00   10.450.000,00 
Lucro do exercício  -     6.062.978,47   -     -   6.062.978,47 
Reservas de incentivos iscais                       -           (6.062.978,47)          6.062.978,47                                   -                         - 
Saldos em 31 de julho de 2019  56.800.000,00                              -           9.443.329,41             10.450.000,00   76.693.329,41 
Adiantamento futuro aumento capital  -     -     -     (10.450.000,00)  (10.450.000,00)
Lucro do exercício  -     27.394.369,06   -     -     27.394.369,06 
Reservas de incentivos iscais  -     (27.394.369,06)  27.394.369,06   -     -   
Ajustes de exercícios anteriores                       -                               -                195.000,00                                   -          195.000,00 
Saldos em 31 de julho de 2020  56.800.000,00                              -         37.032.698,47                                    -  93.832.698,47

BALANÇOS PATRIMONIAIS - em 31 de dezembro de
(expresso em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - em 31 de dezembro de
(expresso em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(expresso em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - em 31 de dezembro de
(expresso em Reais)

cional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade 
operacional normal, excluindo os custos de empréstimos. As provisões para 
estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. e) Receita Operacional - A receita 
operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os 
riscos e benefícios mais signiicativos inerentes a propriedade dos bens 
foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios 
econômicos inanceiros luirão para a entidade, de que os custos associa-
dos e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira 
coniável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e 
de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira con-
iável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira coniável, então o desconto é reconhecido como 
uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 
f) Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes: O imposto de renda 
e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tribu-
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NOTA 10– IMOBILIZADO

 Área de Terras,    Imobilizações em 
 Pavilhões, Instalações    Andamento e
Custo de Aquisição Industriais e Sistema Máquinas e  Outras Adiantamentos a
ou Fabricação      Tratamento  Equipamentos            Veículos Imobilizações   Fornecedores                 Total
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018  12.431.988,91   26.638.561,78  11.381.683,57   1.733.961,93    4.445.816,46   56.632.012,65 
Adições  1.339.526,60   7.553.264,81   2.706.313,20   1.082.681,28   5.916.617,68   18.598.403,57 
Transferências  4.265.546,62   1.153.991,43   -     -     (5.419.538,05)  -   
Baixas                       -        (622.776,60)     (175.519,50)       (64.907,94)                       -      (863.204,04)
Saldo em 31 de 
dezembro de 2019  18.037.062,13   34.723.041,42   13.912.477,27    2.751.735,27    4.942.896,09   74.367.212,18 
Adições  783.991,61   1.506.781,55   3.034.398,84   294.202,93   3.623.953,28   9.243.328,21 
Transferências  544.092,29   4.748.498,51   -     -     (5.292.590,80)  -   
Baixas       (73.520,00)           (653,40)       (28.322,73)                       -                          -        (102.496,13)
Saldo em 31 de 
dezembro de 2020  19.291.626,03   40.977.668,08  16.918.553,38    3.045.938,20    3.274.258,57   83.508.044,26 
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018   1.233.404,14    4.315.741,10    3.755.449,58       344.233,19                         -    9.648.828,01 
Depreciação  782.151,02   3.054.906,73   2.659.040,19   236.791,22   -     6.732.889,16 
Baixas                       -          (84.076,12)      (119.377,94)           (632,86)                        -      (204.086,92)
Saldo em 31 de 
dezembro de 2019   2.015.555,16    7.286.571,71    6.295.111,83       580.391,55                         -     16.177.630,25 
Depreciação  1.117.928,04   3.870.206,66   3.174.955,26   285.401,59   -     8.448.491,55 
Baixas                       -                          -          (28.322,73)                      -                          -         (28.322,73)
Saldo em 31 de 
dezembro de 2020   3.133.483,20   11.156.778,37    9.441.744,36       865.793,14                         -     24.597.799,07 
Valor contábil em 31 
de dezembro de 2019  16.021.506,97  27.436.469,71    7.617.365,44    2.171.343,72    4.942.896,09  58.189.581,93 
Valor contábil em 31 
de dezembro de 2020  16.158.142,83   29.820.889,71    7.476.809,02    2.180.145,06    3.274.258,57   58.910.245,19

tável para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto 
de renda e contribuição social está reconhecida no resultado.  A sociedade 
apurou seus tributos pelo lucro real. Diferido: Impostos diferidos ativos são 
reconhecidos sobre prejuízos iscais de imposto de renda base negativa da 
contribuição social, e para todas as diferenças temporárias dedutíveis, cré-
ditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável 
que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utili-
zados possam ser utilizados. Impostos diferidos passivos são reconhecidos 
para todas as diferenças tributárias temporárias.
NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: 
        2020 2019
Depósitos a Vista  2.127.171,14   8.698,66 
Aplicações inanceiras  5.290.475,71   363.661,37 
  7.417.646,85   372.360,03 
As aplicações inanceiras, substancialmente em títulos de renda ixa, estão 
registradas ao valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data dos balanços, não excedendo o seu valor de mercado. São pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos 
a um insigniicante risco de mudança de valor. NOTA 05 – CLIENTES: 
Corresponde ao saldo a receber sobre as vendas de produtos efetuadas no 
mercado interno. Tem vencimento de curto prazo e não requer ajustes a 
valor presente.

NOTA 06 – ESTOQUES
 2020 2019
Produtos acabados  1.359.909,10   1.827.811,70 
Insumos  855.389,26   417.841,88 
Material de consumo  2.677.389,78   3.945.534,15 
Estoque em transito  1.532.771,56                   -   
  6.425.459,70   6.191.187,73
 

NOTA 07 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: Corresponde prepon-
derantemente a adiantamentos efetuados para fornecedores nacionais. 
NOTA 08 – IMPOSTOS A RECUPERAR
 2020 2019
Pis/Coins  11.292.621,15   12.065.505,29 
ICMS  -     5.199,77 
Imposto de renda e contribuição social  6.672,69   159.110,29 
Outros Tributos  97.061,02                      -   
  11.396.354,86   12.229.815,35
NOTA 09 – IMPOSTOS DIFERIDOS: Correspondem a imposto de renda e 
contribuição social sobre prejuízos iscais, os estudos e projeções efetuados 
pela Administração da Companhia indicam geração de resultados positivos 
futuros, em montante que possibilita a compensação futura dos créditos 
tributários no próximo ano.

NOTA 11 – INTANGIVEL: O intangível é composto exclusivamente por 
investimento em software. NOTA 12 – FORNECEDORES: Corresponde a 
dívidas com fornecedores pela compra de insumos da sociedade, tem prazo 
de vencimento médio de 30 dias e não requerem ajustes a valor presente.
NOTA 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
 2020 2019
ICMS  42.396,77   31.937,88 
Outros tributos  439.950,18   60.501,73 
  482.346,95   92.439,61
NOTA 14 – PARTES RELACIONADAS: Corresponde a débitos com con-
troladora referente a serviços prestados. NOTA 15 – CAPITAL SOCIAL: 
O capital social é composto em 31 de dezembro de 2020 por 56.800.000 
(56.800.000 em 31 de dezembro de 2019) Ações totalmente subscritas 
e integralizadas. NOTA 16 – SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS: A 
sociedade possui incentivos iscais de ICMS no Estado do PA, pelos produ-
tos industrializados no Estado. O incentivo consiste em redução do saldo 
devedor de ICMS de até 90%. O benefício se estende até 2032. Possui 
também incentivo iscal da SUDAM (Superintendência do desenvolvimento 
da Amazônia) que consiste na redução de 75% sobre o lucro referente 

aos produtos industrializados pela empresa que é utilizado como Base de 
Cálculo do IRPJ.
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Protocolo: 695606

LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
PaULo rayMUNdo BriGido de oLiVeira eireLLi

cNPJ: 22.911.135/0001-41
Torna público que recebeu a li n°002/2021 da Secretaria Municipal de 
Meio ambiente e Mineração - SEMMa, referente a obra Portuária realizada 
pelo dNiT no Município de oriximiná.

Protocolo: 695614

irMGard oecHsLer-cPF: 729501889-15 
Proprietária da Fazenda Xinguara, localizada no município de ourém - Pa, 
torna público que requereu junto à SEMMa ourém, a renovação da licença 
de ambiental rural (lar) nº 01/2020 para a atividade de pecuária.

Protocolo: 695616

MParK estacioNaMeNto de VeicULos Ltda 
inscrita no cNPJ: 21.458.467/0005-83 

Sito à rod. Br 230 Transamazônica, S/N, Gleba 2 a, lote 06 e 07, Patio 
a - cEP: 68.181-000, Município de itaituba, torna a público que rEcEBEU 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMMa/
Pa a licença de operação (l.o.)12770/2021para a atividade de PaTio rE-
GUlador (TriaGEM) dE caMiNHÕES SoMENTE coM ESTacioNaMENTo 
E oUTraS aTiVidadES dE aPoio, protocolada 06.04.2021com validade 
até 06.05.2024.

Protocolo: 695617

eVeLise BraUN siLVa 
Torna público que recebeu da SEMaS, lar nº 13612/2021 com validade 
12/08/2026 e aUTEf nº 273704/2021 com validade até 16/08/2023, res-
pectivamente, para Plano de Manejo florestal Sustentado na fazenda lote 
03 setor e, no Município de aVEiro/Pa.

Protocolo: 695618

ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo PreseNciaL 

srP nº 9/2021-007cMVX
objeto: EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS TiPo caMioNETE PrEfErENcial-
MENTE NoVoS 0KM, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES coNTÍNUaS 
da cÂMara MUNiciPal dE VErEadorES dE ViTÓria do XiNGU; ViGÊN-
cia: 18/08/2021 a 18/08/2022; coNTraTada:Empresa: WH aSSESSo-
ria E coNSUlToria lTda; c.N.P.J. nº 21.756.037/0001-14; iTENS E Va-
lorES UNiTárioS: 00001 - r$ 80.910,000. ViTÓria do XiNGU - Pa, 18 
de agosto de 2021. 
HiraM Paes do NasciMeNto JUNior - Presidente da câmara Mu-
nicipal.

Protocolo: 695619


