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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   Nº 9.295, de 24 de aGosto de 2021
institui o dia Estadual da família na Escola.
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica instituído no Estado do Pará o dia Estadual da família na Es-
cola, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de outubro, coincidindo 
com o dia Nacional da Valorização da família, instituído pela lei federal n° 
12.647, de 16 de maio de 2012.
Parágrafo único. o dia Estadual da família na Escola objetiva sensibilizar a 
sociedade a respeito da importância da parceria entre instituições familia-
res e escolares, bem como estimular a visita e interação das famílias com 
o ambiente escolar e a realização de atividades que demandem a presença 
de pais junto a seus filhos.
Art. 2° O Dia Estadual da Família na Escola fica incluído no calendário oficial 
de eventos do Estado do Pará. 
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 24 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 696672

decreto de 24 de aGosto de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii e X, da constituição Estadual, combina-
do ao art. 26, art. 93-B e art. 128 da lei Estadual nº 6.833/2006, e
considerando o requerimento formulado por meio do ofício nº 079/2021-
cJ, de 12 de agosto de 2021; a fundamentação contida no Processo nº 
2019/103472 e a Manifestação nº 000043/2021 da Procuradoria-Geral do 
Estado;
Considerando o andamento do Conselho de Justificação instaurado pelo 
Decreto de 21 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.442 de 22 de dezembro de 2020, em desfavor do tEN cEl QoPM 
rG 18.335 carlos KENEd GoNÇalVEs dE soUZa e do 2º tEN QoPM rG 
38.890 rÔMUlo NEVEs dE aZEVEdo;
considerando o afastamento do cEl QoPM rG 21103 fraNcisco cElso 
dE liMa MacHado, a contar de 10 de agosto de 2021, em gozo de férias,
dEcrEta:
Art. 1º. Fica sobrestado o andamento do Conselho de Justificação instaura-
do pelo Decreto de 21 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 34.442 de 22 de dezembro de 2020, em face do tEN cEl QoPM 
rG 18.335 carlos KENEd GoNÇalVEs dE soUZa e do 2º tEN QoPM rG 
38.890 rÔMUlo NEVEs dE aZEVEdo, pelo período de 10 de agosto a 8 de 
setembro de 2021, em razão do afastamento do cEl QoPM fraNcisco 
cElso dE liMa MacHado, integrante do colegiado, por motivo de férias.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 10 de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 24 dE aGosto dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 696676

d e c r e t o  Nº 1809, de 24 de aGosto de 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcEsso 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 18.570.769,24 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 18.570.769,24 (dezoito Milhões, 
Quinhentos e setenta Mil, setecentos e sessenta e Nove reais e Vinte e 
Quatro centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

071011512115088890 - sEdoP 0101 444042 1.000.000,00

071011545114897645 - sEdoP 0101 449051 3.366.744,89

071011545115087556 - sEdoP 0101 449051 507.941,59

141012060814918705 - sEdaP 0101 444042 2.998.802,76

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 280.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.354.000,00

552012312615087671 - ProdEPa 0101 449052 9.063.280,00

total 18.570.769,24

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 24 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1810, de 24 de aGosto de 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, 
no valor de r$ 919.309,03 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o 
crédito suplementar no valor de r$ 919.309,03 (Novecentos e dezenove Mil, 
trezentos e Nove reais e três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

291012678214867505 - sEtraN 0124 444042 919.309,03
total 919.309,03

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

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

291012678214867429 - sEtraN 0124 449051 477.063,91

291012678214867430 - sEtraN 0124 449051 442.245,12

total 919.309,03

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 24 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 696673

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.314/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 2021/928650,
r E s o l V E:
exonerar EMaNUEl MEssias dE soUsa do cargo em comissão de coor-
denador fazendário, código GEP-das-011.4, com lotação na secretaria de 
Estado da fazenda. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.315/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 2021/928650,
r E s o l V E:
exonerar daVid raPHaEl MatEUs dE alMEida GoNÇalVEs do cargo em 
comissão de coordenador fazendário, código GEP-das-011.4, com lotação 
na secretaria de Estado da fazenda. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
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Portaria Nº 1.316/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 2021/928650,
r E s o l V E:
exonerar WElliNGtoN MoNtEiro cardoso do cargo em comissão de 
coordenador fazendário, código GEP-das-011.4, com lotação na secreta-
ria de Estado da fazenda. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.317/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 2021/928650,
r E s o l V E:
i. exonerar GilVÃ PiNHEiro riBEiro do cargo em comissão de diretor 
fazendário código GEP-das-011.5, com lotação na secretaria de Estado 
da fazenda.
ii. nomear daVid raPHaEl MatEUs dE alMEida GoNÇalVEs para exer-
cer o cargo em comissão de diretor fazendário código GEP-das-011.5, 
com lotação na secretaria de Estado da fazenda.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.318/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 2021/928650,
r E s o l V E:
i. exonerar raiMUNdo aUGUsto cardoso dE MiraNda  do cargo em 
comissão de diretor fazendário, código GEP-das-011.5, com lotação na 
secretaria de Estado da fazenda. 
ii. nomear EMaNUEl MEssias dE soUsa para exercer o cargo em comis-
são de diretor fazendário, código GEP-das-011.5, com lotação na secre-
taria de Estado da fazenda.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.319/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 2021/928650,
r E s o l V E:
i. exonerar aNa lEa caNiZo PErEira do cargo em comissão de coorde-
nador fazendário código GEP-das-011.4, com lotação na secretaria de 
Estado da fazenda.
ii. nomear rafaEl GUErsoNi Brasil para exercer o cargo em comissão 
de coordenador fazendário código GEP-das-011.4, com lotação na secre-
taria de Estado da fazenda.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.320/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 2021/928650,
r E s o l V E:
nomear roBErto Mota BraNdÃo JÚNior para exercer o cargo em co-
missão de coordenador fazendário, código GEP-das-011.4, com lotação 
na secretaria de Estado da fazenda. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.321/2021-ccG, de 24 de aGosto 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:
i. exonerar WaNdEr lUiZ da silVa ataidE do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-das-011.3, com lotação na secretaria de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade, a contar de 13 de agosto de 2021.
ii. nomear KatsUMi JosÉ doUrado WataNaBE  para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-das-011.3, com lotação na secretaria 
de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, a contar de 13 de agosto 
de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.322/2021-ccG, de 24 de aGosto 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:
i. exonerar, a pedido, Patricia MiraNda MENEZEs do cargo em comissão 
de diretor, código GEP-das-011.5, com lotação na secretaria de Estado 
de Meio ambiente e sustentabilidade, a contar de 31 de agosto de 2021.
ii. nomear lUciaNo loUZada do coUto  para exercer o cargo em co-
missão de diretor, código GEP-das-011.5, com lotação na secretaria de 
Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, a contar de 31 de agosto de 
2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.323/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 ofício 426/2021-GaB/sEEl,
r E s o l V E:
tornar sem efeito o item ii da Portaria nº 1.246/2021-ccG, de 10 de agos-
to de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.666, de 11 de 
agosto de 2021, que nomeou Mário roNaldo dE liMa carValHo para 
o cargo em comissão de assessor, código GEP-das-012.1, com lotação na 
secretaria de Estado de Esporte e lazer, a contar de 9 de agosto de 2021. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.324/2021-ccG, de 24 de aGosto 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:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.299/2021-ccG, de 20 de agosto de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.678, de 23 de agosto de 2021, 
que exonerou 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, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.325/2021-ccG, de 24 de aGosto 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:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.303/2021-ccG, de 20 de agosto de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.678, de 23 de agosto de 2021, 
que nomeou socorro dE JEsUs GoMEs Mota no 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, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 1.326/2021-ccG, de 24 de aGosto 2021
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:
i. excluir do anexo da Portaria nº. 920/2021-ccG de 2 de junho de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.603, Edição Extra de 2 de junho 
de 2021, o servidor alBiNo JosÉ da silVa BarBosa.
ii. exonerar alBiNo JosÉ da silVa BarBosa do cargo em comissão de 
diretor de administração e finanças, código GEP-das-011.5, com lotação 
na secretaria de Estado de turismo, a contar de 1º de junho de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.327/2021-ccG, de 24 de aGosto 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. 2021/927920,
r E s o l V E:
i. exonerar lEoNardo dE araUJo MoUra do cargo em comissão de Ge-
rente, código GEP-das-011.3, com lotação na secretaria de Estado de 
transportes, a contar de 18 de agosto de 2021.
ii. nomear carlos HENriQUE PoMBo dos saNtos para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-das-011.3, com lotação na secreta-
ria de Estado de transportes, a contar de 18 de agosto de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.328/2021-ccG, de 24 de aGosto 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 rodriGo NasciMENto Barros para exercer o cargo em comis-
são de assistente técnico ii, código GEP-das-012.5, com lotação na se-
cretaria Extraordinária de Estado.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 dE aGosto dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 696677
Portaria Nº 703/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2021/927152, de 23 de agosto de 2021;
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saliNÓPolis/Pa, no período de 23 a 27/08/2021.

servidor objetivo 

ElissaNdro GoMEs dE farias, cPf 832.410.274-49, matrícula  fun-
cional  nº 5946370/ 1, ocupante do cargo de assessor administrativo iii, 

lotado na diretoria de Gestão de logística. 
dar apoio logístico, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 24 de agosto de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 704/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNsidEraNdo o processo n° 2021/904687, de 17 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 soUrE/Pa, no período de 22 a 25/08/2021. 

servidor objetivo 
raiMUNdo lEaNdro MoNtEiro da costa, cPf 

172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 

diretoria de Gestão de logística. 

dar apoio logístico ao secretário regional do Marajó, no referido 
município.  

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 24 de agosto de 2021. 
lUciaNa BitENcoUrt soarEs 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 705/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNsidEraNdo o processo n° 2021/929758, de 24 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 MaritUBa/Pa, no dia 24 /08/2021. 

servidor objetivo 

PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, matrícula funcional nº 
57188838/ 3, cPf 715.722.442-91, cargo Mestre de cerimônia, 

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 ½ (meia) diária 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, 24 de agosto de 2021. 
lUciaNa BitENcoUrt soarEs 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 706/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNsidEraNdo o processo n° 2021/930368, de 24 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 MaritUBa/Pa, no dia 24 /08/2021. 

servidor objetivo 
lEoNardo riBEiro rEis cHarro QUiriNo, matrícula funcional 

nº 5941835/2, cPf 031.263.472-23, cargo secretário Executivo de 
cerimonial, lotado 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 ½ (meia) diária 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, 24 de agosto de 2021. 
lUciaNa BitENcoUrt soarEs 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 707/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNsidEraNdo o processo n° 2021/930212, de 24 de agosto de 2021; 
rEsolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BrasÍlia/df, no período de 24 a 25/08/2021. 

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, 24 de agosto de 2021. 
lUciaNa BitENcoUrt soarEs 
coordenadora de relações Governamentais 

Protocolo: 696678
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 702/2021 – crG, de 23 de agosto de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo ainda, o termo do Processo nº. 2021/900267,
 rEsolVE:
i – conceder a servidora rosilENE dE NaZarÉ silVa carValHo, id. 
funcional n° 57173739/3, ocupante do cargo em comissão de assessor 
de Gabinete, pertencente ao quadro de servidores exclusivamente comis-
sionados desta casa civil da Governadoria, lotada na secretaria de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - sEdaP, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 29/10/2021 a 27/11/2021, correspondente 
ao período aquisitivo de 01/08/2011 a 31/07/2014 (2ª parte do triênio 
2011/2014).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 23 de agosto de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 696257

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 754/2021 – 
di/cMG, de 24 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: salinópolis/Pa;Período: 20/08/2021;Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação);servidores: cB PM Bruno oseas silva dos santos, Mf 
nº57199652/1; sd PM Jonas Vilhena cardoso, Mf nº6401646/2;ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696321
eXtrato de Portaria Nº 755/2021 – 

di/cMG, de 24 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Bragança/Pa;Período: 25 a 26/08/2021;Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidores: caP QoPM r/r Jonas 
alencar de sousa, Mf nº3359077/3; sd PM santiago dos santos leite, Mf 
nº5913069/1;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696379
eXtrato de Portaria Nº 756/2021 – 

di/cMG, de 24 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Brasília/df;Período: 18 a 19/08/2021;Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidores: caP QoPM Heitor lo-
bato Marques, Mf nº57198332/3; caP QoPM Khistian Batista castro, Mf 
nº57198337/2;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696382
eXtrato de Portaria Nº 757/2021 – 

di/cMG, de 24 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destino: salinópolis/Pa;Período: 21 a 22/08/2021;Quantidade de diárias: 
2,0 (alimentação);servidor: Estanley sampaio Peres, Mf nº5900667/2;or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696386
eXtrato de Portaria Nº 758/2021 – 

di/cMG, de 24 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Parauapebas/Pa;Período: 06/08/2021;Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação);servidor: cB PM Bruno david da silva rocha, Mf 
nº57232737/2;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696389
eXtrato de Portaria Nº 759/2021 – 

di/cMG, de 24 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Período: 13 a 16/08/2021;Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);servidor: 3º sGt BM Jesiel dias 
silva, Mf nº54184993/2;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696390

eXtrato de Portaria Nº 760/2021 – 
di/cMG, de 24 de aGosto de 2021

objetivo: Em complementação à Portaria nº 727/2021 – di/cMG, a ser-
viço do Governo do Estado;Município de origem: salvaterra/Pa e soure/
Pa;destino: cachoeira do arari/Pa e santa cruz do arari/Pa;Período: 19 a 
21/08/2021;Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 2,0 (pousada);ser-
vidor: 2º sGt BM artur Veronico ribeiro filho, Mf nº5598427/2;ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696392
eXtrato de Portaria Nº 761/2021 – 

di/cMG, de 24 de aGosto de 2021
objetivo: Em complementação à Portaria nº 741/2021 – di/cMG, a ser-
viço do Governo do Estado;Município de origem: Muaná/Pa;destino: 
são sebastião da Boa Vista/Pa, curralinho/Pa e Bagre/Pa;Período: 19 a 
22/08/2021;Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 3,0 (pousada);ser-
vidor: cB PM thiago Eugênio Nunes de alencar, Mf nº4220226/2;ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696396

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 405/2021-PGe.G., de 24 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso da competência que 
lhe confere o art. 5º, inciso XViii c/c §1º do mesmo artigo da lei comple-
mentar estadual nº 041, de 29 de agosto de 2002, e tendo em vista o dis-
posto no art. 220, § 2º da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
rEsolVE:
art. 1º - designar o procurador do Estado HUBErtUs fErNaNdEs 
GUiMarÃEs, matrícula nº 5885620/1, para atuar como dEfENsor 
datiVo do servidor f.l.r.M.N., no Processo administrativo disciplinar nº 
001/2021-cG, instaurado pela Portaria Nº 196/2021-PGE.cG, de 22 de 
abril de 2021, publicada no DOE nº34.562, de 26 de abril de 2021, a fim 
de assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
adriana franco Borges Gouveia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 696490
Portaria Nº 404/2021 – PGe/GaB, de 24 de aGosto de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 5º, XViii, da lei complementar Estadual nº 041, de 29 de 
agosto de 2002; e
coNsidEraNdo a necessidade de esta Procuradoria-Geral dar cumpri-
mento ao decreto Estadual nº 1.963, de 22 de janeiro de 2018, editando 
verbetes de orientação Jurídica com efeito vinculante, embasados em en-
tendimentos consolidados, atuais e fundamentados em majoritárias dou-
trina e jurisprudência;
coNsidEraNdo as proposições apresentadas pela Procuradoria consulti-
va, nos autos do processo nº 2020/1029324;
coNsidEraNdo a necessidade de constituir comissão de Edição de orienta-
ção Jurídica para apreciação das propostas apresentadas nos autos do proces-
so referido, na forma dos arts. 3º e 4º do decreto Estadual nº 1.963, de 2018;
rEsolVE:
art. 1º coNstitUir comissão de Edição de orientação Jurídica, composta 
pelos seguintes membros:
i - Para verbetes relativos a servidor civil:
- aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl PEraccHi - Procuradora-Geral ad-
junta do contencioso;
- adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia - Procuradora-Geral adjunta administrativa;
- roBiNa dias PiMENtEl ViaNa - Procuradora-chefe da Procuradoria consultiva;
- GUstaVo taVarEs MoNtEiro - Procurador-chefe da Procuradoria de 
Assessoramento Jurídico à Chefia do Poder Executivo;
- MaHira GUEdEs PaiVa Barros - Procuradora-chefe da Procuradoria 
cível, trabalhista e administrativa 1; e
- cláUdia cristiNa do ValE GUZZo - assessora de análise Normativa da 
secretaria de Estado de Planejamento e administração.
ii - Para verbetes relativos a servidor Militar:
- aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl PEraccHi - Procuradora-Geral ad-
junta do contencioso;
- adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia - Procuradora-Geral adjunta administrativa;
- roBiNa dias PiMENtEl ViaNa - Procuradora-chefe da Procuradoria consultiva;
- GUstaVo taVarEs MoNtEiro - Procurador-chefe da Procuradoria de 
Assessoramento Jurídico à Chefia do Poder Executivo;
- rENata soUZa dos saNtos - Procuradora-chefe da Procuradoria cível, 
trabalhista e administrativa 2; e
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- cEl QoPM alBErNaNdo MoNtEiro da silVa - chefe da consultoria 
Jurídica da Polícia Militar.
iii - Para verbetes relativos a Processo disciplinar:
- aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl PEraccHi - Procuradora-Geral ad-
junta do contencioso;
- adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia - Procuradora-Geral adjunta administrativa;
- roBiNa dias PiMENtEl ViaNa - Procuradora-chefe da Procuradoria consultiva;
- GUstaVo taVarEs MoNtEiro - Procurador-chefe da Procuradoria de 
Assessoramento Jurídico à Chefia do Poder Executivo;
- MaHira GUEdEs PaiVa Barros - Procuradora-chefe da Procuradoria 
cível, trabalhista e administrativa 1; e
- rENata soUZa dos saNtos - Procuradora-chefe da Procuradoria cível, 
trabalhista e administrativa 2.
iV - Para verbetes relativos à licitação e contratos:
- aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl PEraccHi - Procuradora-Geral ad-
junta do contencioso;
- adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia - Procuradora-Geral adjunta administrativa;
- roBiNa dias PiMENtEl ViaNa - Procuradora-chefe da Procuradoria consultiva;
- GUstaVo taVarEs MoNtEiro - Procurador-chefe da Procuradoria de 
Assessoramento Jurídico à Chefia do Poder Executivo;
- GaBriEl PErEZ rodriGUEs - coordenador da consultoria Jurídica da 
secretaria de Estado de Planejamento e administração;
- JosYNÉlia taVarEs raiol - secretária adjunta de Modernização e Gestão 
administrativa da secretaria de Estado de Planejamento e administração; e
- iris alVEs MiraNda NEGrÃo - diretora de Gestão de logística da se-
cretaria de Estado de Planejamento e administração.
Art. 2º A Comissão deverá apresentar relatório final fundamentado sobre cada 
uma das propostas de orientação Jurídica no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da publicação desta Portaria, prorrogável por igual e sucessivo período.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NassEr sEfEr
ProcUrador-GEral do Estado

Protocolo: 696542

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 403/2021-PGe.G., de 23 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/917559
rEsolVE:
coNcEdEr, à servidora sueny Maria dos santos imbiriba, auxiliar de ad-
ministração, identidade funcional nº 446530/2 e cPf nº 062.048.132-34, 
suprimento de fundos no valor de r$ 3.100,00 (três mil e cem reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030 - r$ 2.200,00
25101.03.122.1297.8338 - 339039 - r$ 600,00
25101.03.122.1297.8338 - 339033 - r$ 300,00
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: 696313

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo do diÁrio oFiciaL Nº 34.558, do dia 20 de 
aBriL de 2021, Protocolo: 646899, reFereNte ao coNtrato Nº 
005/2021 – seac:
oNde se LÊ:
Valor anual total: r$ 163.188,00 (cento e sessenta e três mil e cento e 
oitenta e oito reais.
Leia-se:
Valor anual total: r$ 13.599,00 (treze mil, quinhentos e noventa e nove reais).
Na PUBlicaÇÃo do diário oficial Nº 34.558, do dia 20 dE aBril dE 
2021, Protocolo: 646899, rEfErENtE ao coNtrato Nº 006/2021 – sEac:
oNde se LÊ:
Valor anual total: r$ 163.188,00 (cento e sessenta e três mil e cento e 
oitenta e oito reais.
Leia-se:
Valor anual total: r$ 1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais).

Protocolo: 696476

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato nº. 24/2021-seac
Exercício: 2021
Processo: 2021/286038-sEac
contrato: 24/2021-sEac
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada contratação de em-
presa de serviços especializados em cartografia comunitária para o mape-

amento de iniciativas comunitárias de educação, esporte e cultura, bem 
como, movimentos, coletivos, redes de mulheres e juventudes que atuam 
nos territórios contemplados pelo Programa territórios pela Paz: Benguí, 
cabanagem, Guamá, icui (ananindeua), Jurunas, terra firme e Nova União 
(Marituba).- conforme especificações contidas na clausula décima quarta 
– item nº 14.1, do instrumento contratual e termo de referência, com 
vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente.
Valor anual total: r$ 201.399,04 (duzentos e um mil, trezentos e noventa 
e nove reais e quatro centavos).
fundamentação legal: lei federal nº. 8.666/93, nos termos art. 25, inciso 
ii c/c art. 13 - inexigibilidade de licitação.
data da assinatura: 24/08/2021
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria:
dotação 1:

Natureza despesa 339039
aÇÃo 263132

Plano interno 4120008923c

dotação 2:

Natureza despesa 339039
aÇÃo 263486

Plano interno 1050008591c

contratada: B N NEiVa sErViÇos dE arQUitEtUra EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o nº 34.712.657/0001-01.
Endereço: avenida serzedelo correa, nº. 805, bairro Batista campos, cEP: 
66033-770, Belém/Pa.
ordenador: ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado

Protocolo: 696529

.

.

diÁria
.

Portaria 111/2021-GaB/seac
Belém Pa, 24 de agosto de 2021
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE
articUlaÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 001/2020 – GaB/sEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNsidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo o PaE 2021/904206,
rEsolVE:
coNcEdEr ao servidor rodiNilsoN dos saNtos NoGUEira filHo, Ma-
trícula 57191387-2, cPf 965.620.132-91, 4,5 (quatro e meia) diárias, no 
período de 08/09/2021 a 12/09/2021, com destino ao Município de Pa-
rauapebas no Estado do Pará, “cujo objetivo será a realização das entre-
vistas presenciais, 2ª fase do Pss...” naquele município.
dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 24 de agosto de 2021
raiMUNdo JosÉ PiNHEiro dos saNtos JÚNior
sEcrEtário adJUNto
Portaria 112/2021-GaB/seac
Belém Pa, 24 de agosto de 2021
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE
articUlaÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 001/2020 – GaB/sEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNsidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/836739
rEsolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 6,5 (seis e meia) diárias no período de 
08/09/2021 a 14/09/2021, a serviço ao Município de Parauapebas no Es-
tado do Pará, cujo objetivo “será a realização das entrevistas presenciais, 
2ª fase do Pss e visitação das obras da Usina da Paz”, naquele Município.

MatrÍcUla NoME do sErVidor cPf
5947830-3 artUr MaGNo dE carValHo 018.837.372-14
5935868-4 GaBriElla PiNHEiro dE oliVEira 017.907.362-18
57227917-2 raissa dias Biolcati rodriGUEs 004.897.252-52

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 24 de agosto de 2021
raiMUNdo JosÉ PiNHEiro dos saNtos JÚNior
sEcrEtário adJUNto

Protocolo: 696306

FÉrias
.

Portaria No 113/2021-GaB/seac
Belém Pa, 24 de agosto de 2021.
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE 
articUlaÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
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coNsidEraNdo a Portaria No 001/2020 – GaB/sEac, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNsidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de
24.01.1994,
rEsolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor JoÃo 
JorGE Moscoso E silVa, Matrícula 5289807-5 no período de 01/09/2021 
a 30/09/2021 referente ao período aquisitivo 01/06/2020 a 31/05/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário, 24 de agosto de 2021.
raiMUNdo JosÉ PiNHEiro dos saNtos JÚNior
secretário adjunto - sEac

Protocolo: 696307
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 180 de 24 de aGosto de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diá-
rias para cada servidor listado abaixo, que fizeram parte de Ação Cidadania 
no município de tailândia/Pa, no período de 21 a 23 de agosto de 2021:

sErVidor MatrÍcUla
PaUlo iVaN coNcEiÇÃo dE liMa 5946741/1
JordaN claY MarQUEs da silVa 5933019/2

sidNEY fUrtado GoUVÊa 5917370/3

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do PrEsidENtE, 24 dE aGosto dE 2021.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 696322

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 800/2021- daF/sePLad de 18 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2021/154313, de 01 de fevereiro de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolVE:
1. dEsiGNar o servidor aNtoNio carlos aBBadE PErEira, funcional 
nº. 5901442/3, ocupante do cargo de assessor, para a função de fiscal 
e o servidor MaXWEll MorEira BarBosa, id. funcional nº. 5890425/3, 
ocupante do cargo de assessor administrativo, para a função de suplente, 
devendo ser intermediador substituto entre as partes do acordo de coope-
ração nº 01/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sEPlad e associaÇÃo Polo 
ProdUtiVo do Pará.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 696432

Portaria Nº 806/2021- daF/sePLad de 19 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2021/420084, de 22 de abril de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolVE:
1. dEsiGNar o servidor JosÉ aNtoNio alVEs rocHa, funcional nº. 
57195084/2, ocupante do cargo de coordenador, para a função de fis-
cal e o servidor aNtoNio Marcos loPEs aZEVEdo, id. funcional nº. 
5957173/1, ocupante do cargo de coordenador, para a função de suplen-
te, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 
26/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sEPlad e a empresa taM coMÉrcio dE 
PEÇas E sErViÇos dE rEfriGEraÇÃo ltda-EPP.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 696438
Portaria Nº 809/2021- daF/sePLad de 20 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2021/411981, de 20 de abril de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolVE:
1. dEsiGNar o servidor sYaNE dE fátiMa BraGa NEVEs, funcional nº. 
5843987/2, ocupante do cargo de secretário de diretoria, para a função 
de fiscal e o servidor lUiZ EdiValdo cordEiro MoNtEiro, id. funcional 
nº. 11797/1, ocupante do cargo de coordenador, para a função de suplente, 
devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 42/2021 
- SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 
E adMiNistraÇÃo - sEPlad e a empresa coMErcial ViEira.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 696440
Portaria Nº 820/2021- daF/sePLad de 24 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2019/398742, de 22 de agosto de 2019;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
coNsidERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolVE:
1. rEVoGar a Portaria Nº 786/2021 - daf/sEPlad, de 13 de agosto de 
2021, publicado no doE Nº 34672, de 17 de agosto de 2021.
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2. dEsiGNar a servidora Maria cristiNa roMa dE JEsUs, funcional nº. 
1430/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para a função 
de fiscal e a servidora odilENE fErNaNdEs da coNcEiÇÃo saNtos, 
id. funcional nº. 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para a função de suplente, devendo ser intermediador substituto entre as 
partes dos Contratos nº 28,29,30/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a 
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sEPlad 
e a empresa fUNdaÇÃo cEtaP.
3. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 696581
Portaria Nº 821/2021- daF/sePLad de 24 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2019/398742, de 22 de agosto de 2019;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolVE:
1. rEVoGar a Portaria Nº 786/2021 - daf/sEPlad, de 13 de agosto de 
2021, publicado no doE Nº 34672, de 17 de agosto de 2021.
2. dEsiGNar a servidora fErNaNda dE carValHo BEssa MacHado, 
funcional nº. 57217691/2, ocupante do cargo de Psicóloga, para a função 
de fiscal e a servidora odilENE fErNaNdEs da coNcEiÇÃo saNtos, 
id. funcional nº. 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para a função de suplente, devendo ser intermediador substituto entre 
as partes do Contrato nº 31/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRE-
taria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sEPlad e a 
empresa fUNdaÇÃo cEtaP.
3. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 696587
Portaria Nº 823/2021- daF/sePLad de 24 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2021/401833 16 de abril de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolVE:
1. dEsiGNar o servidor adEMir caValcaNtE carMiN JUNior, funcional 
nº. 5939947/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão de segurança do 
trabalho, para a função de fiscal e o servidor cláUdia rEGiNa do laGo 
oliVEira, id. funcional nº. 5045339/5, ocupante do cargo de técnico 
em Gestão Pública, para a função de suplente, devendo ser intermedia-
dor substituto entre as partes do termo de Execução descentralizada nº 
05/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sEPlad e a Escola dE GoVErNaNÇa 
PÚBlica do Estado do Pará - EGPa.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 696593

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 812/2021-daF/sePLad, de 23 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 

as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 
e, ainda, o laudo Médico n°. 78660, e os termos do Processo nº 2021/865869.
rEsolVE:
forMaliZar a concessão de 02 (dois) dias de licença para tratamento 
de saúde à servidora aNa KariNa dE assis fErrEira, id. funcional nº. 
57211102/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de Gestão e auditagem, no período de 26.07.2021 a 27.07.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de Planejamento e administração, 23 de agosto de 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696114
Portaria Nº 818/2021-daF/sePLad, de 24 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°. 78758, e os termos do Processo nº 
2021/896587.
rEsolVE:
forMaliZar a concessão de 08 (oito) dias de licença para tratamento de 
saúde ao servidor JoÃo fraNcisco lEoNardo farias, id. funcional nº. 
3228789/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na coordenadoria de 
logística e Gestão, no período de 06/08/2021 a 13/08/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 24 dE 
aGosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696616

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 814/2021-daF/sePLad, de 23 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/884908,
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora rosa HElENa dE alENcar silVa, id. funcional 
nº. 4502/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/coordenador, 
para responder pela diretoria do sistema de Gestão de Pessoas, durante o 
impedimento da titular Marcia cristiNa saNtaNa costa, id. funcional 
nº. 5208688/2, no período de 21.09.2021 a 05.10.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 23 dE 
aGosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696119
Portaria N°. 815/2021-daF/sePLad, de 23 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/884908,
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora aNNa claUdia MalcHEr MUNiZ, id. funcional nº. 
5817404/4, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para res-
ponder pela coordenadoria do sistema integrado de recursos Humanos, 
durante o impedimento da titular rosa HElENa dE alENcar silVa, id. 
funcional nº. 4502/1, no período de 21.09.2021 a 05.10.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 23 dE 
aGosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696120
Portaria N°. 816/2021-daF/sePLad, de 23 de aGosto de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/884908,
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora aNa PaUla alMEida dos saNtos silVa, id. fun-
cional nº. 57194241/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, 
para responder pela Gerência da coordenadoria do sistema integrado de 
recursos Humanos, durante o impedimento da titular aNNa claUdia Mal-
cHEr MUNiZ, id. funcional nº. 5817404/4, no período de 21.09.2021 a 
05.10.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 23 dE 
aGosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696122
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coNtrato
.

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 09/2021
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, e a associaÇÃo dos sErVidorEs 
da sEcrEtaria EXEcUtiVa dE ciÊNcia, tEcNoloGia E MEio aMBiENtE 
- ASCTAM, sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, regendo-
se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme aprovado em ata da as-
sembleia Geral, com sede na Passagem simeão, n° 330, Bairro do Marco, 
cEP 66.095-620, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº 03.483.611/0001-26.
oBJEto: consignação em folha de pagamento junto a esta secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do 
decreto nº2.071/2006 com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-sEad.
data da assiNatUra: 24/08/2021.
ViGÊNcia: 24/08/2021 a 23/08/2023-24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data de assinatura.
ordENadora: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 696557

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2020 – sePLad
oBJEto do tErMo aditiVo: Prorrogação do prazo contratual, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
U.o: 91101
ação: 04.122.1508.8240 – Planejamento e seleção de Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros - PJ
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 07/10/2021 a 06/10/2022.
contratado: iNstitUto aocP inscrito no cNPJ sob o nº 12.667.012/0001-
53, endereço: avenida doutor Gastão Vidigal, n. 959, Zona 8, cEP. 87.050-
440, Maringá - Paraná.
ordenador: shirley santos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696387

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N º 14/2021 – sePLad
a secretária adjunta de Modernização e Gestão administrativa, designada 
através do decreto Governamental do dia 16 de junho de 2020 publicado no 
doE nº 34.256 de 17 de junho de 2020 e, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria Nº 02/2019 – Gs - sEPlad de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, alterada pela Portaria Nº 206/2020 – Gs-
sEPlad, publicada no doE nº 34.316, e após recomendação e constatação 
do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
consultoria Jurídica e o Núcleo de controle interno, conforme Manifestação 
Jurídica nº 216/2021/cJUr/sEPlad (seq. 95/97) e despacho (seq. 100), 
respectivamente, resolve:
HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 14/2021, processo PaE nº 
2020/715073, cujo objeto trata da aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos E sU-
PriMENtos dE iNforMática, para atender as necessidades da secretaria 
de Estado de Planejamento e administração – sEPlad, conforme termo de 
referência anexo i do Edital, das quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos, à empresas abaixo relacionadas:
itEM 2: QUalitY atacado EirElli  cNPJ nº 15.724.019/0001-58

itEM dEscriÇÃo Qtd Valor UNitário Valor total

2 MoUsE UsB coM dois BotÕEs E fUNÇÃo scroll. 
coM 3 aNos dE GaraNtia   50 r$ 33,79 r$ 1.689,50

 Valor total Homologado (r$)   50 r$ 1.689,50

itEM 3: Maria alcioNE dos saNtos GoNÇalVEs cNPJ nº 10.934.762/0001-19

itEM dEscriÇÃo Qtd Valor UNitário Valor total

3
tEclado UsB, aBNt2, laYoUt PadrÃo coM 
tEclas f, EM taMaNHo NorMal, 3 aNos dE 

GaraNtia.
  50 r$ 25,80 r$ 1.290,00

 Valor total Homologado (r$)  50 r$ 1.290,00

itEM 4: raPHaEl silVa araUJo ME cNPJ nº 24.884.690/0001-57

itEM dEscriÇÃo Qtd Valor UNitário Valor total

4 driVE ssd dE 480GB - sata 3, GraVaÇÃo atÉ: 
445MB/s, GaraNtia dE 1 aNo.  25 r$ 349,40 r$ 8.735,00

 Valor total Homologado (r$)   25 r$ 8.735,00

Belém, 23 de agosto de 2021
JosYNÉlia taVarEs raiol
secretaria adjunta de Modernização e Gestão administrativa

Protocolo: 696294

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N º 14/2021 – sePLad
a Pregoeira designada pela Portaria Nº 002/2021 – saGa/sEPlad, de 
01 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
(inciso Vi, do §1º do art. 7º da lei nº 6.474/02), e após constatação 
do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório, 

resolve adJUdicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 14/2021, processo 
PaE nº. 2020/715073, cujo objeto trata da aquisição de equipamentos e 
suprimentos de informática, para atender as necessidades da secretaria de 
Estado de Planejamento e administração – sEPlad, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, das 
empresas abaixo relacionadas;
itEM 2: QUalitY atacado EirElli  cNPJ nº 15.724.019/0001-58

  itEM dEscriÇÃo Qtd Valor UNitário Valor total

  2 MoUsE UsB coM dois BotÕEs E fUNÇÃo scroll. 
coM 3 aNos dE GaraNtia  50  r$ 33,79   r$ 1.689,50

  Valor total adjudicado (r$)   50  r$ 1.689,50

itEM 3: Maria alcioNE dos saNtos GoNÇalVEs cNPJ nº 10.934.762/0001-19

 itEM dEscriÇÃo Qtd Valor UNitário Valor total

 3 tEclado UsB, aBNt2, laYoUt PadrÃo coM tEclas 
f, EM taMaNHo NorMal, 3 aNos dE GaraNtia.   50 r$ 25,80 r$ 1.290,00

   Valor total adjudicado (r$)   50   r$ 1.290,00

itEM 4: raPHaEl silVa araUJo ME cNPJ nº 24.884.690/0001-57

 itEM dEscriÇÃo Qtd Valor UNitário Valor total

 4 driVE ssd dE 480GB - sata 3, GraVaÇÃo atÉ: 
445MB/s, GaraNtia dE 1 aNo.  25   r$ 349,40   r$ 8.735,00

   Valor total adjudicado (r$)   25  r$ 8.735,00

Belém, 14 de julho de 2021
ZENaidE da silVa BraGa
Pregoeira/sEPlad

Protocolo: 696291

diÁria
.

Portaria Nº 808/2021-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 o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2021/902419, 17.08.2021.
r E s o l V E:
i – autorizar os servidores Euricles limite teixeira, id. funcional nº 
8015473/1, ocupante do cargo de diretor, Mônica Mendonça Paiva antônio 
José, id. funcional nº 55590083/1, ocupante do cargo de técnico em Ges-
tão Pública a viajarem para Macapá/aP no período de 25 a 27.08.2021, a 
fim de realizarem visita técnica na Secretaria de Planejamento do Amapá 
para tratar da implementação do Modelo de Excelência de Gestão MEG-tr, 
em cumprimento do acordo de cooperação técnica ME-sEPlad, conforme 
solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 19 dE 
aGosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696480

FÉrias
.

Portaria Nº 810/2021-daF/sePLad, de 20 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: 2021/917221
rEsolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Maria 
dE NaZarE alVEs dE aZEVEdo, id. funcional nº 28592/1, ocupante do 
cargo de técnico d, lo tada na secretaria de Estado de Planejamento e 
administração – sEPlad, no período de 05 de setembro de 2021 a 04 de 
outubro de 2021, referente ao período aquisitivo de 15 de abril de 2020 a 
14 de abril de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 20 dE 
aGosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 813/2021-daF/sePLad, de 23 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: 2021/917326,
coNsidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
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rEsolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora Maria do 
socorro MoUra dE alMEida, id. funcional 1791/1, ocupante do cargo 
de auxiliar técnico referência XXVi, lo tada na coordenadoria de controle 
e Movimentação de Pessoas – ccMP/dsP/sEPlad, no período de 18 de 
outubro de 2021 a 27 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 23 dE 
aGosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696225

oUtras MatÉrias
.

coNVÊNio N° 006/2021
Exercício: 2021
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados em seus pólos regionais, nos cursos 
de nível superior de graduação, nos órgãos da administração direta, Enti-
dades autárquicas e fundações do Governo do Estado do Pará.
Vigência do convênio: 25/08/2021 a 24/08/2026
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 23/08/2021
PartEs:
Beneficiário: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR
concedente: Governo do Estado do Pará através da secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - sEPlad

Protocolo: 696414
eXtrato do terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL

cedeNte: estado do ParÁ
cessioNÁrio: MUNicÍPio de ParaGoMiNas.

oBJEto: cessão de Uso, a título gratuito, pelo cedente, do imóvel de pro-
priedade do Estado, situado na rodovia Pa-125, s/nº, no município de 
Paragominas, cadastrado no sistema do Patrimônio imobiliário do Estado 
– sisPat iMÓVEis sob o rPi 2019, medindo 175,63 m² de área construída 
e 904.400 m² de área de terreno, de acordo com a informação constante 
dos autos do Processo nº 2020/491767.
da fiNalidadE: a cessão de Uso ajustada por este instrumento tem por 
finalidade a utilização, pelo CESSIONÁRIO, do bem referido na cláusula an-
terior, exclusivamente para restauração, reativação, gestão e manutenção 
dos viveiros de mudas e da estrutura edificada existente no imóvel.
das oBriGaÇÕEs do cEssioNário: as benfeitorias e melhoramentos 
feitos no imóvel a ele se incorporarão, passando a pertencer ao cEdENtE, 
sem que este fique obrigado a indenizar o CESSIONÁRIO e sem que assista 
a esta qualquer direito à retenção ou indenização quando da restituição do 
bem ao cedente. o cEssioNário assumirá, a partir da assinatura deste 
termo, todos os ÔNUs decorrentes da utilização do imóvel, tais como con-
tas de água, luz e demais tributos inerentes ao exercício de suas ativida-
des. O CESSIONÁRIO fica impedido de dar ao imóvel estadual cedido, no 
todo ou em parte, nova ou diferente destinação, sob pena de nulidade e 
reversão imediata do bem ao cEdENtE, independentemente de interpela-
ção ou notificação extrajudicial.
da rEstitUiÇÃo: o cEssioNário restituirá o bem em condições nor-
mais de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do 
requerimento, inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste 
instrumento.
data da assiNatUra: 17 de agosto de 2021.

Protocolo: 696541
cHaMada PÚBLica sePLad / seFa Nº 001/2021

financiamento do Projeto “asfalto Por todo Pará ii” do Estado do Pará
o Estado do Pará, por meio da secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (sEPlad) e da secretaria de Estado da fazenda (sEfa), 
comunica às instituições financeiras, organismos e entidades de crédito 
nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, a abertura da presente 
chamada Pública, fundamentada no decreto Estadual nº 1.665, de 18 de 
junho de 2021, e nos termos deste edital, visando à obtenção de propostas 
para análise da viabilidade de contratação de operação de crédito interno, 
na modalidade de operação contratual interna (com garantia da União) 
ou operação contratual interna, sem garantia da União, na forma da 
lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, no 
montante de r$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), destinada à 
realização de investimentos de despesa de capital em projeto estruturante 
de interesse do estado, na finalidade de Infraestrutura. 
a presente chamada Pública será realizada mediante a instauração de 
procedimento, conforme estabelecido neste edital, de seleção da proposta 
mais vantajosa para o Estado do Pará, de apoio financeiro à realização 
de investimentos no Pará, no projeto denominado “asfalto por todo Pará 
ii” de interesse do estado, na área/eixo de infraestrutura, descrito no 
item 3 deste edital, ajustado à peculiaridade do objeto da contratação, 
condicionada às autorizações de que trata o subitem 1.2 seguinte.
1. oBJeto da coNtrataÇÃo e coNdicioNaNtes LeGais
1.1. a presente chamada Pública tem como objeto a recepção de propostas 
de financiamento, visando analisar a viabilidade da contratação de agente 
financeiro na efetivação de operação de crédito interno, com ou sem 
garantia da União, no montante de r$800.000.000,00 (oitocentos milhões 
de reais). Os recursos oriundos do financiamento serão destinados, 
exclusivamente, à realização de investimento no programa do PPa 2020-
2023 do Estado do Pará denominado “desenvolvimento Urbano - Habitação, 

saneamento e Mobilidade”, cujo objetivo é disponibilizar o acesso aos serviços 
Urbanos de Mobilidade e ordenamento territorial, na ação orçamentária de  
“Pavimentação, recuperação e drenagem de Vias Urbanas”.
1.2. a contratação da operação de crédito, para a qual se solicitam 
propostas, somente será efetivada após: 
1.2.1   aprovação de Projeto de lei e promulgação de lei autorizadora, 
contendo autorização específica, por parte do Poder Legislativo estadual, 
permitindo ao Poder Executivo realizar a contratação da operação de 
crédito para financiamento do investimento objeto desta Chamada Pública;
1.2.2    análise e a devida aprovação da secretaria do tesouro Nacional, 
do Ministério da Economia (stN/ME), e da Procuradoria Geral da fazenda 
Nacional (PGfN/ME), no caso da operação de crédito ser proposta com 
garantia da União, além do cumprimento das demais condições previstas 
no artigo 32 da lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, bem como 
a observância das demais legislações correlatas relativas à contratação de 
operações de crédito.
2. caracterÍsticas FiNaNceiras da oPeraÇÃo de crÉdito
2.1. a operação de crédito será contratada considerando as seguintes 
características financeiras: 
2.1.1. Modalidade da operação: operação contratual interna (com garantia 
da União) ou operação contratual interna, sem garantia da União;
2.1.2. Montante a ser financiado: R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões 
de reais);
2.1.3. Moeda de financiamento: Real Brasileiro (R$);
2.1.4. Prazos do financiamento:
2.1.4.1. Prazo mínimo de carência (a): 12 meses ( 1 ano )
2.1.4.2. Prazo mínimo de amortização (B): 108 meses ( 9 anos)
2.1.4.3. Prazo total mínimo (a+B):  120 meses (dez anos)
2.1.5. desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o  
Cronograma Financeiro proposto pelo agente financeiro e acordado com o 
tomador para a operação de crédito.
2.1.6. amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser 
realizada em parcelas mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais, 
iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência, estipulado 
no item 2.1.4.1; 
2.1.6.1.  Sistema de Amortização do Principal: A ser definido pelo tomador, 
com base na indicação proposta pelo agente financeiro; 
2.1.7. Encargos financeiros da Operação:
2.1.7.1. A instituição financeira proponente deverá especificar todos os 
custos que compõem o financiamento.
2.1.7.2. Juros remuneratórios: a serem indicados pela instituição 
financeira proponente, especificando encargo variável e encargo fixo, com 
indexador, taxa de spread e outros detalhes necessários para a sua efetiva 
compreensão.
2.1.7.3. Base de cálculo da taxa de juros: Especificar qual é a base de 
cálculo da taxa de juros. Exemplo: saldo devedor de valores efetivamente 
desembolsados pela instituição financeira; total do valor contratado 
independentemente de desembolsos realizados, etc;
2.1.7.4. Pagamento dos Juros remuneratórios: durante o prazo de 
carência, na periodicidade estabelecida em contrato, a partir da data de 
assinatura do contrato de financiamento. Após o período de carência, o 
pagamento dos juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de 
pagamento das amortizações do principal. 
2.1.7.5. demais despesas/custos/encargos: todas as despesas, custos 
e demais encargos envolvidos na operação de crédito deverão constar da 
proposta, especificando a forma de cálculo, a condição de pagamento e todos 
os detalhes necessários para efetiva compreensão, para cada um deles.
2.1.7.6. custo Efetivo total (cEt): o cEt deverá ser o custo all in, 
expresso em uma taxa percentual anual com 4 (quatro) casas decimais, 
englobando todos os custos, taxas, juros remuneratórios, comissões, 
encargos e quaisquer despesas decorrentes do financiamento a serem 
assumidos pelo Estado do Pará; 
2.2. Aval da contratação: Com garantia fidejussória da União, nos termos 
do Manual para instrução de Pleitos - MiP - da stN/ME, ou com garantias 
oferecidas pelo Estado do Pará.
2.2.1 caso o estado opte em realizar a contratação da operação de 
crédito sem garantia fidejussória da União, serão oferecidas em garantia 
da operação de crédito as cotas de repartição constitucional, do fundo 
de Participação dos Estados – fPE, ou autorização para débito em conta 
bancária mantida pelo estado no estabelecimento bancário da proponente, 
ou analisada outra forma de garantia requerida pela proponente.
2.3. A proposta de financiamento deverá ser apresentada de forma isolada pela 
proponente não sendo admitida sindicalização com outras instituições financeiras.
2.4. liquidação antecipada facultativa: deverão ser previstas as condições 
aplicáveis à hipótese de pagamento antecipado do financiamento, ainda 
que não componha seu custo efetivo total.
2.5. O financiamento não contará com contrapartida financeira ou de 
serviço por parte do Estado do Pará. 
3. caracterÍsticas Gerais do  ProJeto 
3.1.  o projeto  selecionado para esta chamada Pública compõe-se de 
intervenções/ações de investimentos em despesa de capital para a 
finalidade de Infraestrutura do Estado do Pará, com a seguinte destinação 
dos recursos: Execução de serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica 
de Vias Urbanas em 12 (doze) regiões de integração do Estado do Pará.
3.2.   o detalhamento do  projeto  está previsto e devidamente caracterizado 
no aNEXo nº 01 do presente instrumento, o qual poderá sofrer alterações 
por parte do Estado do Pará.
4. PreMissas Para o cÁLcULo do cUsto eFetiVo totaL e do 
deseMBoLso da oPeraÇÃo de crÉdito
4.1. as regras estabelecidas neste item servirão como parâmetro, objetivando 
a uniformidade das propostas, podendo a proposta vencedora vir a ser 
alterada em virtude da tramitação da operação na stN/ME e desde que seja 
com aumento da vantajosidade para o interesse do Estado do Pará.
4.2. desembolso: o principal será desembolsado na forma prevista 
no cronograma financeiro proposto e ou acordado com o estado para 
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a operação de crédito e em parcelas estabelecidas nas periodicidades 
ajustadas no instrumento contratual da operação.
4.3. O custo total do financiamento deverá atender, no caso de operação 
de crédito com garantia da União, aos parâmetros vigentes da “tabela 
de custo Máximo para operações de crédito com Garantia da União”, 
publicada pela stN/ME bimestralmente.
5. da ProPosta
5.1. Requisitos aplicáveis ao aceite da proposta, para fins de habilitação ao 
processo estabelecido nesta chamada Pública:
5.1.1. a proposta apresentada deverá conter aceitação expressa das 
condições previstas nesta chamada Pública, na forma do aNEXo nº 02 do 
presente instrumento:
5.1.1.1. a proposta deverá observar a forma prevista pelo aNEXo nº 02 
da presente chamada Pública, informando todo o conteúdo nele previsto;
5.1.1.2. registrar a razão social, cNPJ, endereço, telefone e endereço 
eletrônico da instituição financeira proponente, bem como a indicação 
do(s) responsável (is) pela condução da operação de crédito;
5.1.1.3. ser redigida no idioma português e impressa por processo 
eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, 
em papel timbrado ou com carimbo personalizado da instituição financeira 
proponente;
5.1.1.4. Vir acompanhada de minuta do respectivo contrato de 
financiamento, redigida no idioma português;
5.1.1.5. Anexar simulação de cronograma financeiro de pagamento de 
juros remuneratórios, demais despesas/custos e amortizações de principal, 
nos termos do item 2.
5.1.1.6. anexar o cálculo da taxa interna de retorno - tir da operação 
de crédito. 
5.2.  a proposta deverá apresentar prazo de validade mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados a partir do termo final do prazo de entrega 
das propostas;
5.3.  a proposta deverá ser apresentada na modalidade de Proposta firme, 
ou seja, cujas condições financeiras já tenham sido inteiramente aprovadas 
por todos os órgãos competentes da proponente.
5.4.  Os agentes financeiros interessados deverão entregar suas propostas, 
de forma impressa, devidamente acondicionadas, em envelope lacrado, 
até às 14:00 h do dia 03 de setembro de 2021, sob protocolo, no 
endereço abaixo:
secretaria de Estado de Planejamento e administração - sEPlad
a/c da secretaria adjunta de recursos Especiais
diretoria de captação de recursos
assunto: Proposta - chamada Pública sEPlad/sEfa nº 01/2021
rua Boaventura da silva, 401/403, 2º andar – Bairro do reduto
cEP: 66.053-050. Belém – Pa
5.4.1. Na área do envelope destinada à indicação do destinatário previsto 
no item 5.4, deverá conter ainda os seguintes dizeres: “coNfidENcial – 
ProiBida a aBErtUra Por PEssoas NÃo aUtoriZadas”.
5.5.  a Proposta deverá permanecer válida durante o prazo necessário 
até a aprovação final da operação de crédito, a qual, no âmbito federal, é 
condicionada às avaliações finais da Secretaria do Tesouro Nacional e da 
Procuradoria-Geral da fazenda Nacional, se for o caso, ambas vinculadas 
ao Ministério da Economia.
6. soLicitaÇÃo de escLareciMeNtos
As instituições financeiras participantes poderão solicitar esclarecimentos 
diretamente à secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(sEPlad), exclusivamente por meio do seguinte endereço de correio 
eletrônico: dcr@seplad.pa.gov.br.
6.1. o prazo para o envio das solicitações de esclarecimentos será até 24 
(vinte e quatro) horas antes da data prevista no item 5.4.
6.2. No intuito de garantir a isonomia do procedimento, as solicitações de 
esclarecimentos e suas respectivas respostas serão publicadas no endereço 
eletrônico: https://www.seplad.pa.gov.br.
7. da aBertUra e seLeÇÃo das ProPostas
7.1. as propostas serão abertas em sessão pública a ocorrer na data de 
08 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na sala de reuniões da 
secretaria de Estado de Planejamento e administração (sEPlad), situada 
no endereço constante do subitem 5.4 acima.
7.1.1. a audiência de abertura das propostas será pública.
7.1.2. Por ocasião da audiência de abertura das propostas, será lavrada 
ata a ser subscrita pelos representantes do estado e dos proponentes 
presentes na audiência.
7.2.  a análise das propostas será realizada, internamente, em momento posterior.
7.3. as propostas serão analisadas por representantes da secretaria de 
Estado de Planejamento e administração (sEPlad) e da secretaria de 
Estado da fazenda (sEfa), na forma dos critérios e requisitos estabelecidos 
neste edital.
7.4. serão pré-selecionadas as propostas que apresentarem o menor 
custo total do financiamento, ou seja, o menor custo efetivo total (CET) de 
que trata o subitem 2.1.7.6, combinado com as demais condições exigidas, 
com vistas à seleção, por parte da secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (sEPlad), da proposta mais vantajosa para o Estado do Pará.
8. traNsParÊNcia do ProcediMeNto
os termos da presente chamada Pública, bem como o seu respectivo 
resultado, serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e 
disponibilizados no endereço eletrônico do sítio da sEPlad: https://www.
seplad.pa.gov.br. 
8.1.1  o resultado deste processo seletivo será divulgado em até 15 
(quinze) dias úteis contados a partir do prazo estabelecido no subitem 5.4.
8.1. Quaisquer alterações, eventualmente necessárias, nos termos do 
edital da presente chamada Pública serão realizadas e divulgadas por 
meio do Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e do endereço eletrônico 
mencionado no item 8.1.
9. da PossiBiLidade de coNtrataÇÃo
9.1. Na hipótese do início da tramitação da contratação ocorrer após o período 
de validade da proposta vencedora e a respectiva instituição proponente 

recusar-se a prorrogar esse prazo, será concedida a oportunidade para todas 
as instituições participantes em atualizar suas propostas.
9.2. caso o estado opte por efetivar a contratação da operação de crédito de 
que trata esta chamada Pública, a assinatura do contrato ocorrerá em data 
a ser definida conforme o interesse público manifestado pelo Estado do Pará.
10. disPosiÇÕes Gerais
10.1. a seu exclusivo critério, o Estado do Pará poderá suspender ou 
cancelar o presente processo seletivo, durante ou após a sua conclusão, 
não assumindo qualquer custo ou despesa incorridos pelas instituições 
financiadoras proponentes.
10.2. a conclusão do procedimento seletivo das propostas NÃo obriga o 
estado a contratar a operação de crédito objeto deste edital.
10.3. o contrato será regido pela legislação brasileira vigente no momento 
da contratação.
10.4. ressalta-se que, no âmbito estadual, a contratação está condicionada 
à deliberação da assembleia legislativa sobre a Mensagem e Projeto de lei 
para a autorização legislativa, de iniciativas do Governo do Estado, em 
que demonstrará e justificará a necessidade e capacidade de pagamento 
do financiamento para os investimentos, requerendo autorização do Poder 
legislativo para a efetivação da contratação da operação de crédito objeto 
desta chamada Pública.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

aNeXo Nº 01 – caracterÍsticas Gerais 
do ProJeto de iNVestiMeNto:

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

região de integração Grupo Natureza de despesa Valor

Marajó investimento obra r$ 55.000.000,00

rio caeté investimento obra r$ 78.000.000,00

carajás investimento obra r$ 77.000.000,00

Guamá investimento obra r$ 97.000.000,00

rio capim investimento obra r$ 84.000.000,00

lago de tucuruí investimento obra r$ 48.000.000,00

Guajará investimento obra r$ 38.000.000,00

Baixo amazonas investimento obra r$ 87.000.000,00

tocantins investimento obra r$ 96.000.000,00

araguaia investimento obra r$ 71.000.000,00

Xingú investimento obra r$ 44.000.000,00

tapajós investimento obra r$ 25.000.000,00

VaLor totaL do iNVestiMeNto r$ 800.000.000,00

iii- Fase eM QUe se eNcoNtra o ProJeto
o projeto encontra-se em fase de sua execução a iniciar.
iV- PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
o prazo de execução do projeto é de 12(doze) meses.

aNeXo Nº 02 – ModeLo de ProPosta e decLaraÇÃo de 
aceitaÇÃo das coNdiÇÕes ecoNÔMicas e FiNaNceiras da 
oPeraÇÃo de crÉdito
a proponente ________________, inscrita no  cNPJ/Mf   sob o  número 
________, representada  no  presente ato por __________, profissão 
_________, inscrito no cPf sob o número _________ e  no  rG  sob 
o número ________, órgão emissor ______, na forma do instrumento 
de mandato anexo (ou na forma do estabelecido no seu contrato social/
estatuto social), vem declarar e propor, para fins de cumprimento do 
disposto na chamada Pública sEPlad/sEfa nº 01/2021, em consonância com o 
edital publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em ___/___/2021, o quanto segue:



14  diário oficial Nº 34.680 Quarta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2021

i. compreende e está de acordo com os termos da chamada Pública 
sePLad/seFa nº 01/2021;
ii. coNdiÇÕes Gerais do FiNaNciaMeNto:
1. Valor do financiamento proposto: R$800.000.000,00 (Oitocentos 
milhões de reais).
2. Moeda do financiamento: Real Brasileiro (R$).
iii. coNdiÇÕes ProPostas de coNtrataÇÃo da oPeraÇÃo de crÉdito:
iii-1 ModaLidade: Operação contratual interna (com garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
a) Prazo de carência (a): ___ meses ( __ anos )
b) Prazo de amortização (B): ____ meses ( __ anos) 
c) Prazo total (a+B): _____ meses (____ anos)
2. custo do financiamento:
a) Encargo Variável: ________ (Especificar a taxa referencial, índice ou indicador)
b) Encargo fixo (Spread) (Taxa de juros fixa): ______% ao ano.
c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
d) Demais encargos (especificar e detalhar):
3. custo Efetivo total (cEt): _________ (% ao ano).
4. Garantia: aval da União.
iii-2 ModaLidade: Operação contratual interna (sem garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
a) Prazo de carência (a): ___ meses ( __ anos )
b) Prazo de amortização (B): ____ meses ( __ anos)
c) Prazo total (a+B): _____ meses (____ anos)
2. custo do financiamento:
a) Encargo Variável: ______ (Especificar a taxa referencial, índice ou indicador) 
b) Encargo fixo (Spread) (taxa de juros fixa): ______% ao ano.
c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
d) Demais encargos (especificar):
3. custo Efetivo total (cEt): _________ (% ao ano).
4. Garantia: ____________________ (indicar a(s) garantia requerida(s) 
para o tomador)
iV. deMais coNdiÇÕes:
1. desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o  cronograma 
financeiro proposto e acordado com o tomador para a operação de crédito.
2. amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser realizada 
em parcelas ______ (mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais), 
iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência.
3. sistema de amortização do Principal: _________(informar o sistema 
de amortização)
4. Pagamento dos Juros remuneratórios: durante o prazo de carência, 
________(informar a periodicidade), a partir da data de assinatura do 
contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamento dos 
juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento das 
amortizações do principal.
5. Prazo de validade da proposta: _______ (mínimo de 180 dias).
6. dados para contato da proponente:
a) Nome do contato: _____________
b) telefones:
c) Endereço correio eletrônico: .
(assinatura)
Nome da instituição:
Nome do subscritor:
cPf:
rG:

aNeXos da ProPosta:
1) Minuta do contrato de financiamento;
2) Cronograma(s) financeiro(s) de simulação da operação de crédito;
3) demonstrativo do cálculo da taxa interna de retorno - tir da operação 
de crédito. 
*Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial nº 
34676 do dia 20/08/2021

Protocolo: 696671

retiFicaÇÃo Nº 21/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria n° 244, de 23/08/2021, publicada no d.o.e nº 34.679 de 
24/08/2021
oNde se LÊ:

aNeXo a Portaria Nº 244, de 23 de aGosto de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENtária/GrUPo dE 
dEsPEsa/sUBGrUPo 

dE dEsPEsa

foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

PolÍtica social
fEs

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) fEs
 0349 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGosto total

saúde 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00
fEs

dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0349 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Leia-se:
aNeXo a Portaria Nº 244, de 23 de aGosto de 2021

árEa/UNidadE orÇaMENtária/GrUPo 
dE dEsPEsa/sUBGrUPo dE dEsPEsa foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGosto total

PolÍtica social
fEs

outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00
despesas ordinárias

 0349 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGosto total

saúde 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00
fEs
 0349 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Portaria Nº 247, de 24 de aGosto de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 1518, de 29 3 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 1809, de 24/08/2021.
rEsolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 247, de 24 de aGosto de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENtária/

GrUPo dE dEsPEsa/
sUBGrUPo dE 

dEsPEsa

foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

dEfEsa social
cBM

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Polícia civil
Pessoal e Encargos 

sociais 0,00 0,00 0,00 2.055.526,00 2.055.526,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 2.055.526,00 2.055.526,00

sEGUP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 25.379,03 25.379,03

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) fEs
 0103 0,00 0,00 0,00 25.379,03 25.379,03

dEsENVolViMENto 
sÓcio-EcoNÔMico

sEdaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.998.802,76 2.998.802,76

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 2.998.802,76 2.998.802,76
GEstÃo
ProdEPa

investimentos 0,00 0,00 0,00 9.063.280,00 9.063.280,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 0,00 9.063.280,00 9.063.280,00

iNfra-EstrUtUra E 
traNsPortE

arcoN
Pessoal e Encargos 

sociais 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
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folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

sEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 4.874.686,48 4.874.686,48

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 4.874.686,48 4.874.686,48

sEtraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 919.309,03 919.309,03

obras e instalações
 0124 0,00 0,00 0,00 919.309,03 919.309,03

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.354.000,00 1.354.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.354.000,00 1.354.000,00

sUBordiNados 
ao GoVErNo do 

Estado
casa civil

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 434.377,30 434.377,30

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 434.377,30 434.377,30

casa Militar
Pessoal e Encargos 

sociais 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGosto total

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 2.998.802,76 2.998.802,76

sEdaP
 0101 0,00 0,00 0,00 2.998.802,76 2.998.802,76

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

cultura 0,00 0,00 0,00 1.354.000,00 1.354.000,00

fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.354.000,00 1.354.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 3.366.744,89 3.366.744,89

sEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 3.366.744,89 3.366.744,89

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 10.571.221,59 10.571.221,59

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 9.063.280,00 9.063.280,00

sEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.507.941,59 1.507.941,59

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 919.309,03 919.309,03

sEtraN
 0124 0,00 0,00 0,00 919.309,03 919.309,03

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 4.199.903,30 4.199.903,30

arcoN
 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

casa civil
 0101 0,00 0,00 0,00 434.377,30 434.377,30

casa Militar
 0101 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

cBM
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

Polícia civil
 0101 0,00 0,00 0,00 2.055.526,00 2.055.526,00

saúde 0,00 0,00 0,00 25.379,03 25.379,03
sEGUP

dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0103 0,00 0,00 0,00 25.379,03 25.379,03

foNtE
2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

0101 - rEcUrsos ordi-
Narios                                         0,00 0,00 0,00 22.770.672,54 22.770.672,54

0103 - fEs - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 25.379,03 25.379,03

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 919.309,03 919.309,03

total 0,00 0,00 0,00 23.715.360,60 23.715.360,60

Portaria Nº 248, de 24 de aGosto de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rEsolVE:
i - reduzir no montante de r$ 1.046.398,00 (Hum Milhão, Quarenta e seis 
Mil, trezentos e Noventa e oito reais), a quota do primeiro quadrimestre, 
referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 248, de 24 de aGosto de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENtária/

GrUPo dE dEsPEsa/
sUBGrUPo dE 

dEsPEsa

foNtE

1º QUadriMEstrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

GEstÃo

ProdEPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.027.400,00 0,00 1.027.400,00

contrato Estimativo

 0661 0,00 0,00 1.027.400,00 0,00 1.027.400,00

sUBordiNados 
ao GoVErNo do 

Estado

fUNtElPa

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 18.998,00 0,00 18.998,00

sentença Jurídica

 0261 0,00 0,00 18.998,00 0,00 18.998,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

1º QUadriMEstrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 1.046.398,00 0,00 1.046.398,00

fUNtElPa

 0261 0,00 0,00 18.998,00 0,00 18.998,00

ProdEPa

 0661 0,00 0,00 1.027.400,00 0,00 1.027.400,00
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foNtE
1º QUadriMEstrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

0261 - rEc.ProP.dirEta-
MENtE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 0,00 18.998,00 0,00 18.998,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 1.027.400,00 0,00 1.027.400,00

total 0,00 0,00 1.046.398,00 0,00 1.046.398,00

Portaria Nº 249, de 24 de aGosto de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29, de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2021.
rEsolVE:
i - reduzir no montante de r$ 252.130,59 (duzentos e cinquenta e dois 
Mil, cento e trinta reais e cinquenta e Nove centavos), a quota do segun-
do quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 249, de 24 de aGosto de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENtária/

GrUPo dE dEsPEsa/
sUBGrUPo dE 

dEsPEsa

foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

GEstÃo

ProdEPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 252.130,59 0,00 252.130,59

despesas ordinárias

 0661 0,00 0,00 252.130,59 0,00 252.130,59

ProGraMa/
orGÃo foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 252.130,59 0,00 252.130,59

ProdEPa

 0661 0,00 0,00 252.130,59 0,00 252.130,59

foNtE
2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 252.130,59 0,00 252.130,59

total 0,00 0,00 252.130,59 0,00 252.130,59

Portaria Nº 250, de 24/08/2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rEsolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.725.255,39 (Hum Milhão, setecentos e Vinte e cinco 
Mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e Nove centavos), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 
2020 - ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

291012678214867505 - sEtraN 0124 444042 909.418,09
552012312615088238 - ProdEPa 0261 335043 15.000,00

901011030215078877 - fEs 0103 339091 800.837,30
total 1.725.255,39

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

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

291012678214867505 - sEtraN 0124 449051 909.418,09

552012312615088238 - ProdEPa 0261 339040 15.000,00

901011030215078877 - fEs 0103 335043 800.837,30

total 1.725.255,39

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

Protocolo: 696674

LicitaÇÃo Fase de tÉcNica e PreÇo
editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2021

eXtrato de resULtado
objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de Concurso Público 
para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas e formação de 
cadastro de reserva em cargos das carreiras da administração tributária 
- cat da secretaria de Estado da fazenda, assim como toda e qualquer 
logística necessária à execução dos serviços, conforme especificações con-
tidas no Edital e seus anexos.
analisados os documentos apresentados à ocasião da análise e julgamento 
da 2º fase da concorrência do Edital de concorrência Pública n° 01/2021, 
a comissão Especial de licitação, designada através da Portaria nº 335, de 
04 de dezembro de 2020, publicada no doE Nº 34.439, de 18 de dezembro 
de 2020, rEsolVE:
1 – DESCLASSIFICAR as empresas habilitadas, abaixo apresentado:

EMPrEsas dEsclassificadas

licitaNtEs cNPJ dEsclassificada 

fundação Empresa Universidade de tecnologia e 
ciências – fUNdatEc 87.878.476/0001-08 Não atende o quesito 

Experiencia da Empresa 

coNsUlPlaN - consultoria e Planejamento em admi-
nistração Pública 01.185.758/0001-04 Não atende o quesito 

Experiencia da equipe

instituto Brasileiro de administração Municipal – iBaM 33.645.482/0001-96 Não atende o quesito 
Experiencia da Empresa

cEtaP – centro de Extensão, treinamento e aperfei-
çoamento ltda 03.199.479/00001-25 Não atende o quesito 

Experiencia da equipe

2- CLASSIFICAR a empresa habilitada abaixo apresentado:   

EMPrEsas classificadas
licitaNtEs cNPJ classificada  

fundação de amparo e desenvolvimento de Pesquisa 
– fadEsP 05.572.870/0001/59 regular no processo 

rEsUMo da Nota tÉcNica Por licitaNtE classificados  

itEM licitado 
Nota da Experiencia da equipe e da empresa 

  fadEsP
 01 – concurso Público para seleção de candidatos a cargos das 

carreiras da administração tributária - cat da secretaria de 
Estado da fazenda

6.20

 Nota fiNaNcEira 

itEM 
 Nota fiNaNcEira das licitaNtEs classificadas  

fadEsP

10,00
 01 – concurso Público para seleção de 

candidatos a cargos das carreiras da admi-
nistração tributária - cat da secretaria de 

Estado da fazenda

da MÉdia PoNdErada fiNal 

itEM 
Nota MÉdia PoNdErada das licitaNtEs classificadas  

fadEsP

7,34
 01 – concurso Público para seleção de 

candidatos a cargos das carreiras da admi-
nistração tributária - cat da secretaria de 

Estado da fazenda

3 – dEclarar  a licitante vencedora deste procedimento licitatório fun-
dação de amparo e desenvolvimento de Pesquisa – fadEsP – sob o cNPJ 
05.572.870/0001/59, em razão da obtenção da Maior Média Ponderada 
final, com base nas normas e procedimentos estabelecidos no Edital de 
concorrência Pública n°. 01/2021, conforme quadro apresentado: 
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Notas FiNais da LicitaNte VeNcedora 

Nota tEcNica Nota fiNacEira MÉdia PoNdE-
rada fiNal

concurso Público para seleção de candidatos a cargos das 
carreiras da administração tributária - cat da secretaria de 

Estado da fazenda
6,20 10 7,34

os interessados poderão interpor recurso da decisão prolatada pela comis-
são Especial de licitação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação deste ato, conforme disposição legal.
a íntegra do resultado da fase de técnica e preços estará disponível no 
endereço eletrônico www.compraspara.pa.gov.br.
Belém (Pa), 24 de agosto de 2021.
Edemilson fagundes Barbosa 
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 696680

Portaria Nº 825/2021-daF/sePLad, de 24 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 dele-
gadas 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. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2021/932862 de 24.08.2021;
r E s o l V E:
i – autorizar os servidores JoÃo aládio sarGEs loBato, id. funcional 
nº 6121284/1, ocupante do cargo de auxiliar de serviços Gerais, arNal-
do caMPos MENEZEs, id. funcional nº 2016516/1, ocupante do cargo 
de agente de serviços Gerais, a viajarem para o Município de Bragança/
Pa no período de 25 a 28.08.2021, para realizarem levantamento de Bens 
Patrimoniais e de Manutenção Predial, in loco no Polo da Perícia Médica no 
referido município, os quais serão conduzidos pelo servidor aNdErsoN 
MoNtEiro corrEa, id. funcional nº 57218619/1, ocupante do cargo de 
Motorista, todos lotados na secretaria de Estado de Planejamento e admi-
nistração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 24 dE 
aGosto dE  2021. 
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696681

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
Processo: 2021/824427
termo aditivo: 5º
Justificativa: Inclusão e supressão de serviços.
data da assinatura: 24/08/2021
Valor Global: 514.956,02
contrato: 002
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 54201-8238-339140 –0261
contratada: Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Es-
tado do Pará
Endereço: rodovia augusto Montenegro Km 10 – Bairro: icoaraci, fone 
(91) 3344-5222
cEP 66.820-000 – Belém/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 696296

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

rescisÃo do coNtrato: 012/2019.
Proc: 2021/927602
data: 16/08/2021
JUstificatiVa: Em conformidade com o art. 79, inciso ii da lei nº 
8.666/93 e alterações.
coNtratada: EMPrEsa l G sErViÇos ProfissioNais EirEli-ME
cNPJ: 06.028.733/0001-10
Endereço: trav. são sebastião n.º 888, bairro sacramenta, Belém-Pa, 
cEP: 66123-620,telefone (91) 3244.0333
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 696399

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 124 de 12 de agosto de 2021
CONSIDERANDO, o teor do Ofício nº 03/2021 de 25/01/21-SINTEPA, as fls 
01 do Processo nº 2021/143686;
CONSIDERANDO, os termos do parecer nº 513/2021, as fls 20, dos autos;
coNsidEraNdo, o que dispõe o artigo 95 da lei 5.810/94(rJU).
r E s o l V E:
coNcEdEr, licença sindical ao servidor, NiltoN assUNÇÃo BarBosa 
GaViNHo, matricula nº 3153800/1, ocupante do cargo de auxiliar de ser-
viços Gerais, para o sindicato dos trabalhadores Estaduais de Previdência 
e assistência do Estado do Pará–siNtEPa/Pa, no período 10/08/2021 a 
31/05/2022, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo do servidor.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 10 de agosto 
de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iasEP

Protocolo: 696256

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 546 de 24 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/807564, de 
26/07/2021;
rEsolVE:
i – dEsiGNar a servidora ana carolina Henriques santalices Britto, ma-
trícula n° 5958170/1, ocupante do cargo em comissão de coordenadora, 
lotada na coordenadoria de desenvolvimento de Pessoas, para atuar como 
Fiscal do Contrato Administrativo nº 042/2021, firmado com a empresa 
MENdEs & loPEs PEsQUisa, trEiNaMENto E EVENtos - ltda, cNPJ 
nº 07.777.721/0001-51, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para ministrar Curso Preparatório para Certificação Profissio-
nal em Compliance – Capacitação e Formação Profissional em Compliance 
Público, na modalidade “in company”, para os servidores do instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.
ii – dEsiGNar a servidora aline di Paula Vianna lafayette da silva, ma-
trícula n° 5950203/3, ocupante do cargo em comissão de coordenadora, 
lotada na coordenadoria de administração e serviços, como suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de agosto de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 696451

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 472/2021, de 05/08/2021.
onde se lê: ocupante do cargo em comissão de coordenadora da central 
de atendimento, lotada na diretoria de Previdência
Leia-se: ocupante do cargo em comissão de coordenadora de Núcleo re-
gional, lotada no Núcleo regional de castanhal
(Publicada com incorreção no doE nº 34.661, de 06/08/2021).

Protocolo: 696488

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato
contrato administrativo: 026/2018
Pregão Eletrônico nº 042/2017- ElEtroBras/aM
Processo: 2018/237663
data da assinatura: 12/08/2021
Vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022.
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do 
contrato por 12 (doze) meses de 02 (duas) licenças de uso de software 
VMWare Vcenter server 6 standard, visando atender as necessidades do 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, em con-
formidade a lei nº 8.666/1993.
o valor deste termo aditivo é de r$ 22.919,98 (Vinte e dois mil e novecen-
tos e dezenove reais e noventa e oito centavos).
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contratado: Empresa softWarEoNE coMÉrcio E sErViÇos dE iNfor-
Mática ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 08.270.727/0001-09, localizada 
na rua George ohm, 230 – torre B, 16º andar – Bairro: cidade Monções, 
cEP: 04.576-020, cidade de são Paulo/sP. representado por aNdrÉ fEr-
NaNdEs riBEiro dE soUsa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 13 de agosto de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 696142
eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 035/2020
Processo: 2020/778114
data da assinatura: 20/08/2021
Exercício: 2021
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a supressão e acrésci-
mo no quantitativo de itens, sem alteração no valor contratual, de acordo 
com a tabela anexa na seq. 2 e 3 (PaE Nº 2 2021/709903) a qual faz parte 
integrante e indivisível deste, com fulcro no art. 65 da lei nº 8.666/93, 
visando atender as necessidades do instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará – iGEPrEV.
o valor deste termo aditivo inaltera o valor global de r$ 182.885,50 (cento e 
oitenta e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
contratado: a empresa MorEira GodoY coMÉrcio E sErViÇos, com 
sede na travessa dr. Enéas Pinheiro, 2462, térreo, Marco, Belém/Pa, 
66095-015, telefone (91) 3276-7194, e-mail: contato@businessbel.com, 
inscrita no cNPJ nº 15.534.401/0001-07, neste ato representado por seu 
representante legal, Patricia MasloVa dos saNtos MorEira GodoY.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 23 de agosto de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 696146
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2020/1066785. Pelo presente edital citaMos a senhora aN-
toNia loPEs MacHado, cPf nº 297.386.952-87, para que compareça a 
este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida con-
forme art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência 
Social do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, visto que, foi identificado 
que o comprovante de residência anexado no processo sob n° de protocolo 
referido acima, encontra-se no nome de outrem. diante do exposto, so-
licitamos a cópia do documento de comprovante de residência atualizado 
em seu nome ou caso for nome de outrem, anexar certificação de vínculo, 
como certidão de casamento ou termo assinado por este, e requerimento 
padrão, preenchido corretamente e assinado pelo servidor, constando in-
formações quanto à finalidade e destinação da averbação, se para fins de 
aposentadoria ou de averbação e se para regime Geral de Previdência so-
cial ou outro órgão (por extenso) e regime Próprio de Previdência social, 
bem como, constando o período (dd/mm/aa) para o devido andamento do 
pedido de certidão de tempo de contribuição – ctc, requerida conforme 
procedimento previsto no art. 102 do mesmo regulamento, tendo em vista 
a emissão de carta nº 80/2021 a qual retornou sob a justificativa de Não 
Procurado. informamos que o não comparecimento no prazo acarretará o 
arquivamento do processo de ctc, por falta de manifestação.
Belém, 23 de agosto de 2021.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 696149
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2015/183177. Pelo presente edital citaMos a senhora fraN-
cisca coNcEicao PiNHEiro da costa, cPf nº 059.363.062-91, para 
que compareça a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com ou-
torga de poderes de representação mediante procuração expressa e escri-
ta, emitida conforme art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de 
Previdência social do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, visto que, foi 
identificado que o comprovante de residência anexado no processo sob n° 
de protocolo referido acima, encontra-se no nome de outrem. diante do 
exposto, solicitamos a cópia do documento de comprovante de residência 
atualizado em seu nome ou caso for nome de outrem, anexar certificação 
de vínculo, como certidão de casamento ou termo assinado por este, e de-
claração emitida pelo órgão/entidade a que se destina a certidão, no caso a 
sEdUc/aP, contendo informações sobre a utilização, ou não, dos períodos 
lavrados na certidão de tempo de contribuição nº 217/2015 e, em caso 
afirmativo, para que fins foram utilizados, tendo em vista a emissão de 
carta nº 69/2021 a qual foi recebida, porém não obtivemos resposta. in-
formamos que o não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento 
do processo de ctc, por falta de manifestação.
Belém, 23 de agosto de 2021.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 696150
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 087/2021
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.

Nº ProcEsso 
iGEPrEV

ProcEsso
tcE iNtErEssado(a)

01 2012/244249 2008/52642-6 sEVEriNo MartiNs dE soUZa fraNca E oUtros
02 - 2007/54663-2 diVa lUiZa MaciEl dorNElas
03  - 2009/50745-0 Maria do carMo dos saNtos lEMos
04 - 2013/52152-3 ErENilda ElENa  dE soUZa PiNHEiro
05  - 2014/439821 Maria cElia PiNoN dE cristo
06 2007/110049 2009/50016-6 lEci EsPÍrito saNto dE MENEZEs
07 2002/203122 2009/52538-2 loUriVal cirilo da silVa
08 - 2007/52743-4 aNtoNio da silVa Barros E oUtros
09 - 2008/52349-4 JosE Maria saNdoVal BiBas
10 2005/406481 2008/51703-9 floridEs alMEida da silVa
11 2003/201905 2008/52223-2 diVa costa sENa E oUtros
12 2006/179324 2006/53166-2 arNaldo rENtE dE oliVEira
13 - 2007/53527-2 cHristiaNE dE alMEida MEdEiros
14 2003/9518 2007/54671-2 aUGUsto cEsar da silVa NEVEs
15  - 2007/54671-2 JosiaNE MarQUEs da silVa
16 2006/210216 2008/53229-1 JosE MaUro dE VascoNcElos
17 2006/43172 2009/50980-8 raiMUNdo MiGUEl fraNco dE as
18 - 2007/54212-1 rosElY rEBolcas dE soUZa
19 - 2007/54212-1 doUGlas ViNicYUs soUZa silVa E oUtros
20 2011/294093 2009/52630-8 aNtoNia HElENa da silVa saNta BriGida
21 2005/87852 2008/53439-9 roBErta KEli VarJao farias

22  - 2008/53950-8 lUciMar MacEdo rodriGUEs

23 2006/48457 2008/52877-1 lUiZa liNdalVa liMa costa

24 2006/309653 2009/50665-0 loUrENco dos saNtos VaZ

25 2002/13599 2009/52270-4 iraci tEiXEira da silVa  E oUtros
26 2003/226097 2008/51956-6 Maria dE loUrdEs caMPos da silVa
27 2002/220324 2009/52501-0 ValdEriZa GoMEs da costa E oUtros
28 2003/149477 2008/53606-6 Maria raiMUNda GraNado dE oliVEira
29 2006/255603 2008/53781-9 Maria dE NaZarE caNtUario dE assUNcao
30 2000/242304 2009/52241-0 Maria dE NaZarE soUZa
31 2002/008607 2009/52258-8 Maria dE BElEM MUNiZ sarMaNHo
32 2007/0049007 2009/50202-6 MarilENa Barroso silVa dE MoUra
33 - 2009/50530-8 Maria aGriPiNa da silVa GoMEs
34 2006/242275 2008/53053-6 Maria das Gracas sassiM fErrEira
35 2003/110560 2008/52190-0 MariNEZ fEitosa GENtil E oUtros
36 2003/022891 2008/52570-7 Maria MartiNs alENcar
37 2001/075779 2009/52167-6 Maria das Gracas NasciMENto lEal
38 2003/212846 2008/52232-3 Maria do aMParo alVEs lordEiro
39 2002/258643 2009/52547-3 Maria lUcilENE da silVa caNto
40 2003/267980 2008/51993-0 MaNoEl coElHo dE soUsa
41 2007/264699 2009/50883-8 Maria triNdadE GUsMao da rosa
42 2006/59936 2009/50949-9 saNdra Maria aZEVEdo dos saNtos
43 2003/23083 2009/50982-0 cEli dElGado costa
44 2006/152927 2010/52374-8 Maria das Gracas carValHo alMEida
45  - 2009/52232-9 Maria da saUdE aZEVEdo dE JEsUs E oUtros
46 2003/332657 2007/50192-9 Maria diracY dos saNtos soUZa
47 2002/152176 2008/52290-2 Maria dE loUrdEs Matos cHUcrE E oUtros
48 2004/361766 2008/53389-5 MaNoEl riBEiro
49 2002/5804 2008/52359-6 Maria NilZa liNs faVacHo
50 2005/155287 2008/52084-9 Maria lUiZa PiNHEiro aNdradE

Belém, 24 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: 696415
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 088/2021
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;
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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.

Nº ProcEsso 
iGEPrEV

ProcEsso
tcE iNtErEssado(a)

01 2011/46768 2008/52084-9 Maria lUiZa PiNHEiro aNdradE

02 2002/007039 2008/52343-9 Maria iraci lEMos da silVa E oUtros

03 2003/1777318 2008/50102-8 Maria dE NaZarE dE siQUEira NasciMENto

04 2007/226788 2009/50528-3 Maria JosE MoNtEiro saMPaio

05 2006/0217801 2009/50715-4 Maria HElENa dUartE raMos

06 2008/164972 2009/51044-3 MaNoEl MEssias alVEs Maia

07 2001/104270 2008/53528-9 Maria aldENora lacErda aMaNcio

08 2001/286929 2009/52636-3 Maria solEdadE PirEs da silVa E oUtros

09 2004/239029 2008/52028-1 Maria dE NaZarE costa Matos

10 2004/90256 2009/50265-0 Narci PErEira oliVEira

11 2009/319463 2008/501101-7 Nair EVaNGElista da silVa

12 2006/347863 2009/50511-5 oNEidE tEiXEira dias

13 2001/22507 2008/53592-6 oZEci Barros dE QUEiroZ E oUtros

14  - 2009/53949-0 rosilENE alVEs PElais

15 2003/106840 2008/53647-4 raiMUNda dos saNtos calado

16 2001/150715 2009/52164-3 raiMUNdo NoNato alVEs dias

17 2007/45265 2009/50661-7 raiMUNda lUciaNo da silVa

18 2001/310837 2008/53355-6 raiMUNdo NoNato saNtos

19  - 2007/53435-0 raiMUNda BErNardEs riBEiro

20 2006/0287109 2009/50437-1 tHElMa fEio PErEira da silVa

21 2006/001330 2009/50900-3 tErEZiNHa dE JEsUs cordEiro MadalENa

22 - 2008/50653-1 ValfrEdo fErNaNdEs GUrGEl

23 2005/287848 2009/50284-2 VaNda Maria daMascENo foNtElEs

24 - 2008/53108-4 WilZa do socorro soUsa PadilHa

25 2007/338086 2008/53669-0 Maria do cEU cardoso da silVa

26 2006/2240 2009/50637-7 Maria dE fatiMa MalcHEr carrEra

27  - 201151651-1 ElEoNora Maria dE assUNcao

28 2002/282979 2009/52439-0 WaldErlY NasciMENto dE soUsa JUNior

Belém, 24 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: 696417
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2016/24571. Pelo presente edital citaMos a senhora Maria 
doMiNGas fUrtado, cPf nº 096.855.022-34, para que compareça a este 
instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de 
representação mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme 
art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social do 
Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para o recebimento da certidão de 
tempo de contribuição - ctc requerida conforme procedimento previsto 
no art. 102 do mesmo regulamento, tendo em vista a emissão de carta a 
qual retornou sob a justificativa de Ausente. Informamos que o não com-
parecimento no prazo acarretará o arquivamento do processo por falta de 
manifestação.
Belém, 23 de agosto de 2021.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 696356
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2020/608994. Pelo presente edital citaMos a senhora raiMUN-
da dos saNtos costa, cPf nº 218.042.572-49, para que compareça a 
este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, visto que, foi identificado que o 
requerimento anexado ao processo sob n° de protocolo referido acima, 
não se encontra em adequação ao regulamento Geral do regime Próprio 
de Previdência social do Estado do Pará. diante do exposto, solicitamos 
requerimento padrão, preenchido corretamente e assinado pelo servidor, 
constando informações quanto à destinação da averbação, se para fins de 
aposentadoria ou de averbação e se para regime Geral de Previdência so-
cial ou outro órgão (por extenso) e regime Próprio de Previdência social, 

para o devido andamento do pedido de certidão de tempo de contribuição 
– ctc, requerida conforme procedimento previsto no art. 102 do mesmo 
regulamento, tendo em vista a emissão de carta nº 45/2021 a qual foi 
recebida, porém não respondida. informamos que o não comparecimento 
no prazo acarretará o arquivamento do processo de ctc, por falta de ma-
nifestação.
Belém, 23 de agosto de 2021.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 696357
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2020/53317. Pelo presente edital citaMos a senhora rosEaNE 
dos saNtos GoMEs, cPf nº 352.863.852-49, para que compareça a este 
instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de 
representação mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme 
art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, visto que, foi identificado que o 
requerimento anexado ao processo sob n° de protocolo referido acima, 
não se encontra em adequação ao regulamento Geral do regime Próprio 
de Previdência social do Estado do Pará. diante do exposto, solicitamos 
requerimento padrão, preenchido corretamente e assinado pelo servidor, 
constando informações quanto à destinação da averbação, se para fins de 
aposentadoria ou de averbação e se para regime Geral de Previdência so-
cial ou outro órgão (por extenso) e regime Próprio de Previdência social, 
para o devido andamento do pedido de certidão de tempo de contribuição 
– ctc, requerida conforme procedimento previsto no art. 102 do mesmo 
regulamento, tendo em vista a emissão de carta nº 32/2021 a qual re-
tornou sob justificativa de Endereço Insuficiente. Informamos que o não 
comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do processo de ctc, 
por falta de manifestação.
Belém, 23 de agosto de 2021.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 696359

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 005/2020 - eGPa
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE NatUrEZa coNtiNUada dE 
traNsPortE iNdiVidUal PriVado dE PassaGEiros.
Valor: r$ 18.648,00 (dezoito mil seiscentos e quarenta e oito reais).
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 12 (doze) meses de 24/08/2021 à 24/08/2022.
Pregão Eletrônico srP Nº 09/2019
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338
fonte de recursos: 0101
Elemento de despesa: 339033
contratado: KGa dEsENVolViMENto E tEcNoloGia EirEli
cNPJ: 24.784.257/0001-40
Endereço: rodovia Br 316, Km 4, altos, sala Horizonte, Bairro Guanabara, 
cEP: 67.110-000;
cidade. ananindeua-Pa.
contato: 091 99134-6495 / 091 99296-2205 / 99100-0000
E-mail: contatopublico@yetgo.com.br/ kgalicitação@gmail.com
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral - EGPa

Protocolo: 696112

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

• TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021
data da autorização: 24/08/2021.
contratada: fáBio fErrEira Batista – cPf: 151.823.981-15.
Valor total: r$ 3.575,00 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais)
objeto: contratação do dr. fáBio fErrEira Batista, para palestrar por vi-
deoconferência, com duração de 1h com o tema: “a importância da Gestão 
do conhecimento e do capital intelectual para o serviço público: habilidades e 
competências necessárias ao momento pós-covi19” no evento “iV colÓQUio 
dE GoVErNaNÇa PÚBlica”, no dia 15 de setembro de 2021, às 10h.
fundamento legal: art. 25, ii, § 1, c/c art. 13 da lei 8.666/93.
Processo: 2021/511081
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 696602

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

• TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021
a diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará – 
EGPa, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a iNEXiGiBi-
lidadE dE licitaÇÃo N° 003/2021, com o fundamento legal art. 25, ii, 
§ 1, c/c art. 13 da lei 8.666/93.
Belém, 24 de agosto de 2021.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 696612
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Extrato de Portaria 212 de 24 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/882586
servidor: clEidsoN cHarlEs Batista, matrícula nº 8000999/3, co-
ordenador lotado coordenadoria de suporte operacional - csoP, cPf: 
461.061.382-49.
Valor do suprimento: r$6.000,00 (seis mil reais)
Elemento:  339030 – Material de consumo
objetivo: aquisição de material de consumo para pronto atendimento
Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação e 30 (trinta) dias para prestação de contas.

Protocolo: 696585

.

.

diÁria
.

Extrato de PORTARIA Nº 208 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/886149
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo:.Vistas à execução de demandas institucionais para apresentação 
da fase do programa 2021 através da  Plataforma Ead por esta Escola de 
Governança Publica do Estado do Pará – EGPa, em parceria com a sEas-
tEr pelo Programa caPacitasUas. 
servidor: faUso MENdEs dE PaUla, matrícula nº 54189550/3, cPf: 
638.321.942-15, secretário de coordenação / diretoria de desenvolvi-
mento de Programas Estratégicos de Governança Pública – ddPEG, 7 e ½ 
(sete e meia) diárias.
Período: 28/08 a 04/09/2021.
origem: Belém
destino: abaetetuba, Barcarena, igarapé-Miri e cametá.
Extrato de PORTARIA Nº 213 de 24 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/887755
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: com vistas à execução de demandas institucionais para apresen-
tação da fase do Programa 2021, através da plataforma Ead por esta Es-
cola de Governança Pública do Estado – EGPa em parceria com a sEastEr 
pelo Programa caPacitasUas.
servidor VEra lUcia saNtos BEssa, matrícula nº 5076072/1, coordena-
dor de Gestão de Pessoas desta EGPa, cPf: 081.560.262-68/ 7 e ½ (sete 
e meia) diárias.
Período: 28/08 a 04/09/2021.
origem: Belém
destino: altamira.
eXtrato de Portaria Nº 2014 de 24 de agosto de 2021.
Processo: 2021/921971
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: com vistas à execução de demandas institucionais para apresen-
tação da fase do Programa 2021 através da plataforma Ead por esta Escola 
de Governança Pública do Estado – EGPa em parceria com a sEastEr, pelo 
Programa caPacitasUas.
servidor: aUGUsto cEsar UcHoa saNtos, matrícula nº 184845/1, cPf: 
148.645.332-53, assistente técnico ref. XXVii, 7 e ½ (sete e meia) diárias.
Período: 28/08 a 04/09/2021.
origem: Belém
destino: altamira.

Protocolo: 696597

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Extrato de Portaria Nº.  203 de 13 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/867977
Assunto: Regularizar e retificar período de férias
Nome: lUciaNa VaNEssa sErra MoNtEiro, matrícula nº. 57174425/1, 
assistente administrativo, secretaria de registro e controle acadêmico – srca.
Período aquisitivo: 12/07/2020 a 11/07/2021
Período de Usufruto: de 16/07 a 14/08/2021 para 02/08 a 31/08/2021.

Protocolo: 696376

oUtras MatÉrias
.

Nota tÉcNica 005 – coNVocaÇÃo de serVidores FiNaListas
Convoca finalistas da IIIª Mostra de Música Canta Servidor.
o coordenador do NPVS divulga a planilha com obras e responsáveis, fina-
listas da iii Mostra de Música canta servidor: e
coNsidEraNdo
a) a divisão por inscrição regional;
b) as atribuições previstas art. 27 do Edital 002/2021 EGPa rEGUla-
MENto - iii Mostra dE MÚsica- caNta sErVidor que competem à 
coordenação do Núcleo de Programas de Valorização do servidor – NPVs.
art. 1º - Convocar os servidores responsáveis classificados para a Mostra / 
fase final a ser realizada em 27 de setembro de 2021, nesta capital, após 
fase de seleção;
art. 2º - listar com obra, participantes convocados, cPf, matrícula, órgão 
e município;
tÃo fráGil
- Graça de Jesus de sena andrade – 095.439.452-68 - 1930 -sEMEd –san-
to antonio do tauá
- Josianne de almeida dias – 355.820.222-87- 5519527/3 - UEPa- Belém
foBia
- almino Henrique do carmo – 247.417.952-68 – 80845282/1 - sEdUc - Belém
docE ilUsÃo
- Gilmar chaves alho – 118.636.502-10 - 5719054/2 - sEaP – Marituba
o HoMEM E a castaNHEira

- charles christie ferreira ribeiro – 787.195.182-34 -5896325/1 - sEdUc - Jacundá
NÃo Há Mais Nada a diZEr
- antonio Gonçalves cavalcante filho – 659.062.332-53 -5890317/1 - sE-
dUc - Marabá
rEcoMEÇar
- ana cristina de araújo Negrão – 329.756.002-91 – 5317657/2 - sEdUc – Jacundá
PirÃo
- Edinaldo reis de sousa – 444.584.282-68 - 89210 – sEMc –das - santarém
rEalitY sHoW
- anthymio Wanzeller figueira Neto – 703.647.532-34 – 123734/9 - sE-
MEd - alenquer
BatUQUE NatiVo
- raimundo Nonato aguiar oliveira – 247.993.602-30 – 5842964/3 - UEPa - santarém
tEMPo dE MaraJÓ
- Nilton Nunes da costa – 678.850.472-53 – 885/7 - sEMEd – Portel
- oziel Godinho lobato – 378.464.502-04 – 309/8 - sEi – Portel
P’ra coMEr siri
- Wilton farias da silva Junior – 300.390.292-04 -6403679/1 - sEdUc – salvaterra
- silvia Helena carvalho Viana – 376.183.002-59 - 002991 - sEMEd - salvaterra
o aBraÇo
- djalma tadeu correa Pantoja – 207.406.512-87 – 3246400/3 - sEfa - Breves
art. 2º - Publicar esta nota no site da EGPa.
Belém-Pa, 24 de agosto de 2021.
lucílio otávio Nery da costa
coordenador do Núcleo de Programas de Valorização do servidor
Presidente do comitê organizador
Evanilza da cruz Marinho Maciel
diretora Geral da EGPa

Protocolo: 696494

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1563 de 02 de aGosto de 2021
dEsiGNar a servidora WaNdErlEia rodriGUEs dE araUJo, id func nº 
715980/1, agente administrativo, em substituição a servidora rENata da 
costa soUsa MEirElEs, id func nº 57173897/2, secretário de Gabinete, 
no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, em virtude da Portaria Nº 
1562 de 02/08/2021, publicada no doE nº 34.661 de 06/08/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
*republicada por ter saído com incorreções no doe nº 34.661 de 
06/08/2021.
Portaria Nº 1669 de 10 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 18 (dezoito) dias de férias à servidora aUricElia NaZarE 
dE soUZa saNtos, id func nº 49620/1, assistente administrativo, lo-
tada na célula de Gestão de Pessoas, para serem usufruídas no período 
de 18/10/2021 a 04/11/2021, referentes ao exercício de 06/10/2020 a 
05/10/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1670 de 10 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 12 (doze) dias de férias à servidora aUricElia NaZarE dE 
soUZa saNtos, id func nº 49620/1, assistente administrativo, lota-
da na célula de Gestão de Pessoas, para serem usufruídas no período 
de 20/12/2021 a 31/12/2021, referentes ao exercício de 06/10/2020 a 
05/10/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1709 de 16 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao servidor PaUlo HErBEtH saN-
tos liMa, id func nº 5701155/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEEat de substituição tributária, para serem usufruídas no perí-
odo de 16/11/2021 a 30/11/2021, referentes ao exercício de 06/01/2019 
a 05/01/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1710 de 16 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao servidor PaUlo HErBEtH saN-
tos liMa, id func nº 5701155/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEEat de substituição tributária, para serem usufruídas no perí-
odo de 02/03/2022 a 16/03/2022, referentes ao exercício de 06/01/2019 
a 05/01/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1711 de 16 de aGosto de 2021
EXclUir dos efeitos da Portaria Nº 1587 de 03/08/2021, publicada no 
doE nº 34.658 de 04/08/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
secretaria para o mês de sEtEMBro/2021, o nome da servidora aMErica 
alHo dE frEitas, id func nº 5138582/1, agente de Portaria, lotada na 
cErat de castanhal.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1719 de 16 de aGosto de 2021
aUtoriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias à servidora VirGiNia 
lUcia NEVEs do NasciMENto, id func nº 2007037/2, fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na cEcoMt de araguaia, para serem usufruídas no 
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período de 02/08/2021 a 30/08/2021, em virtude da interrupção das férias 
referentes ao exercício de 01/09/2019 a 31/08/2020, pela  Portaria Nº 
2525 de 02/12/2020, publicada no doE nº 34.432 de 10/12/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1720 de 19 de aGosto de 2021
iNtErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 16/08/2021, do gozo das 
férias do servidor PaUlo MiGUEl Garcia caMara, administrador, id func 
nº 6063080/3, lotado na célula de Gestão de recursos Materiais, concedidas 
pela Portaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no doE nº 34.620 de 
24/06/2021, referente ao exercício de 29/06/2020 a 28/06/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1732 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde, a servido-
ra aUrEa NEi dE liMa GUEdEs NUNEs, assistente administrativo, id func 
nº 6030025/3, lotada na cErat de redenção, no período de 07/07/2021 
a 16/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1733 de 19 de aGosto de 2021
iNtErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 17/08/2021, do gozo das férias 
da servidora Nilda Maria araUJo PErEira, assistente administrativo, id 
func nº 5151945/1, lotada na cEcoMt de Portos e aeroportos, concedidas 
pela Portaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no doE nº 34.620 de 
24/06/2021, referente ao exercício de 01/08/2020 a 31/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1734 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdE, 17 (dezessete) dias de férias, à servidora Maria das GraÇas 
MaUEs saNtos, id func nº 47511/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na cEcoMt de Portos e aeroportos, para serem usufruídas no perí-
odo de 15/10/2021 a 31/10/2021, referentes ao exercício de 26/11/2019 
a 25/11/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1735 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdE, 13 (treze) dias de férias, à servidora Maria das GraÇas 
MaUEs saNtos, id func nº 47511/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na cEcoMt de Portos e aeroportos, para serem usufruídas no perí-
odo de 03/01/2022 a 15/01/2022, referentes ao exercício de 26/11/2019 
a 25/11/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1736 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdEr 17 (dezessete) dias de licença para tratamento de saúde, a 
servidora aNGEla cardoso VilHENa, técnico em Gestão Pública, id func 
nº 4308/1, lotada na cEcoMt, no período de 28/07/2021 a 13/08/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1738 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdE, 12 (doze) dias de férias, à servidora rosEli dE assUNÇÃo Na-
VEs, id func nº 5570395/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada na 
diretoria de tributação, para serem usufruídas no período de 27/09/2021 a 
08/10/2021, referentes ao exercício de 26/11/2019 a 25/11/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1739 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdE, 18 (dezoito) dias de férias, à servidora rosEli dE assUN-
ÇÃo NaVEs, id func nº 5570395/1, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, lotada na diretoria de tributação, para serem usufruídas no período 
de 06/12/2021 a 23/12/2021, referentes ao exercício de 26/11/2019 a 
25/11/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1740 de 19 de aGosto de 2021
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/08/2021, do gozo 
das férias da servidora lEila Maria Villas Norat, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 3251098/2, lotada na cEEat de Grandes 
contribuintes, concedidas pela Portaria Nº 1187 de 18/06/2021, 
publicada no doE nº 34.620 de 24/06/2021, referente ao exercício de 
03/08/2020 a 02/08/2021, as quais ficam autorizadas para serem 
usufruídas no período de 10/01/2022 a 07/02/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1741 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdE, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor aNdrE lUiZ aMoriM 
acataUassU NEVarEs, id func nº 5914707/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEEat de Grandes contribuintes, para serem usufru-
ídas no período de 17/09/2021 a 16/10/2021, referentes ao exercício de 
29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1742 de 19 de aGosto de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a ser-
vidora rosEMarY rodriGUEs PiMENtEl, assistente administrativo, id 
func nº 723622/1, lotada na cEcoMt de itinga, no período de 14/07/2021 
a 28/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Portaria Nº 1751 de 19 de aGosto de 2021
dEsiGNar a servidora daNiEla cristiNa araUJo NoGUEira, id func 
nº 57175976/1, técnico em Gestão Pública, para responder pela célula 
de contabilidade/dicoNf, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, por 
motivo de Férias, do (a) titular SILVIO GOMES DA COSTA, Identificação 
funcional nº 5333288/1.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
Portaria Nº 1537de 29/07/2021, publicadas no doe nº 34.661 
de 06/08/2021.
onde se lê: rosaNa carValHo da silVEira PErEira
Leia-se: rosaNa carValHo da silVa PErEira.

errata
onde se lê: Portaria Nº 586 de 19/08/2019
Leia-se: Portaria Nº 586 de 19/08/2021.

Protocolo: 696564
Nº 1785 de 24 de aGosto de 2021.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, no uso das atribuições que lhe 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 dEsiGNar os servidores, rilton Haroldo dos santos regateiro de 
matrícula 5361281/3, cargo secretario de Gabinete e Paulo Miguel Garcia 
câmara de matrícula 6063080-3, cargo administrador, ambas lotadas na 
célula de recursos e Materiais - cGrM/dad/sEfa, respectivamente fis-
CAL e FISCAL SUBSTITUTO dos Contratos firmados com a Secretaria de 
Estado da fazenda e as empresas:
contrato administrativo nº 071/2021/sEfa, l carValHo coMÉrcio E 
sErViÇos EirEli,
contrato administrativo nº 072/2021/sEfa, M s t NUNEs coMErcio E 
sErViÇos EirEli,
contrato administrativo nº 073/2021/sEfa, NadJa MariNa PirEs (co-
MErcial PirEs),
contrato administrativo nº 074/2021/sEfa, NEo Brs coMÉrcio dE ElE-
trodoMÉsticos ltda,
contrato administrativo nº 075/2021/sEfa, QUalitY atacado ltda - ME,
contrato administrativo nº 076/2021/sEfa, sENtiNEla do ValE coMErcial EirEli,
tendo como objeto aquisição de Material Permanente, conforme condições e 
exigências estabelecidas neste instrumento, pelo período de 12 (doze) meses.
art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração - sEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 696637

coNtrato
.

coNtrato: 071/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2021/sEfa
Manifestação Jurídica: 118/2021 e 364/2021/coNJUr/sEfa
objeto: aquisição de Material Permanente,
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
Valor total Global: r$ 79.999,92
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0144 - taxas de serviços fazendários
contratada: l carValHo coMÉrcio E sErViÇos EirEli, estabelecida na 
avenida alcindo cacela 1264, Edifício Empire center, sala 106, Bairro Na-
zaré, Município Belém, Estado Pará, cEP: 66.040-020; fone: (91) 99346-
5558/ 98513-4440, e-mail: carvalhocomercio.pa@gmail.com, inscrita sob 
cNPJ/Mf nº 20.991.432/0001-19,
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo.
coNtrato: 072/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2021/sEfa
Manifestação Jurídica: 118/2021 e 364/2021/coNJUr/sEfa
objeto: aquisição de Material Permanente,
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
Valor total Global: r$ 2.580,00
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0144 - taxas de serviços fazendários
contratada: M s t NUNEs coMErcio E sErViÇos EirEli, estabelecida 
Passagem Péricles Guedes de oliveira,641, sala 01, Bairro: castanheira 
Belém, Estado do Para, cEP: 66.645-290; fone: (91) 3085-8616 / 99602-
0590, e-mail: interseg.belem@yahoo.com.br, inscrita sob cNPJ/Mf nº 
32.146.641/0001-45
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo.
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coNtrato: 073/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2021/sEfa
Manifestação Jurídica: 118/2021 e 364/2021/coNJUr/sEfa
objeto: aquisição de Material Permanente,
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
Valor total Global: r$ 155.195,51
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0144 - taxas de serviços fazendários
contratada: NadJa MariNa PirEs (coMErcial PirEs), estabelecida na 
Q Ql 33, Bloco a, sala nº 118, Edifício senador P. teixeira, Bairro Guará 
ii - Brasília-df, cEP: 71065-330; fone: (61) 3967-1229, e-mail: pires.
vendas@hotmail.com, inscrita sob cNPJ/Mf nº 12.130.958/0001-86,
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo.
coNtrato: 074/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2021/sEfa
Manifestação Jurídica: 118/2021 e 364/2021/coNJUr/sEfa
objeto: aquisição de Material Permanente,
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
Valor total Global: r$ 24.467,87
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0144 - taxas de serviços fazendários
contratada: NEo Brs coMÉrcio dE ElEtrodoMÉsticos ltda, esta-
belecida na Passagem Nossa senhora aparecida nº 164, Bairro do casta-
nheira, Município de Belém, estado do Pará, cEP: 66645-455; fone: (91) 
2121-9000, e-mail: neobrsbelem@gmail.com, inscrita sob cNPJ/Mf nº 
07.041.480/0001-88,
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo
coNtrato: 075/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2021/sEfa
Manifestação Jurídica: 118/2021 e 364/2021/coNJUr/sEfa
objeto: aquisição de Material Permanente,
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
Valor total Global: r$ 6.199,74
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0144 - taxas de serviços fazendários
contratada: QUalitY atacado ltda - ME, estabelecida na avenida afonso 
Pena nº 262, sala 813,  Bairro centro Belo Horizonte Minas Gerais, cEP: 
30.130-923; fone: (31) 4141-5595 / 3272-8161, e-mail: qualityatacado@
gmail.com, inscrita sob cNPJ/Mf nº 15.724.019/0001-58,
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo
coNtrato: 076/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2021/sEfa
Manifestação Jurídica: 118/2021 e 364/2021/coNJUr/sEfa
objeto: aquisição de Material Permanente,
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
Valor total Global: r$ 22.733,10
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0144 - taxas de serviços fazendários
contratada: sENtiNEla do ValE coMErcial EirEli, estabelecida 
na rua fritz spernau nº 1000, Galpão 01, Bairro fortaleza, Município 
de Blumenau, Estado de santa catarina, cEP: 89.055-200; fone: (47) 
3232-1221, e-mail: jean@sentinelavale.com.br, inscrita sob cNPJ/Mf nº 
29.843.035/0001-74,
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 696601

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  1678 de 10 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias ao 
servidor aNtoNio do socorro PiNHEiro coElHo, nº 0512099301, Ma-
riNHEiro rEG. dE coNVEs, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria 
EM traNs. da cEcoMt taPaJÓs, objetivo de pilotar embarcação da sEfa 
em operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
11.08.2021 à 14.08.2021, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 1679 de 10 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor WalMir VascoNcElos dE carValHo, nº 0025104602, 
fiscal -c, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. da 
CECOMT TAPAJÓS, objetivo de realizar operação de fiscalização de mer-
cadorias em trânsito, no período de 11.08.2021 à 14.08.2021, no trecho 
Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 1680 de 10 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor caio filiPE dE soUsa VaZ, nº 0591567501, fiscal 
-a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. da cEcoMt 
TAPAJÓS, objetivo de realizar operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 11.08.2021 à 14.08.2021, no trecho Óbidos - Juruti 
- oriximiná - Óbidos.

Protocolo: 696214

editaL de NotiFicaÇÃo
.

a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coorde-
nadora da cerat Marabá, desta secretaria de estado da Fazenda.
faZ saBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e No-
tificação fiscal de trânsito, decorrente de termo de apreensão e depósito, 
contra o sujeito passivo abaixo relacionado:

aiNf tad i.E/cNPJ/cPf raZÃo social
262019510001935-7 582019390000959 15.591.412-0 o. saNtaNa da crUZ - ME

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de de-
zembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, 
o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
rodovia transamazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, Bairro Nova 
Marabá, município de Marabá (PA), findo o qual sujeitar-se-á à cobrança 
executiva do crédito tributário.
liliaN dE JEsUs PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cErat Marabá

Protocolo: 696327

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da secretaria de Estado da 
fazenda faZ saBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram julgados NULOS, em decisões 
de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
092020510000181-0, 092020510000187-0, 092020510000190-
0, 092020510000191-8, 092020510000195-0, 182021510000097-7.
Belém (Pa), 24 de agosto de 2021.
aNa Kátia NasciMENto da PaZ sarMENto
secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 696323

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000973 de 24/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005369/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: ismael de Jesus ribeiro Gaia – cPf: 679.022.942-68
Marca: HoNda/ciVic lX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000975 de 24/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005590/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: Hugo Martins ferreira – cPf: 117.032.022-87
Marca: fiat/MoBi trEKKiNG 1.0Mt flEX tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004580, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005447/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: caio otavio lobato Maciel – cPf: 029.318.102-07
Marca/tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U7Nt053583
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Portaria n.º202104004582, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005688/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: Moacir da Paixão sousa – cPf: 198.989.162-49
Marca/tipo/chassi
cHEV/sPiN 18l Mt PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB154005
Portaria n.º202104004584, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 82021730001598/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 Paulo Paixão ferreira – cPf: 402.010.312-72
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris Ha Pls15cNt/Pas/automovel/9BrKc9f39N8154102
Portaria n.º202104004586, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005690/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Goulart serrao filgueira – cPf: 126.110.002-63
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U4Jt032700
Portaria n.º202104004588, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 22021730002617/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: luiz dos santos silva – cPf: 105.174.212-91
Marca/tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ7MP006678
Portaria n.º202104004590, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005537/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: Welington da silva soares – cPf: 585.548.152-20
Marca/tipo/chassi
cHEV/PrisMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69V0KG183427
Portaria n.º202104004592, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005674/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: Jasemara do socorro da cruz Marques – cPf: 687.710.292-49
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU013609
Portaria n.º202104004594, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005683/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: Maurício de Jesus da Motta Moreira – cPf: 374.432.592-04
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB132143
Portaria n.º202104004596, de 24/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005673/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: felipe Nazareno Menezes Picanco – cPf: 270.122.802-63
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 citY/Pas/automovel/9BWdB45U2Et080508

Protocolo: 696299
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios - tarF
acÓrdÃos
seGUNda cÂMara
acÓrdÃo N.7967- 2ª. cPJ. rEcUrso N. 17482 - VolUNtário (Pro-
cEsso/aiNf N.: 092016510001631-9). coNsElHEiro rElator: BrUNo 
torrEs dE soUZa.  EMENta: icMs. BENEfÍcio fiscal. 1. É dever do 
contribuinte manter os seus dados cadastrais atualizados junto a secre-
taria da fazenda. 2. cabe ao contribuinte cumprir o que preceitua a legis-
lação a fim de se obter o benefício fiscal almejado. 3. Deixar de recolher 
o icMs diferencial de alíquota constitui infração à legislação tributária e 
sujeita o contribuinte às penalidades da lei, independentemente do impos-
to devido. 4. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: Por Maioria dE 
Votos. Voto coNtrário: conselheiro Nilson azevedo, pelo conhecimen-
to e provimento do recurso. JUlGado Na sEssÃo do dia: 29/07/2021. 
data do acÓrdÃo: 29/07/2021.
acÓrdÃo N.7966- 2ª. cPJ. rEcUrso N. 18340 - dE ofÍcio (ProcEsso/
aiNf N.: 192018510002266-9). coNsElHEiro rElator: Maria dE fati-
Ma cHaMMa farias.  EMENta: itcd. aUsÊNcia dE doaÇÃo. iMProcE-
dÊNcia. 1. Quando não houver a transmissão efetiva de um bem ou direito 
através da doação, não há de se falar na cobrança do itcd. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do 
dia: 29/07/2021. data do acÓrdÃo: 29/07/2021.
acÓrdÃo N.7965- 2ª. cPJ. rEcUrso N. 17594 - VolUNtário (Pro-
cEsso/aiNf N.: 372017510000003-8). coNsElHEiro rElator: BrUNo 
torrEs dE soUZa.  EMENta: icMs. difal. rEdUÇÃo dE BasE dE cál-
cUlo. 1. o decreto Estadual 355/2012 trata de redução de base de cálculo 
de maquinário para construção pesada especificamente nas saídas inter-
nas e interestaduais. 2. o convênio icMs 153/2015 estende a redução da 
base de cálculo em operações e prestações interestaduais localizados neste 
Estado apenas para consumidor final não contribuinte do ICMS. 3. Deixar 
de recolher icMs, referente ao icMs diferencial de alíquota, incidente em 
bens para integrar o ativo permanente ou para uso ou consumo sujeita o 
contribuinte às penalidades legais. 4. recurso conhecido e improvido. dE-
cisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 29/07/2021. data do 
acÓrdÃo: 29/07/2021.

Protocolo: 696360

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 31/08/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 17324, aiNf nº 
042016510010331-0 , contribuinte faBio iValdo ViEira Maia - EPP, 
insc. Estadual nº. 15300639-0
Em 31/08/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 17520, aiNf nº 
042016510003576-5 , contribuinte coiMBra MaQUiNas E MotorEs 
ltda, insc. Estadual nº. 15109340-7
Em 31/08/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18048, aiNf nº 
092017510001451-8 , contribuinte iNdUstria E coMErcio dE EsPUMas 
E colcHoEs BElEM ltda, insc. Estadual nº. 15197316-4

Protocolo: 696461

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 692769  dia: 17.08.2021
dispensa : onde se lê: dispensa Nº 024/2021 Leia-se: dispensa Nº 26/2021
data: 12.08.2021
Prazo: 12 (doze) meses
Valor total : r$ 122.945,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e qua-
renta e cinco reais).
Objeto: Inscrição nos exames de certificação profissional ANBIMA CPA-10 
e cPa-20, on line, e suas atualizações, em cumprimento à resolução cMN 
nº 3158/2003.
fundamento legal: art. 29, inciso Vii, da lei nº 13.303/2016.
contratada: associaÇÃo BrasilEira das ENtidadEs dos MErcados 
fiNaNcEiro E dE caPitais - aNBiMa.
Endereço: Praia do Botafogo, nº 501, Bloco ii, conjunto 704  Bairro: Botafogo
cEP: 22250-911  rio de Janeiro/rJ
telefone: (21) 3814 3800
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 696613
errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 682157  dia: 20.07.2021
dispensa : onde se lê: dispensa Nº 023/2021 Leia-se: dispensa Nº 25/2021
data: 15.07.2021
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Valor total Estimado: r$ 469.258,20 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, 
duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de su-
bestações elétricas e grupos geradores com fornecimento de quaisquer 
componentes/peças novos e originais, abastecimento com fornecimento de 
combustível relativamente aos equipamentos que compõem os conjuntos 
de subestações elétricas e grupos geradores instalados nas unidades do 
Banpará, conforme exigências e condições estabelecidas no Projeto Básico.
fundamento legal: art. 29, inciso VX da lei nº 13.303/2016.
contratada: ZEUs ENGENHaria sErViÇos E ProJEtos ltda.
Endereço: travessa Manoel Evaristo, nº 306  Bairro: Umarizal
cEP: 66050-290  Belém/Pa
telefone: (91) 98419 9293
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 696606

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº: 05
contrato Nº: 081/2016
objeto do contrato: Prestação de serviços de desenvolvimento, manuten-
ção, suporte e consultoria dos legados da solução integrada de central 
de relacionamento com os clientes (crM) envolvendo módulos de contact 
center, módulo de otP – one time Password, monitoramento e captura de 
transações da rede Bcard.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 030/2016
data de assinatura do aditivo: 24.08.2021
Vigência do aditivo: 20.09.2021 a 19.09.2022
objeto do aditivo: Prorrogação Excepcional da Vigência e inclusão da cláu-
sula de rescisão antecipada.
fundamento legal do aditivo: artigo 57 § 4º da lei nº 8.666/93 e art. 37, 
XXi, da cf/1988.
Valor total Estimado do aditivo: r$ 2.505.589,79 (dois milhões, quinhen-
tos e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos)
contratado: VoXdata tElEcoM – coM. E sErV. EM tElEcoMUNicaÇÕEs 
E iNforMática ltda. ME
Endereço: av. senador lemos Nº 435 sala 106 – Bairro: Umarizal
cEP: 66050-000  Belém/Pa
telefone: (91) 3202 5400
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 696354
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0730 de 24 de aGosto de 2021
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNsidEraNdo o teor dos PaE´s nº 2021/918707, 2021/921733 e 
2021/923992.
r E s o l V E:
dEsiGNar, a servidora ElilMa aNdradE fErrEira, matrícula nº 
5879086/2, lotada na dirEtoria oPEracioNal, para responder pelo car-
go comissionado de dirEtor do dEPartaMENto dE dEsENVolViMENto 
da rEdE assistENcial/ das-4, no período de 20.08.2021 a 17.09.2021, 
em substituição a titular siMoNE triNdadE dE oliVEira, matrícula nº 
57206585/1, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 24.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 696446
Portaria Nº 769 de 23 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 
2019/403226;2019/337056; 2019/581297.
coNsidEraNdo a solicitação no ofício nº 14/2021 de 23 de agosto de 
2021, a qual solicita a publicação de portaria recondução, para que se con-
cluam as investigações referentes ao 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 - Prorrogar 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, 23 de agosto de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 696457

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 229 de 20/08/2021-coN-
trato 007/2020-ioePa.
Protocolo: Nº 695788 / doe nº 34.679 de 24/08/2021
oNde se LÊ: contrato nº 080/2020
Leia-se: contrato nº 007/2020.

Protocolo: 696287
errata de PUBLicaÇÃo do aPostiLaMeNto Nº 01.2021- 
coNtrato 37/2021.
Protocolo Nº 695994 - doe: 24/08/2021
oNde se LÊ: inclusão da fonte de recurso: 0349008742
Leia-se: inclusão de fonte de recurso: 0149 e 0349

Protocolo: 696449
errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 230 de 20/08/2021-coN-
trato 091/2020-J&F eNGeNHaria.
Protocolo: Nº 695794 / doe nº 34.679 de 24/08/2021.
oNde se LÊ: contrato nº 091/2021
Leia-se: contrato nº 091/2020.

Protocolo: 696363
errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 232 de 20/08/2021-coN-
trato 031/2021-Belém rio.
Protocolo: Nº 696070 / doe nº 34.679 de 24/08/2021.
oNde se LÊ: contrato nº 038/2021
Leia-se: contrato nº 031/2021.

Protocolo: 696368

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao contrato nº. 038/2019 – 
Processo nº: 2019/85838
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica /sEsPa E o sr. 
GilMar saNtaNa NUNEs
do oBJEto: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato nº 038/2019. bem como, a renúncia da aplicação 
cláusula do reajuste.

da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 
038/2019, para o período de 12 (doze) meses, a contar de 26/08/2021 a 
25/08/2022.
do Valor: o valor mensal do contrato nº 038/2019, será de r$ 9.900,00 
(nove mil e novecentos reais) perfazendo um valor para doze meses de r$ 
118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais );
da dotaÇÃo orÇaMENtária: a presente despesa esta prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8881, Elemento de despesa: 339036 e fonte 
de recurso: 0149 e 0349;
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 038/2019, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 24/08/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 696470
2º termo aditivo ao contrato nº. 79.20- 
Processo: 2020/676338 e 2021/79683
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica/ sEsPa E PriMMa 
sErViÇos PostUMos & aMBUlÂNcias ltda - EPP,
do oBJEto o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº.079/2020, por mais 12 (doze) meses, bem como, 
a renúncia da aplicação do reajuste.
da ViGÊNcia fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 079/2020, 
por mais 12 (doze meses), a contar de 17/09/2021 à 16/09/2022.
do Valor: o valor estimado do presente contrato correspondente a soma 
do contrato inicial no valor de r$ 2.018.729,00 e do 1º termo aditivo re-
ferente acréscimo de serviço no valor de R$ 483.652,30, ficando o valor 
global estimado de r$ 2.502.381,30 (dois Milhões, quinhentos e dois mil, 
trezentos e oitenta e hum reais e trinta centavos).
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
79/2020, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 24/08/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 696475

diÁria
.

Portaria N° 1200 de 05 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 01/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056371 / lEila cristiNa costa alVEs / 587.587.392-20
oBJEtiVo: coNdUZir coNsElHEiro coM o oBJEtiVo dE dEsENVolVEr 
as atiVidadEs iNErENtEs ao coNtrolE social coM ENfoQUE aos 
diVErsos sErViÇos dE saÚdE E PriNciPalMENtE rElacioNado ao 
ENfrENtaMENto ao coVid 19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1201 de 05 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 16/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JosE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtiVo: coNdUZir coNsElHEiro coM o oBJEtiVo dE dEsENVolVEr 
as atiVidadEs iNErENtEs ao coNtrolE social coM ENfoQUE aos 
diVErsos sErViÇos dE saÚdE E PriNciPalMENtE rElacioNado ao 
ENfrENtaMENto ao coVid 19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1202 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta Maria do Pará
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
720089-1 / carMEN silVia GoMEs carNEiro / 263.347.552-34
oBJEtiVo: sUPErVisÃo E MoNitoraMENto das aÇÕEs dE VaciNaÇÃo, 
rEGistro E aPlicaÇÃo coNtra coVid 19 Nos MUNicÍPios soB JUris-
diÇÃo do 5ª crs (iPiXUNa do Pará, sÃo MiGUEl do GUaMá, saNta 
Maria E iritUia) aÇÃo PactUada No 1 E 2 QdQQ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1203 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta Maria do Pará
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNto fErrEira rEis / 055.387.772-00
oBJEtiVo: coNdUZir as tÉcNicas E carMEN silVia GoMEs carNEiro 
rEGiNa cÉlia Barroso saldaNHa QUE irÃo sUPErVisÃo E MoNito-
raMENto das aÇÕEs dE VaciNaÇÃo, rEGistro E aPlicaÇÃo coNtra 
coVid 19 Nos MUNiciPios soB JUrUisdiÇÃo do 5 crs (iPiXUNa do 
Pará, sÃoMiGUEl do GUaMá, saNta Maria E iritUia) aÇÃo PactUada 
No 1 E 2 QdQQ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 1205 de 13 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: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 23/04/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572065871 / GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra / 858.896.442-20
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE Estará rEaliZaNdo 
atiVidadEs do PlaNo dE aÇÃo Parao coNtrolE E ErradicaÇÃo da 
sÍfilis coNGÊNita No Pará, coM os ProfissioNais dE saÚdE, No 
MUNiciPio dE aBaEtEtUBa
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1207 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 24/04/2021 a 24/04/2021
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 MUNi-
cÍPios dE PoNta dE PEdras, salVatErra, soUrE, saNta crUZ do 
arari E cacHoEira do arari, EM ViaGEM PElo GraEsP.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1208 de 06 de Maio 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 07/06/2021 a 13/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da costa / 271.295.002-04
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE altaMira – 10º crs
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1209 de 06 de Maio 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 07/06/2021 a 13/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs a fiM 
dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, iNsUMos, aVa-
liaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE alta-
Mira – 10º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1210 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 MEias diárias  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5623820-2 / aldo Brito dos saNtos / 360.980.352-53
5365376 / NicE lÉa JardiM dE alMEida silVa / 393.399.632-53
oBJEtiVo: rEaliZar a “oficiNa dE caPacitaÇÃo das rEfErÊNcias 
tÉcNicas EM saÚdE do traBalHador dos MUNicÍPios da árEa dE 
aBraNGÊNcia do 3ª crs”, No MUNicÍPio dE castaNHal/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1211 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 MEias diárias  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541913361 / alaiNE do socorro liNHarEs dE araUJo / 738.942.572-53
oBJEtiVo: rEaliZar aPoio loGÍstico E adMiNistratiVo Na “oficiNa 
dE caPacitaÇÃo das rEfErÊNcias tÉcNicas EM saÚdE do traBa-
lHador dos MUNicÍPios da árEa dE aBraNGÊNcia do 3ª crs”, No 
MUNicÍPio dE castaNHal/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1212 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 MEias diárias  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572316021 / aGildo afoNso JastEs / 615.244.252-49
oBJEtiVo: coNdUZir os tÉcNicos do cErEst/Pa/dVs/sEsPa Para 
rEaliZarEM a “oficiNa dE caPacitaÇÃo das rEfErÊNcias tÉcNicas 
EM saÚdE do traBalHador dos MUNicÍPios da árEa dE aBraNGÊN-
cia do 3ª crs”, No MUNicÍPio dE castaNHal/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 1213 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 MEias diárias  Valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5956897 / BarBara rodriGUEs GadElHa / 014.417.552-50
5929277 / GioVaNNa dE MiraNda ViEira / 036.472.802-75
5958008-1 / VaNEssa ViEira dE JEsUs / 012.908.032-26
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 castaNHal
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1214 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 MEias diárias  Valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57174830/1 / faBio JUNior silVa / 703.222.442-34
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE Estará rEaliZaNdo 
atiVidadEs do PlaNo dE aÇÃo Para o coNtrolE E ErradicaÇÃo 
da sÍfilis coNGÊNita No Pará, coM os aGENtEs coMUNitários dE 
saÚdE-acsNo MUNiciPio castaNHal
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1215 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / JosE MaNoEl dE soUZa MarQUEs / 497.492.857-00
oBJEtiVo: Para rEaliZar trEiNaMENto Para NoVos MicroscoPis-
tas dE BasE, EM rElaÇÃo ao trataMENto dE aNtiMaláricos E Noti-
ficaÇÃo dE casos, do 10º crs-altaMira.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1216 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 8 diárias  Valor: r$ 1.899,04
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 03/10/2021 a 10/10/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59250501 / GUilHErME NEVEs dE MEsQUita / 003.184.482-03
oBJEtiVo: rEaliZar aUditoria No HosPital rEGioNal dE tUcUrUÍ/
Pa a tÍtUlo dE coMPlEMENtaÇÃo dE diárias rEfErENtE ao ProcEs-
so 2020/761798.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1217 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 8 diárias  Valor: r$ 1.899,04
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 03/10/2021 a 10/10/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541913841 / Vitor Eloi rEis do coUto / 303.054.382-04
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs GUilHErME NEVEs dE MEsQUi-
ta, BrENa BENtEs da silVa Brasil E liliaNE alVEs sá, EM MissÃo dE 
sUPErVisÃo, MoNitoraMENto E aUditoria HosPital rEGioNal dE 
tUcUrUÍ, a tÍtUlo dE coMPlEMENtaÇÃo dE diárias rEfErENtE ao 
ProcEsso 2020/761797.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1218 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 12/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5931865 / PatricK raiol dias / 668.879.412-87
122980-1 / raiMUNdo assis VarEla JUNior / 175.631.272-91
oBJEtiVo: rEaliZar lEVaNtaMENto Para EscolHa dE tErrENo Para 
coNstrUÇÃo do NoVo HosPital MUNiciPal dE GUrUPá, coNforME 
aGENdaMENto solicitado PEla PrEfEitUra MUNiciPal dE GUrUPá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1219 de 06 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 12/08/2021 a 12/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5645961 / caMYlla rodriGUEs dE oliVEira rocHa / 951.059.302-82
oBJEtiVo: rEaliZar Visita tÉcNica as UNidadEs HosPitalarEs Nos 
MUNicÍPios dE BarcarENa E aBaEtEtUBa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1220 de 24 de JUNHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias  Valor: r$ 835,25
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
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oriGEM: aNaNiNdEUa, dEstiNo: iNHaNGaPi
PErÍodo: dE 27/04/2021 a 01/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
0000 / GlaUcENi BarBosa dE liMa / 956.043.242-72
oBJEtiVo: rEaliZar Visita iN loco ao MUNicÍPio dE iNHaNGaPÍ/Pa, 
a fiM dE dEsENVolVEr as atiVidadEs iNErENtEs ao coNtrolE so-
cial E aVEriGUar E lEVaNtar dados iNErENtEs a QUEstÃo do coN-
trolE da coVid 19, coNforME docUMENto EM aNEXo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1221 de 19 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: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 30/04/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da silVa faro filHo / 248.263.242-00
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZaratiVidadEs 
do PlaNo dE aÇÃo Para o coNtrolE E ErradicaÇÃo da sÍfilis coN-
GÊNita No Pará, coM os aGENtEs coMUNitarios dE saÚdE-acs, No 
MUNUiciPio dE aBaEtEtUBa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1222 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 15/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5177286-4 / aNdrÉa caroliNa cHaGas dE MiraNda / 394.635.832-20
57206626 / MicHEllY MilENY MEsQUita dE soUZa / 634.236.772-87
oBJEtiVo: rEaliZar atiVidadEs do PlaNo dE aÇÃo Para o coNtro-
lE E ErradicaÇÃo da sÍfilis coNGÊNita No Pará, coM os aGENtEs 
coMUNitários dE saÚdE, No MUNiciPio dE caMEtá
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1223 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 15/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57174830/1 / faBio JUNior silVa / 703.222.442-34
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 MUNiciPio dE caMEta.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1224 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 27/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5177286-4 / aNdrÉa caroliNa cHaGas dE MiraNda / 394.635.832-20
57206626 / MicHEllY MilENY MEsQUita dE soUZa / 634.236.772-87
5957988 / saraH tosta saNaBria / 031.565.992-04
oBJEtiVo: rEaliZar atiVidadEs do PlaNo dE aÇÃo Para o coNtro-
lE E ErradicaÇÃo da sÍfilis coNGÊNita No Pará, coM os aGENtEs 
coMUNitários dE saÚdE-acs, No MUNiciPio dE tUcUrUi
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1225 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 27/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E soUZa / 086.417.572-87
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE Estará rEaliZaNdo 
atiVidadEs do PlaNo dE aÇÃo Para o coNtrolE E ErradicaÇÃo 
da sÍfilis coNGÊNita No Pará, coM os aGENtEs coMUNitários dE 
saÚdE-acsNo MUNiciPio tUcUrUi
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1226 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: JacUNdá
PErÍodo: dE 06/06/2021 a 12/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
000000 / EliZaBEtH da silVa BlaNco / 136.325.152-04
oBJEtiVo: rEaliZar Visita iN loco ao MUNicÍPio dE JacUNdá/Pa, 
coM o oBJEtiVo dEsENVolVEr atiVidadEs iNErENtEs ao coNtrolE 
social coM ENfoQUE aos diVErsos sErViÇos dE saÚdE E PriNci-
PalMENtE rElacioNado ao ENfrENtaMENto do coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 1227 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: aNaNiNdEUa, dEstiNo: JacUNdá
PErÍodo: dE 06/06/2021 a 12/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria EUNicE carValHo dE MoraEs / 272.593.741-87
oBJEtiVo: rEaliZar Visita iN loco ao MUNicÍPio dE JacUNdá/Pa, 
coM o oBJEtiVo dEsENVolVEr atiVidadEs iNErENtEs ao coNtrolE 
social coM ENfoQUE aos diVErsos sErViÇos dE saÚdE E PriNci-
PalMENtE rElacioNado ao ENfrENtaMENto do coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1228 de 26 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tailÂNdia
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 05/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
000000 / EliZaBEtH da silVa BlaNco / 136.325.152-04
oBJEtiVo: rEaliZar Visita iN loco ao MUNicÍPio dE tailÂNdia/Pa, 
coM o oBJEtiVo dEsENVolVEr atiVidadEs iNErENtEs ao coNtrolE 
social coM ENfoQUE aos diVErsos sErViÇos dE saÚdE E PriNci-
PalMENtE rElacioNado ao ENfrENtaMENto do coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1229 de 07 de Maio 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 06/05/2021 a 07/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JEssica soUsa dos saNtos / 008.191.922-01
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo da 8ª ENtrEGa /2ª 
fasE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19, aValiar E Mo-
Nitorar a rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa -6º crs a sEr 
coNdUZida PElo Motorista do dsG roNaN cUstÓdio da costa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1230 de 07 de Maio 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 06/05/2021 a 07/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUstodio da costa / 846.974.232-91
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs JÉs-
sica soUsa dos saNtos a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo da 8ª 
ENtrEGa /2ª fasE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid19, 
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° 1234 de 07 de Maio 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
572317281 / roNaN cUstodio da costa / 846.974.232-91
oBJEtiVo: coNdUZir os coNsElHEiros lUis carlos MaGNo E daNi-
lo JordÃo MENEsE ao MUNicÍPio dE sÃo fEliX do XiNGÚ-Pa Para a 
Visita iN loco, 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-sÃo fEliX do XiNGÚ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1235 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias  Valor: r$ 949,52
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: sÃo fÉliX do XiNGÚ, dEstiNo: tUcUMa
PErÍodo: dE 13/05/2021 a 16/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUstodio da costa / 846.974.232-91
oBJEtiVo: coNdUZir os coNsElHEiros lUis carlos MaGNo E da-
Nilo JordÃo MENEsE ao MUNicÍPio dE tUcUMÃ-Pa Para a Visita 
iN loco, coM o oBJEtiVo dEsENVolVEr atiVidadEs iNErENtEs ao 
coNtrolE social coM ENfoQUE aos diVErsos sErViÇos dE saÚdE 
E PriNciPalMENtE rElacioNado ao ENfrENtaMENto do coVid-19. 
sÃo fEliX do XiNGÚ-tUcUMÃ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1236 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias  Valor: r$ 1.424,28
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: ParaUaPEBas
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 29/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
000000 / lEila silVa dE Brito / 694.954.402-20
oBJEtiVo: rEaliZar Visita iN loco aos MUNicÍPios dE ParaUaPE-
Bas /Pa, coM o oBJEtiVo dEsENVolVEr atiVidadEs iNErENtEs ao 
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coNtrolE social coM ENfoQUE aos diVErsos sErViÇos dE saÚdE 
E PriNciPalMENtE rElacioNado ao ENfrENtaMENto do coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1237 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: tUcUMa, dEstiNo: oUrilaNdia do NortE
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 22/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUstodio da costa / 846.974.232-91
oBJEtiVo: coNdUZir os coNsElHEiros lUis carlos MaGNo E daNi-
lo JordÃo MENEsE ao MUNicÍPio dE oUrilÂNdia do NortEPa Para a 
Visita iN loco, coM o oBJEtiVo dEsENVolVEr atiVidadEs iNErENtEs 
ao coNtrolE social coM ENfoQUE aos diVErsos sErViÇos dE saÚdE 
E PriNciPalMENtE rElacioNado ao ENfrENtaMENto do coVid-19.
tUcUMa / oirilaNdia / BElÉM.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1238 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: ParaUaPEBas, dEstiNo: caNaÃ dos caraJás
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 05/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
000000 / lEila silVa dE Brito / 694.954.402-20
oBJEtiVo: rEaliZar Visita iN loco aos MUNicÍPios dE caNÃa dos 
caraJás/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.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1239 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aNaNiNdEUa
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 24/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
6081860 / MarilENa dE JEsUs araÚJo rodriGUEs PUrEZa / 
263.095.482-04
5939966 / silVaNa silVa cHaVEs / 794.642.382-91
oBJEtiVo: QUalificaÇÃo dos BaNcos dE dados, MENiNGitE (si-
NaN), tÉtaNo acidENtal E NEoNatal (siNaN), coQUElUcHE (siNaN), 
Paralisia flácida E aGUda (siNaN) E doENÇas EXaNtEMáticas (si-
NaN) E siVEP-GriPE (coVid-19) No MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1240 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aNaNiNdEUa
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 24/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica Para 
rEaliZarEM rEUNiÃo soBrE a sitUaÇÃo atUal do saraMPo E rEali-
Zar BUsca atiVa dE saraMPo E coVid 19 No MUNicÍPio aNaNiNdEUa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1241 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: GoiaNEsia, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 26/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / MarloN lEitE dE soUsa / 817.031.202-72
oBJEtiVo: ParticiPar da rEUNiÃo ordiNária do cEs/Pa No MÊs dE 
Maio dE 2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1242 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 03/05/2021 a 05/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
502529-1 / iZaias alVEs saNtaNa / 062.059.842-53
oBJEtiVo: rEaliZar ENtrEGa dE MatEriais E EQUiPaMENtos, Para 
atENdEr as NEcEssidadEs do HosPital rEGioNal dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1243 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 03/05/2021 a 05/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59579231 / lUcas Barros riBEiro / 018.801.502-71
oBJEtiVo: dar aPoio ao carrEGaMENto E dEscarrEGaMENto E 
toMBaMENto dE MatEriais E EQUiPaMENtos Para atENdEr as NE-
cEssidadEs do HosPital rEGioNal dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 1244 de 07 de Maio 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 01/05/2021 a 01/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955387 / PHEliPE da silVa rodriGUEs / 009.070.722-24
oBJEtiVo: ENtrEGa dE 1ª E 2ª dosEs VaciNas coNtra o coVid-19, 
Nos MUNicÍPios dE cUrraliNHo (8ºcrs), sÃo sEBastiÃo da Boa 
Vista (7ºcrs), MUaNá (7ºcrs) E PoNta dE PEdras (7ºcrs).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1245 de 07 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 01/05/2021 a 01/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59553811 / laUra cássia dE soUsa MaciEl GoNÇalVEs / 000.220.782-66
oBJEtiVo: ENtrEGa dE 1ª E 2ª dosEs VaciNas coNtra o coVid-19 
Nos MUNicÍPios do 13ºcrs, 10ºcrs, 9ºcrs E do 8º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1247 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 04/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572206673 / adriaNa soUsa taPaJos / 885.850.852-15
59580171 / cristiaNo lUiZ NEGrÃo dE soUZa / 888.707.582-49
57191326/1 / MoNica da rocHa fadUl / 145.857.902-68
oBJEtiVo: rEUNir coM dirEtor (a) da rEGioNal, EQUiPEs da atEN-
ÇÃo Básica, diVisÃo farMacÊUtica E coordENaÇÃo dE ViGilÂN-
cia EM saÚdE, a fiM dE discUtirMos soBrE aÇÕEs dE ViGilÂNcia 
E coNtrolE das lEisHMaNiosEs, No MUNicÍPio dE caPaNEMa, coM 
todos os MUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 4ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1248 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 04/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5150647 / ÂNGEla dos saNtos soUsa / 304.061.372-34
oBJEtiVo: aPoio adMiNistratiVo Nas rEUNiÕEs coM dirEtor (a) 
da rEGioNal, EQUiPEs da atENÇÃo Básica, diVisÃo farMacÊUtica 
E coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM saÚdE, soBrE aÇÕEs dE ViGilÂN-
cia E coNtrolE das lEisHMaNiosEs, No MUNicÍPio dE caPaNEMa, 
coM todos os MUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 4ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1249 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 04/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JosE BorGEs araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJEtiVo: coNdUZir os ProfissioNais MoNica da rocHa fadUl, 
adriaNa soUsa taPaJÓs, cristiaNo lUiZ NEGrÃo dE soUZa E aNGE-
la dos saNtos soUsa, QUE irÃo rEaliZar rEUNiÕEs coM dirEtor 
(a) da rEGioNal, EQUiPEs da atENÇÃo Básica, diVisÃo farMacÊUti-
ca E coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM saÚdE, soBrE aÇÕEs dE ViGi-
lÂNcia E coNtrolE das lEisHMaNiosEs, No MUNicÍPio dE caPaNE-
Ma, coM todos os MUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 4ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1250 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: acará
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 04/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / rosiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
57197391 / solaNGE silVa soUZa / 361.614.202-44
oBJEtiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENto E MoNitoraMENto do Pa-
ciENtE JosE saNtaNa MarQUEs PoNtEs, dEsiNtErNado do HosPital 
GEral PENitENciário (HGP), BEM coMo articUlaÇÃo JUNto a rEdE 
dE saÚdE E assistÊNcia do MUNicÍPio, Para o cUidado do rEfEri-
do PaciENtE No tErritÓrio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1251 de 10 de Maio 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
5946999 / fláVio JosÉ do carMo rEis JUNior / 751.328.342-72
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oBJEtiVo: ParticiPar da rEUNiÃo tÉcNica coM a coMissÃo dE aVa-
liaÇÃo E coNtrato da rEGioNal coM os sEtE EstaBElEciMENtos 
HosPitalarEs No MUNicÍPio dE caPaNEMa
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1252 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541826533 / GEaNNE Brito da rocHa MiraNda / 567.956.102-68
0000 / silVia rodriGUEs dE saNta HElENa corrÊa / 260.211.532-00
oBJEtiVo: rEaliZar oficiNa dE QUalificaÇÃo Para o trataMENto 
dE cEssaÇÃo do taBaGisMo No sUs aos ProfissioNais dE saÚdE 
das EQUiPEs da atENÇÃo PriMária Nos MUNicÍPios dE ParaGoMi-
Nas E sÃo MiGUEl do GUaMá /Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1253 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilsoN loPEs MoNtEiro / 454.827.992-04
oBJEtiVo: coNdUZir as sErVidoras Para rEaliZar a oficiNa dE 
QUalificaÇÃo Para o trataMENto dE cEssaÇÃo do taBaGisMo No 
sUs aos ProfissioNais dE saÚdE das EQUiPEs da atENÇÃo PriMá-
ria Nos MUNicÍPios dE ParaGoMiNas E sÃo MiGUEl do GUaMá /Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1254 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: afUá
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955648/1 / ÂNdrEa WilMa da PoNtE fErrEira / 012.950.652-40
5459834-1 / JoViNa JosEfa da silVa MalcHEr / 030.988.002-59
oBJEtiVo: dEsENVolVEr MoNitoraMENto coM trEiNaMENto EM 
sErViÇo Nas aÇÕEs dE PrEVENÇÃo dE iNcaPacidadEs Para Pro-
fissioNais da atENÇÃo Básica E No siNaN NEt do MUNicÍPio dE 
afUá/7º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1255 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: afUá
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571735992 / rEGiNaldo Barata dE alMEida / 781.662.412-34
oBJEtiVo: dar aPoio as tÉcNicas QUE irÃo rEaliZar o MoNitora-
MENto coM trEiNaMENto EM sErViÇo Nas aÇÕEs dE PrEVENÇÃo dE 
iNcaPacidadEs Para ProfissioNais da atENÇÃo Básica E No siNaN 
NEt do MUNicÍPio dE afUá/7º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1256 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 06/05/2021 a 08/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
000000 / GUstaVo fErrEira loBato / 795.513.432-04
5958640 / lUiZ otáVio saNtos dE MoraEs / 151.597.872-91
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo tÉcNica EM iMÓVEl dEstiNado Para 
iMPlaNtaÇÃo da PoliclÍNica do MUNicÍPio dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1257 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 8 diárias E MEia  Valor: r$ 2.017,73
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: itaitUBa
PErÍodo: dE 05/06/2021 a 13/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN dos saNtos rEis / 725.522.042-87
5945905 / fErNaNdo rosa da costa / 124.036.362-15
571957941 / JosÉ lUiZ araGÃo dE alMEida / 280.083.832-91
57198124 / rafaEla cristiNa silVa da silVa / 632.804.182-91
oBJEtiVo: rEaliZar No MUNicÍPio dE itaitUBa/Pa E rEGiÃo, No PE-
rÍodo dE 05 a 13/06/2021, MoNitoraMENto dE PaciENtEs dEsiNtEr-
Nados do HosPital GEral PENitENciário (HGP) dE aMEricaNo, BEM 
coMo rEUNiÕEs Nas sEcrEtarias MUNiciPais E caPs., coNforME 
dEtErMiNaÇÃo JUdicial.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1258 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 8 diárias E MEia  Valor: r$ 2.017,73
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: itaitUBa

PErÍodo: dE 05/06/2021 a 13/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da silVa filHo / 223.610.652-15
oBJEtiVo: coNdUZir os tÉcNicos da EaP, alaN dos saNtos rEis, 
fErNaNdo rosa da costa E rafaEla cristiNa silVa da silVa atÉ 
o MUNicÍPio dE itaitUBa/Pa, No PErÍodo dE 05 a 13 dE JUNHo dE 
2021, oNdE irÃo rEaliZar MoNitoraMENto do PaciENtE rodriGo 
dos saNtos, dEsiNtErNado do HosPital GEral PENitENciário dE 
saNta iZaBEl/Pa (aMEricaNo).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1259 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 28/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / daNiElE dE Barros GaliNdo / 559.707.532-20
59553161 / fáBYla d’ tácia Brito triNdadE / 539.027.002-97
oBJEtiVo: rEaliZar rEUNiÃo coM o 5º crs E MUNicÍPios dE aBraN-
GÊNcia soBrE a sitUaÇÃo atUal do saraMPo E rEaliZar BUsca 
atiVa dE saraMPo E coVid-19 Nos MUNicÍPios dE sÃo MiGUEl do 
GUaMá, ParaGoMiNas E MÃE do rio
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1260 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 05/05/2021 a 05/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15
 / KaMila PiNHEiro da silVa / 696.162.722-68
59552631 / lUaNa PastaNa cardoso / 016.969.652-92
 / sHEila MiraNda loUriNHo / 454.592.822-68
oBJEtiVo: rEaliZar rEUNiÃo coM a EQUiPE da ViGilÂNcia EPidE-
MiolÓGica E saÚdE do 6º crs, Para tratar soBrE a NotificaÇÃo 
dos casos dE coVid-19 Nos MUNicÍPios QUE aBraNGEM a árEa da 
rEGioNal
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1262 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 05/05/2021 a 05/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carlos lEoNardo BorGEs dE castro / 646.965.452-53
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicos QUE irÃo rEaliZar rEUNiÃo coM 
a EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica E saÚdE do 6º crs, Para 
tratar soBrE a NotificaÇÃo dos casos dE coVid-19 Nos MUNicÍ-
Pios QUE aBraNGEM a árEa da rEGioNal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1264 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
5957988 / saraH tosta saNaBria / 031.565.992-04
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 caMEtá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1265 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
57231601 / fErNaNdo do NasciMENto sarGEs / 634.745.812-87
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar trEiNaMEN-
to E iNsPEÇÃo saNitária dE sistEMas E solUÇÕEs colEtiVas dE 
aBastEciMENto dE áGUa, caPacitaÇÃo E sUPErVisÃo do ProGraMa 
ViGiaGUa/sisaGUa, discUtir soBrE as dirEtriZEs dE MoNitora-
MENto 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° 1266 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 27/06/2021 a 03/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59552441 / HUMBErto rodriGUEs MENdEs / 394.088.842-72
0104370-031 / sErGio ricardo rEis fiGUEirEdo / 186.669.222-49
oBJEtiVo: rEaliZar sUPErVisÃo Nos sistEMas siM E siNasc No 11ºcrs
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1267 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
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PErÍodo: dE 27/06/2021 a 03/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carlos lEoNardo BorGEs dE castro / 646.965.452-53
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicos QUE irÃo rEaliZar sUPErVisÃo Nos 
sistEMas siM E siNasc No 11ºcrs
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1268 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 09/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955237 / daNiEl toBElÉM MaUÉs fErrEira / 019.126.642-67
oBJEtiVo: ENtrEGa dE 1ª E 2ª dosEs VaciNas coNtra o coVid-19 
Nos MUNiciPios do 10ºcrs (altaMira, aNaPU, Brasil NoVo, MEdi-
cilÂNdia, PacaJá, Porto dE MoZ, sENador JosÉ PorfÍrio, UrUará 
E VitÓria do XiNGU), E dos MUNicÍPios do 13ºcrs (BaiÃo, caMEtá, 
liMoEiro do aJUrU, MocaJUBa, oEiras do Pará)
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1269 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 06/05/2021 a 08/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGEs dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJEtiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial os sErVidorEs GUstaVo 
fErrEira loBato, ENGENHEiro ciVil, E, lUÍs otáVio saNtos dE Mo-
raEs, ENGENHEiro ElÉtrico, Para EstEs rEaliZarEM sUPErVisÃo 
tÉcNica rEaliZar aValiaÇÃo tÉcNica EM iMÓVEl dEstiNado Para 
iMPlaNtaÇÃo da PoliclÍNica do MUNicÍPio dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1270 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNtarÉM
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 02/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541928281 / roBErta da silVa soUZa / 734.050.512-15
oBJEtiVo: rEaliZar o trEiNaMENto E sUPErVisÃo dos ProGraMas 
VsPEa, ViGiaGUa/sisaGUa, discUtir soBrE as dirEtriZEs dE MoNi-
toraMENto da QUalidadE da áGUa dE coNsUMo HUMaNo, trEiNa-
MENto EM iNsPEÇÃo saNitária dE sistEMas E solUÇÕEs colEtiVas 
dE aBastEciMENto dE áGUa, No MUNicÍPio dE saNtarÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1271 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 01/06/2021 a 01/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JEssica soUsa dos saNtos / 008.191.922-01
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE castaNHal – 3º crs
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1272 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 01/06/2021 a 01/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNtoNio rodriGUEs sErrÃo / 738.148.652-00
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs JÉssica 
soUsa dos saNtos a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBio-
lÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio 
do MUNicÍPio dE castaNHal – 3º crs
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1273 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNtarÉM
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 02/06/2021
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 saNtarÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 1274 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 10/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE oliVEira MENdEs / 
680.348.812-87
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto da rEdE dE frio dos MU-
NicÍPios dE caPaNEMa – 4º crs E sÃo MiGUEl do GUaMá – 5º crs
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1275 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 10/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNtoNio rodriGUEs sErrÃo / 738.148.652-00
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs JÉssica 
soUsa dos saNtos a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNo-
BiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio 
dos MUNicÍPios dE caPaNEMa – 4º crs E sÃo MiGUEl do GUaMá – 5º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1276 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: acará
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 04/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JEsUs BENtEs NasciMENto / 410.454.592-91
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE ira rEaliZar acoMPaNHaMEN-
to E MoNitoraMENto do PaciENtE JosE saNtaNa MarQUEs PoNtEs, 
dEsiNtErNado do HosPital GEral PENitENciário (HGP), BEM coMo 
articUlaÇÃo JUNto a rEdE dE saÚdE E assistÊNcia do MUNicÍPio, 
Para o cUidado do rEfErido PaciENtE No tErritÓrio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1277 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 13/06/2021 a 19/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cEsar da silVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJEtiVo: coNdUZir os tÉcNicos da EaP, No PErÍodo dE 13 a 19 dE 
JUNHo dE 2021, oNdE EstarÃo rEaliZaNdo No MUNicÍPio dE coN-
cEiÇÃo do araGUaia/Pa E rEGiÃo, MoNitoraMENto dE trataMENto 
dE PaciENtEs coM traNstorNo MENtal EM coNflito coM a lEi, dE-
siNtErNad0s do HosPital GEral PENitENciário (HGP), BEM coMo 
articUlaÇÃo JUNto a rEdE dE saÚdE E assistÊNcia do MUNicÍPio, 
Para o cUidado No tErritÓrio, coNforME dEcisÃo JUdicial.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1278 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 13/06/2021 a 19/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / rosiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo À tÉcNica da EaP, No PErÍ-
odo dE 13 a 19 dE JUNHo dE 2021, oNdE EstarÃo rEaliZaNdo No 
MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa E rEGiÃo, MoNitoraMEN-
to dE trataMENto dE PaciENtEs coM traNstorNo MENtal EM coN-
flito coM a lEi, dEsiNtErNad0s do HosPital GEral PENitENciário 
(HGP), BEM coMo articUlaÇÃo JUNto a rEdE dE saÚdE E assistÊN-
cia do MUNicÍPio, Para o cUidado No tErritÓrio, coNforME dE-
cisÃo JUdicial.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1280 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572025261 / faBricio EdUardo rodriGUEs dUartE / 647.045.722-34
57197391 / solaNGE silVa soUZa / 361.614.202-44
oBJEtiVo: rEaliZar No MUNicÍPio dE saliNÓPolis/Pa, MoNitora-
MENto dE trataMENto dE PaciENtE (raiMUNda sENa) coM traNs-



30  diário oficial Nº 34.680 Quarta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2021

torNo MENtal EM coNflito coM a lEi, dEsiNtErNada do HosPital 
GEral PENitENciário (HGP), BEM coMo articUlaÇÃo JUNto a rEdE 
dE saÚdE E assistÊNcia do MUNicÍPio, Para o cUidado do rEfEri-
do PaciENtE No tErritÓrio, coNforME dEcisÃo JUdicial.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1281 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / rosiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo aos tÉcNicos da EaP, oNdE 
EstarÃo rEaliZaNdo No MUNicÍPio dE saliNÓPolis/Pa, MoNito-
raMENto dE trataMENto dE PaciENtE (raiMiNisMUNda sENa) coM 
traNstorNo MENtal EM coNflito coM a lEi, dEsiNtErNada do Hos-
Pital GEral PENitENciário (HGP), BEM coMo articUlaÇÃo JUNto a 
rEdE dE saÚdE E assistÊNcia do MUNicÍPio, Para o cUidado do 
rEfErido PaciENtE No tErritÓrio, coNforME dEcisÃo JUdicial.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1282 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENs da silVa saNtos / 354.382.402-30
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs da EaP, atÉ o MUNicÍPio dE 
saliNÓPolis/Pa, oNE EstaraM rEaliZaNdo MoNitoraMENto dE tra-
taMENto dE PaciENtE (raiMUNda sENa) coM traNstorNo MENtal 
EM coNflito coM a lEi, dEsiNtErNada do HosPital GEral PENi-
tENciário (HGP), BEM coMo articUlaÇÃo JUNto a rEdE dE saÚdE E 
assistÊNcia do MUNicÍPio, Para o cUidado do rEfErido PaciENtE 
No tErritÓrio, coNforME dEcisÃo JUdicial.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1283 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 13/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErsoN WaGNEr da crUZ NasciMENto / 609.877.822-15
oBJEtiVo: coNdUZir o sErVidor Para rEaliZar as ENtrEGas dE 
MatEriais tÉcNicos HosPitalarEs No MUNicÍPio dE tUcUrUÍ - Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1284 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 13/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / riValdo alcaNtara loBato / 165.502.852-91
oBJEtiVo: rEaliZar a ENtrEGa E dEscarrEGaMENto dE MatEriais 
tÉcNicos HosPitalarEs No MUNicÍPio dE tUcUrUÍ - Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1285 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrioNoPolis
PErÍodo: dE 14/06/2021 a 20/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
000000 / lEila silVa dE Brito / 694.954.402-20
oBJEtiVo: rEaliZar Visita iN loco ao MUNicÍPio dE cUrioNÓPolis, 
coM o oBJEtiVo dEsENVolVEr atiVidadEs iNErENtEs ao coNtrolE 
social coM ENfoQUE aos diVErsos sErViÇos dE saÚdE E PriNci-
PalMENtE rElacioNado ao ENfrENtaMENto do coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1286 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNtarÉM
PErÍodo: dE 09/05/2021 a 09/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955389 / railaN GoMEs fiGUEirEdo / 001.464.082-17
oBJEtiVo: rEaliZar ENtrEGa dE 1ª E 2ª dosEs dE VaciNa coNtra 
sars-coV2 Nos MUNicÍPios dE BrEVEs (8ºcrs) E saNtarÉM (9ºcrs).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1287 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo sEBastiÃo da Boa Vista

PErÍodo: dE 22/06/2021 a 25/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541928281 / roBErta da silVa soUZa / 734.050.512-15
oBJEtiVo: rEaliZar o trEiNaMENto do ProGraMa dE ViGilÂNcia EM 
saÚdE dE PoPUlaÇÕEs EXPostas a aGrotÓXicos/VsPEa, aos NoVos 
tÉcNicos do MUNicÍPio dE sÃo sEBastiÃo da Boa Vista/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1288 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo sEBastiÃo da Boa Vista
PErÍodo: dE 22/06/2021 a 25/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571943231 / adriaNa do socorro MoNtE Maia / 698.986.932-15
oBJEtiVo: dar sUPortE E aUXilio NEcEssários (coPias, frEQUÊN-
cias, MatErial dE EXPEdiENtE) À tÉcNica rEsPoNsáVEl PElo trEi-
NaMENto do ProGraMa VsPEa aos tÉcNicos do MUNicÍPio dE sÃo 
sEBastiÃo da Boa Vista/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1289 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 13/05/2021 a 14/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57223215 / cUrsiNo da silVa loBato filHo / 512.259.212-87
5958640 / lUiZ otáVio saNtos dE MoraEs / 151.597.872-91
54196763/1 / NatHália oliVEira NEVEs frEitas / 632.774.502-44
33284733 / rENata tEiXEira dE carValHo silVa / 304.898.732-00
oBJEtiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENto tÉcNico dos sErViÇos rE-
aliZados Nas oBras Para rEVitaliZaÇÃo do HosPital rEGioNal 
PÚBlico dE saliNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1290 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 13/05/2021 a 14/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGEs dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJEtiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial Para lEVar os sErVidorEs 
do dEsaM cUrsiNo da silVa loBato filHo (ENGENHEiro ciVil), lUiZ 
otáVio saNtos dE MoraEs (ENGENHEiro ElÉtrico), NatHalia oli-
VEira NEVEs frEitas (arQUitEta) E rENata tEiXEira dE carValHo 
silVa (arQUitEta), Para rEaliZar acoMPaNHaMENto tÉcNico dos 
sErViÇos rEaliZados Nas oBras Para rEVitaliZaÇÃo do HosPital 
rEGioNal PÚBlico dE saliNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1291 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 11 diárias E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 02/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57191242 / fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco / 795.525.522-49
54189539/1 / iraNY do socorro oliVEira da silVa / 245.945.472-49
571975651 / solaNGE da costa PEdroZa / 652.966.132-87
oBJEtiVo: rEaliZar oitiVas dE tEstEMUNHas coNstaNtE Nos Pro-
cEssos Nº 2016/21216; 2020/516725; 2015/90385 E 2016/203834, No 
PErÍodo dE 21/06/2021 a 02/07/2021, EM tUcUrUi E caMEtá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1292 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 11 diárias E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 02/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056371 / lEila cristiNa costa alVEs / 587.587.392-20
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar oiti-
Vas dE tEstEMUNHas coNstaNtE Nos ProcEssos Nº 2016/21216; 
2020/516725; 2015/90385 E 2016/203834, No PErÍodo dE 21/06/2021 
a 02/07/2021, EM tUcUrUi E caMEtá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1293 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 13 diárias E MEia  Valor: r$ 3.204,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 20/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / caio cÉsar MacEdo dE soUZa / 022.382.322-81
51466581 / dUrValiNa sErrao PiNto / 251.887.712-68
91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraEs MartiNs / 081.344.132-34
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5957191 / JosUÉ lEitE dos Passos / 020.464.612-07
57174834/1 / rita dE cassia fraNco carValHo / 597.535.792-68
571907591 / sElMa lUcia silVa dos saNtos / 121.892.432-20
oBJEtiVo: rEaliZar iNsPEÇÃo saNitária Para fiNs dE licENciaMEN-
to No HosPital rEGioNal do lEstE, Na aGÊNcia traNsfUsioNal 
do HosPital MUNiciPal E cliNica oNcolÓGica EM ParaGoMiNas, No 
HosPital GEral dE iPiXUNa do Pará E No sErViÇo dE HEModiálisE 
do HosPital sÃo fraNcisco EM UliaNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1294 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 13 diárias E MEia  Valor: r$ 3.204,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 20/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5301874/1 / cristiNa GUiMarÃEs oliVEira / 425.298.082-87
oBJEtiVo: PrEstar aPoio adMiNistratiVo Para a EQUiPE QUE irá 
rEaliZar iNsPEÇÃo saNitária Para fiNs dE licENciaMENto No Hos-
Pital rEGioNal do lEstE, Na aGÊNcia traNsfUsioNal do HosPital 
MUNiciPal E cliNica oNcolÓGica EM ParaGoMiNas, No HosPital 
GEral dE iPiXUNa do Pará E No sErViÇo dE HEModiálisE do HosPi-
tal sÃo fraNcisco EM UliaNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1295 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 13 diárias E MEia  Valor: r$ 3.204,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 20/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5596823 / afoNso NaZarENo araUJo da crUZ / 319.719.542-68
85863-1 / carlos alBErto dUtra MadUrEira / 038.819.622-04
oBJEtiVo: coNdUZir EQUiPE Na iNsPEÇÃo saNitária Para fiNs 
dE licENciaMENto No HosPital rEGioNal do lEstE, Na aGÊNcia 
traNsfUsioNal do HosPital MUNiciPal E cliNica oNcolÓGica EM 
ParaGoMiNas, No HosPital GEral dE iPiXUNa do Pará E No sErViÇo 
dE HEModiálisE do HosPital sÃo fraNcisco EM UliaNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1296 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 MEias diárias  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 20/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
0079189-017 / alBErto loPEs BEGot / 047.719.822-87
 / ElKE Maria NoGUEira dE aBrEU / 372.502.642-49
59580781 / tHaYs stEffaNNY doMiNGUEZ MoNtEVErdE / 545.054.452-91
oBJEtiVo: rEaliZar, EM carátEr EMErGENcial, iNVEstiGaÇÃo dE 04 
(QUatro) casos coNfirMados dE raiVa aNiMal, traNsMitidas Por 
MorcEGos HEMatÓfaGos, coM oBJEtiVo dE PrEVENir traNsMissÃo 
Para HUMaNos Nos MUNicÍPio dE castaNHal, iGaraPÉ-aÇU E sÃo 
fraNcisco do Pará dE aBraNGÊNcia do 3º. crs - castaNHal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1297 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 MEias diárias  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 20/05/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JosE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtiVo: traNsPortar E acoMPaNHar a EQUiPE da coordENaÇÃo 
EstadUal dE ZooNosEs - dcE/sEsPa, rEaliZar, EM carátEr EMEr-
GENcial, iNVEstiGaÇÃo dE 04 (QUatro) casos coNfirMados dE 
raiVa aNiMal, traNsMitidas Por MorcEGos HEMatÓfaGos, coM 
oBJEtiVo dE PrEVENir traNsMissÃo Para HUMaNos Nos MUNicÍPio 
dE castaNHal, iGaraPÉaÇU E sÃo fraNcisco do Pará dE aBraNGÊN-
cia do 3º. crs - castaNHal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 1298 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
2925258 / clEisoN MartiNs dos saNtos / 619.497.442-72
 / odiNEa Maria da silVa / 093.441.602-87
oBJEtiVo: rEUNiÃo coM a coordENaÇÃo do ProGraMa dE coNtro-
lE da tUBErcUlosE E GEstorEs dE saÚdE do MUNicÍPio dE Barca-
rENa (MoNitoraMENto E aValiaÇÃo das aÇÕEs dE coNtrolE da tB 
No MUNicÍPio dE BarcarENa).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 1299 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
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 13º E 6º crs (rEGiÃo tocaN-
tiNs) E MUNicÍPios adstritos.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 695387

FÉrias
.

Portaria Nº. 1.099 de 24 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 2021/926696
r E s o l V E:
torNar sEM EfEito, as férias regulamentares do servidor claUdio da-
NiEl lEao dE NaZarE id. funcional nº 57206222-1, ocupante do cargo 
de técnico de Enfermagem, lotado no 8º crs no período de 16 de setem-
bro de 2021 a 15 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo de 
22 de outubro de 2019 a 21 de outubro de 2020, concedidas através da 
Portaria coletiva nº 975 de 05.08.2021, publicado no doE nº. 34.661 de 
06.08.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 24.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 696455
Portaria N° 1.096 de 24 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 2021/910279
rEsolVE:
aUtoriZar o gozo de 21 (vinte e um) dias de férias regulamentares, 
a servidora clEBia KaariNa NasciMENto dos saNtos, matricula nº 
5919989-3, lotada no Gabinete do secretário, no período de 27.12.2021 
a 16.01.2022, referente ao período aquisitivo de 27 de Março de 2019 
a 26 de Março de 2020, interrompidas através da Portaria Nº 1437 
/10.12.2020, publicada no doE nº 34.433/11.12.2020.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 24.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 696372
Portaria N° 1.097 de 24 de aGostode 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidE-
raNdo o processo nº 2021/921236;
rEsolVE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 17.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias do servidor osEas tEiXEira dE araÚJo, identidade 
funcional nº 722235/1, ocupante do cargo de coNsUltor JUridico do 
Estado, lotado no Gabinete do secretário, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 803/08.07.2021, publicada no doE nº 34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria  dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em. 24.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria N° 1.098 de 24 de aGostode 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidE-
raNdo o processo nº 2021/921236;
rEsolVE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 17.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora carla Maria NoGUEira dE araÚJo, 
identidade funcional nº 5177294/1, ocupante do cargo de adVoGado, 
lotada no Gabinete do secretário, concedidas através da Portaria coletiva 
nº 803/08.07.2021, publicada no doE nº 34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria  dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em. 24.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 696365
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

diÁria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

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

Portaria N° 4 de 19 de aGosto de 2021
fonte: 0103006357
Número de diárias: 17 e meia  Valor: r$ 4.154,15
origem: Belém  destino: Gurupá
objetivo: realizar ação integrada de saúde (Expedição Marajó ii), desen-
volvendo atividades voltadas para o combate à mortalidade materno infan-
til, nos municípios de Ponta de Pedra, Muaná, são sebastião da Boa Vista, 
curralinho, Bagre, Breves, Melgaço, Portel, anajás e Gurupá.
Período: 16/08/2021 a 02/09/2021
Matrícula/Nome/cPf
54190713/1 / PEdro NaZarENo BarBosa JÚNior / 187.535.662-20
ordenador: EliZEtH do socorro da silVa BraGa

Protocolo: 696590

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

torNar seM eFeito
.

 
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
tornar sem efeito a Portaria Nº. 472 dE 21 dE JUlHo dE 2021, publi-
cada no doE de n°34.646 do dia 22.07.2021 que coNcEdEr de acordo 
com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) ElEN 
cristiNa MElo do NasciMENtoi, matrícula 5881811-2 cargo MEdico 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPs 
Grao Pára 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
02.05.18 a 01.05.21.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 20.09.21 a 19.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 24.08.21
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 696427

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 038/2021 –23.08.2021 - coNceder
Nome: Maria do socorro da crUZ GaldiNo
Matricula: 5154448-1 cargo: agente de saúde
lotação: centro de saúde de castanhal  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 02.07.2014 a 01.07.2017
Período: 04.10.2021 a 02.12.2021 (60) sessenta dias

Protocolo: 696139

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 586 de diÁria de 24/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar da reunião ordinária da 
cir MEtroPolitaNa iii, no município de são Miguel do Guamá.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – são Miguel do Guamá- Pa- Brasil.
Período: 25/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: cícero alves ferreira
Matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 696228

Portaria Nº 585 de diÁria de 24/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da reunião ordinária da cir MEtroPolitaNa iii, no 
município de são Miguel do Guamá.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: são Miguel do Guamá– Pa- Brasil/ Período: 25/08/2021. Nº de 
diárias: meia diária.
servidores: andréia ferreira dos santos Botelho  |  cPf: 603.856.692-91 |  
Matrícula: 57197210  |  cargo: fonoaudióloga.
Edinelma silva de carvalho Mota  |  cPf: 727.168.272-49  |  Matrícula:  
55587738  |  cargo: Enfermeira.
Henrique ferreira da silva Junior  |  cPf: 594.309.072-04  |  Matrícula:  
5903315  |  cargo: Enfermeiro.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 696223

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

errata
errata da Portaria de sUPriMeNto de FUNdos 

N° 213/2021.
PUBlicada No doE Nº 34.675, dE 19 dE aGosto dE  2021.
oNde se LÊ: 1.450,00
Leia-se: 980,00
ordENador: ValdiNEi silVa tEiXEira JUNior.

Protocolo: 696497

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 042/2021 - 11º crs/sesPa 
de 23 de aGosto de 2021.

a diretora do 11º centro regional de saúde/sEsPa, no uso de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas através da Portaria nº 1.650/2020, 
publicada no d.o.E. de nº 34.302 de 06/08/2020.
coNsidEraNdo o decreto nº. 870, de 04 de outubro de 2013 que dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará.
rEsolVE
art. dEsiGNar, a contar de 24/08/2021, a servidora: Nilma cristina cam-
pelo sanches, Matrícula nº. 54194051-1 cargo: agente administrativo, 
para exercer a função de fiscal de contrato nº 001/2021/11º crs/sEsPa, 
no período de 24/08/2021 a 24/08/2022.
Empresa soPHia dE assis roldao – cNPJ: 39.758.777/0001-55
oBJEto: aquisição de Produtos alimentícios e descartáveis
art. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando se 
as disposições em contrário.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE, MaraBá/Pa
Marabá – Pa, 24 de agosto de 2021.
irlandia da silva Galvão
diretora do 11º crs/sEsPa

Protocolo: 696224
Portaria Nº 043/2021 - 11º crs/sesPa 

de 23 de aGosto de 2021.
 a diretora do 11º centro regional de saúde/sEsPa, no uso de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas através da Portaria nº 1.650/2020 
de, publicada no d.o.E. de nº 34.302 de 06/08/2020.
rEsolVE:
art.: dEsiGNar, a contar de 24/08/2021, a servidora: Nilma cristina cam-
pelo sanches, Matrícula nº. 54194051-1 cargo: agente administrativo, 
para exercer a função de fiscal de contrato nº 001/2021/11º crs/sEsPa, 
no período de 24/08/2021 a 24/08/2022.
Empresa s da c saNtos coMErcio E sErVicos – cNPJ: 40.508.894/0001-40,
oBJEto: fornecimento de recarga e aquisição de água mineral
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE, MaraBá/Pa.
Marabá – Pa, 24 de agosto de 2021.
irlândia da silva Galvão
diretora do 11º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 696227
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNico 

Nº 002/2021- 11º - crs
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como a manifestação favorável do setor de controle interno/
sEsPa, que opinou pelo prosseguimento do certame, HoMoloGo a cota-
ção Eletrônico no 002/2021 – 11º - crs, no valor total de r$ 1.721,00 (mil 
setecentos e vinte e um reais)
objeto: contratação de empresa para a aquisição de material de elé-
trico para atender a demanda do 11º centro regional de saúde. EM-
PrEsa VENcEdora: V. B. araUJo MoNtEiro coMErcio - ME - cNPJ 
17.431.302/0001-17, foi a vencedora do certame pelo critério de menor 
preço global. Valor total cotação Eletrônico no 002/2021- 11º - crs: r$ 
1.721,00 (mil setecentos e vinte e um reais)). Publicar o termo de Homo-
logação da licitação na imprensa oficial, e posteriormente encaminhar os 
autos para formalização contratual.

terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNico 
Nº 004/2021- 11º - crs

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como a manifestação favorável do setor de controle interno/sEs-
Pa, que opinou pelo prosseguimento do certame, HoMoloGo a cotação 
Eletrônico no 004/2021 – 11º - crs, no valor total de r$ 7.982,50 (sete 
mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
objeto: contratação de empresa para a aquisição de material de expedien-
te para atender a demanda do 11º centro regional de saúde. EMPrEsa 
VENcEdora: atHENas iNcorPoradora, EMPrEENdEdora E sErVicos 
EirEli - cNPJ 23.378.600/0001-93, foi a vencedora do certame pelo crité-
rio de menor preço global. Valor total cotação Eletrônico no 004/2021- 11º 
- crs: r$ 7.982,50 (sete mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 
centavos). Publicar o Termo de Homologação da licitação na imprensa ofi-
cial, e posteriormente encaminhar os autos para formalização contratual.

terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNico 
Nº 005/2021- 11º - crs

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como a manifestação favorável do setor de controle interno/
sEsPa, que opinou pelo prosseguimento do certame, HoMoloGo a co-
tação Eletrônico no 005/2021- 11º - crs, no valor total de r$ 14.222,40 
(quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
objeto: contratação de empresa para a aquisição de Produtos alimen-
tícios e descartáveis, para atender a demanda do 11º centro regional 
de saúde. EMPrEsa VENcEdora: soPHia dE assis roldao - cNPJ 
39.758.777/0001-55, foi a vencedora do certame pelo critério de menor 
preço global. Valor total cotação Eletrônico no 005/2021- 11º - crs: r$ 
14.222,40 (quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centa-
vos). Publicar o Termo de Homologação da licitação na imprensa oficial, e 
posteriormente encaminhar os autos para formalização contratual.

terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNico 
Nº 007/2021- 11º - crs

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como a manifestação favorável do setor de controle interno/sEs-
Pa, que opinou pelo prosseguimento do certame, HoMoloGo a cotação 
Eletrônico no 007/2021- 11º - crs, no valor total de r14.998,56 (quatorze 
mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento e recar-
ga de água mineral, para atender a demanda do 11º centro regional de 
saúde. EMPrEsa VENcEdora: s da c saNtos coMErcio E sErVicos 
– cNPJ:40.508.894/0001-40, foi a vencedora do certame pelo critério de 
menor preço global. Valor total cotação Eletrônico no 007/2021- 11º - 
crs: r$: 14.998,56 (quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e 
cinquenta e seis centavos)). Publicar o termo de Homologação da licitação 
na imprensa oficial, e posteriormente encaminhar os autos para formali-
zação contratual.
irlândia da silva Galvão
diretora do 11º - crs - Marabá
sEsPa

Protocolo: 696369

.

.

oUtras MatÉrias
.

 eMPeNHo
eMPeNHo N°: 2021Ne00189

Exercício: 2021
Processo n°: 2021/437925
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de mate-
rial elétrico, para atender a demanda do 11º centro regional de saúde.
Justificativa: Organizar a parte elétrica deste Centro Regional, visando me-
lhorar a estrutura organizacional da instituição. 11º centro regional de 
saúde/sEsPa/Marabá.
Valor total: 1.721,00 (mil setecentos e vinte e um reais)
data do Empenho:
cotação Eletrônica n°: 002/2021- 11º - crs
orÇaMENto
Programa de trabalho: 10122129783380000
Natureza da despesa: 309030
fonte do recurso: 0103000000
origem do recurso: Erário Estadual
coNtratado: V. B. araUJo MoNtEiro coMErcio - ME.
cNPJ: 17.431.302/0001-17

Endereço: trav. a nº 18 – conj. cohab - Gleba ii – Marambaia – Belém – 
Pará – cep. 66623-270

 eMPeNHo
eMPeNHo N°: 2021Ne00262

Exercício: 2021
Processo n°: 2021/549056 / 0008-07/2021
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: contratação de empresa para a aquisição de material de expedien-
te para atender a demanda do 11º centro regional de saúde.
Justificativa: diante do grande atendimento de demandas ordinárias de 
materiais de expediente do 11º centro regional de saúde/sEsPa/Marabá.
Valor total: 7.982,50 (sete mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquen-
ta centavos)
data do Empenho 13 (treze) de junho de 2021.
cotação Eletrônica n°: 004/2021-11º - crs
orÇaMENto
Programa de trabalho: 10122129783380000
Natureza da despesa: 309030
fonte do recurso: 0103000000
origem do recurso: Erário Estadual
coNtratado: atHENas iNcorPoradora, EMPrEENdEdora E sErVi-
cos EirEli
cNPJ: 23.378.600/0001-93
Endereço: rua sete de junho nº 1080 - Velha Marabá - Pa
ordENadora: irlândia da silva Galvão
coNtrataNtE: secretaria de Estado de saúde Pública/sEsPa-11º crs
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: situado na Br 230, KM 05, Bloco B, -Nova Marabá-Marabá-Pa, 
em frente ao shopping Pátio Marabá cEP: 68507-765, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h

Protocolo: 696371
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 435 de 24 de aGosto de 2021
Nome: João Wanderley silva oliveira.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 498903.
cPf: 234.667.902-04.
Nome: ássima  dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Nome: Jean de carvalho Mendonça.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5832632-3.
cPf: 650.634.812-72.
Período: 29.08 a 03.09.2021.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém-Pa.
objetivo: participar do treinamento no auditório da sEsPa/Nível central 
com equipe do NisPlaN, sobre instrumentos de Gestão e Planejamento 
institucional do sUs e do Governo, Plano Estadual de saúde (PEs), Pro-
gramação anual de saúde (Pas), Plano Plurianual (PPa), relatórios Qua-
drimestrais e relatório de Gestão (raG) e sobre diGisUs, GM-sEsPa, e 
siGPlaN.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 696374
Portaria Nº 434 de 24 de aGosto de 2021

Nome: Edilene Maria caldas dos santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 0094420-014.
cPf: 249.131.032-53.
Período: 29.08 a 04.09.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: tratar de assuntos de interesse deste 12º crs/ENdEMias/sEs-
Pa junto aos setores do dGtEs.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 696367
*republicada por ter saído incorreta no doE Nº 34.679/24.08.2021*

Portaria Nº 429 de 23 de aGosto de 2021
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 57226667-1.
cPf: 973.186.982-49.
Período: 24 a 28.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: pactuar e aplicar ações do Projeto Blitz Ergonômica.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 696364
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Portaria Nº 432 de 24 de aGosto de 2021
Nome: abrahão raimundo alab tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 23 a 27.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Xinguara e água azul do Norte.
objetivo: acompanhar técnicos do Nível central e participar de capacitação 
em manejo de Hanseníase.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 696355
Portaria Nº 433 de 24 de aGosto de 2021

Nome: José ivanaldo sales da silva.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 23 a 27.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: floresta do araguaia.
objetivo: conduzir técnicos da divisão técnica que irão realizar a implan-
tação do PEc.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 696361
Portaria Nº 431 de 24 de aGosto de 2021.

Nome: Manoel da Paz ribeiro dos santos.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 23 a 27.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santana do araguaia, redenção e cumaru do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em saúde que irão realizar  audi-
toria e monitoramento em sistemas.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 696350
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 585/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rEsolVE:
designar as servidoras desta autarquia, Maria dE NaZarÉ GoMEs BotE-
lHo, matrícula nº 5828406-2 e JUÇara oliVEira dE JEsUs, matrícula nº 
5894582/1, ambas lotadas na divisão de Esterilização do Hospital ophir 
loyola, para a função de fiscais do contrato administrativo nº 105/2021, 
firmado com a empresa ADVANCED ESTERILIZATION PRODUCTS DISTRI-
BUiÇÃo dE ProdUtos Para saÚdE ltda, que têm como a contratação 
de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com re-
posição total de peças no Equipamento stErrad 100s, fabricados pela 
“asP – advanced sterilization Products, nº de série: 010101962258, para 
atender o Hospital ophir loyola - Hol. Processo nº 2020/226152 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 696117

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 608/2021 - GaB/dG/HoL.
o dirEtor GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/836017 de 
02/08/2021.
considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
Maria do socorro do NasciMENto MoraEs, assistente social matri-
cula n° 5433495/2, lotada na divisão de serviço social (disEs), referente 
ao 2° triênio (31/01/2014 a 30/01/2017) (30 dias).
rEsolVE:
coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora Maria do 
socorro do NasciMENto MoraEs, assistente social matricula n° 
5433495/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo dasEsPa, para ser 
gozada no período de 01 a 30/09/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 24 de agosto de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hol

Protocolo: 696592

errata
.

No eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL de 34.679 de 24 
de aGosto de 2021 QUe trata da Portaria Nº 593/2021 – 
dG/HoL de arQUiVaMeNto de Processo adMiNistratiVo 

disciPLiNar - Pad.
oNde se LÊ:
o dirEtor GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.412 
de 19/11/2020;
Leia se:
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.

Protocolo: 696232

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°088/2021 – HoL

objeto: aquisição de iNstrUMENtais para o serviço de retirada de ponto 
em paciente transplantados da diVisÃo dE oftalMoloGia/tX dE cÓr-
NEa do HosPital oPHir loYola
data da abertura:09/09/2021
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, 24 de agosto de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 696249

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
errata de PUBLicaÇÃo da Portaria FiscaL de coNtrato 

Nº105/2021.
resolve:
tornar sem efeito a publicação de Protocolo 695754, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.679 de 24/06/2021, que trata da PORTARIA DE 
fiscal dE coNtrato Nº 105/2021 – GaB/dG/Hol, em razão, de Publi-
cação equivocada.
Belém, 24 de julho de 2021
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral

Protocolo: 696121

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 606/2021-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 2021/671530 de 
22/06/2021.
rEsolVE:
rEVoGar a contar de 01/08/2021 a Portaria Nº 302/2018-GaB/dG/
Hol, que designou a partir de 01/03/2018 servidor rodriGo MatsUsaKa 
iKEtaNi, Matrícula nº 5938189/2, Médico, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo do Hol, para responder pelo serviço da divisão de Medicina 
Nuclear deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 24 de agosto de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hol

Protocolo: 696471
Portaria Nº 607/2021-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 2021/671530 de 
22/06/2021.
rEsolVE:
dEsiGNar a contar de 01/08/2021 a servidora aNa BarBara BraNcHEs 
fiGUEira, Matrícula nº 55586254/2, Médico, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo do Hol, para responder pelo serviço da divisão de Medicina 
Nuclear deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 24 de agosto de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
 diretor Geral do Hol

Protocolo: 696473
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 697/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/2514
rEsolVE:
i- dEsiGNaro servidor Marcio Bastos dE alMEida E silVa, matrícula nº 
6203462/1, Gerente na assessoria de comunicação e Eventos da fscMP, te-
lefone (91) 4009-2258, e-mail: silva@santacasa.pa.gov.br, para exercer o en-
cargo de fiscal do contrato nº 126/2021/fscMP, oriundo do Pregão Eletrônico 
nº 039/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓR-
dia do Estado do Pará - fscMP e a empresa a P GiaNocaro JUNior 
sUPriMENtos - ME, cNPJ nº 27.930.298/0001-95, tem como objeto a aQUi-
siÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProdUÇÃo dE iMaGEM E VÍdEo.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
  Belém/Pa, 19 de agosto de 2021
_________________________________________________
sra. Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
 PrEsidENtE EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696240
Portaria Nº 700/2021/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2020/581498
rEsolVE:
dEsiGNara servidora NorMa sUElY dE carValHo foNsEca assUNÇÃo, 
matrícula: 5180864/1, diretora técnica assistencial, lotada na direto-
ria técnica assistencial - dtas, telefone (91) 4009-2290, E-mail: dtas-
santacasa@gmail.com; para exerecer o encargo de fiscal do contrato 
nº 119/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fscMP com a empresa BarrfaB iNdÚstria coMÉrcio iMPor-
taÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda, cNPJ: 
836.248/0001-12, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos 
MÉdico - HosPitalarEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
PrEsidENtE - EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696203
Portaria Nº 701/2021/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2020/581498
rEsolVE:
dEsiGNara servidora NorMa sUElY dE carValHo foNsEca assUNÇÃo, 
matrícula: 5180864/1, diretora técnica assistencial, lotada na diretoria téc-
nica assistencial - dtas, telefone (91) 4009-2290, E-mail: dtassantacasa@
gmail.com; para exerecer o encargo de fiscal do contrato nº 120/2021/fs-
CMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP com a 
empresa cirUBEl coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs dE ProdUtos MÉdicos 
E HosPitalar EirEli, cNPJ: 323.167/0001-07, tendo como objeto a aQUi-
siÇÃo dE EQUiPaMENtos MÉdico - HosPitalarEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
PrEsidENtE - EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696205
Portaria Nº 702/2021/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2020/581498
rEsolVE:
dEsiGNara servidora NorMa sUElY dE carValHo foNsEca assUNÇÃo, 
matrícula: 5180864/1, diretora técnica assistencial, lotada na diretoria 
técnica assistencial - dtas, telefone (91) 4009-2290, E-mail: dtassan-
tacasa@gmail.com; para exerecer o encargo de fiscal do contrato nº 
121/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
- fscMP com a empresa ciasaUdE coMÉrcio rEPrEsENtaÇÕEs E sEr-
ViÇos ltda, cNPJ: 580.887/0001-83, tendo como objeto a aQUisiÇÃo 
dE EQUiPaMENtos MÉdico - HosPitalarEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
PrEsidENtE - EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696207

Portaria Nº 703/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2020/581498
rEsolVE:
dEsiGNara servidora NorMa sUElY dE carValHo foNsEca assUNÇÃo, 
matrícula: 5180864/1, diretora técnica assistencial, lotada na diretoria 
técnica assistencial - dtas, telefone (91) 4009-2290, E-mail: dtassan-
tacasa@gmail.com; para exerecer o encargo de fiscal do contrato nº 
122/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
- fscMP com a empresa Jl distriBUidora EirEli, cNPJ: 089.971/0001-
06, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos MÉdico - Hos-
PitalarEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
PrEsidENtE - EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696209
Portaria Nº 704/2021/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2020/581498
rEsolVE:
dEsiGNara servidora NorMa sUElY dE carValHo foNsEca assUNÇÃo, 
matrícula: 5180864/1, diretora técnica assistencial, lotada na diretoria 
técnica assistencial - dtas, telefone (91) 4009-2290, E-mail: dtassan-
tacasa@gmail.com; para exerecer o encargo de fiscal do contrato nº 
123/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
- fscMP com a empresa WEM EQUiPaMENtos ElEtrÔNicos ltda, cNPJ: 
611.678/0001-30, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos 
MÉdico - HosPitalarEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
PrEsidENtE - EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696212
Portaria Nº 705/2021/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2020/581498
rEsolVE:
dEsiGNara servidora NorMa sUElY dE carValHo foNsEca assUNÇÃo, 
matrícula: 5180864/1, diretora técnica assistencial, lotada na direto-
ria técnica assistencial - dtas, telefone (91) 4009-2290, E-mail: dtas-
santacasa@gmail.com; para exerecer o encargo de fiscal do contrato 
nº 124/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fscMP com a empresa PHiliPs MEdical sYstEMs ltda, cNPJ: 
295.213/0021-11, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos 
MÉdico - HosPitalarEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
PrEsidENtE - EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696213
Portaria Nº 706/2021/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2020/581498
rEsolVE:
dEsiGNara servidora NorMa sUElY dE carValHo foNsEca assUNÇÃo, 
matrícula: 5180864/1, diretora técnica assistencial, lotada na diretoria 
técnica assistencial - dtas, telefone (91) 4009-2290, E-mail: dtassan-
tacasa@gmail.com; para exerecer o encargo de fiscal do contrato nº 
125/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
- fscMP com a empresa Kss coMÉrcio E iNdÚstria dE EQUiPaMENtos 
MÉdico ltda, cNPJ: 805.263/0001-28, tendo como objeto a aQUisiÇÃo 
dE EQUiPaMENtos MÉdico - HosPitalarEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
PrEsidENtE - EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696215

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 575698, diÁrio oFiciaL Nº 34.331 
de 01/09/2020

coNtrato: 231/2020
Exercício: 2020
oNde se LÊ: Valor: r$ 289.460,00.
Leia-se: Valor: r$ 140.225,00
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 696275
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errata da PUBLicaÇÃo: 696066, diÁrio oFiciaL Nº 34.679 
de 24/08/2021

disPENsa Nº 126/2021
Exercício: 2021
oNde se LÊ: funcional Programática: 10.122.1297.8338 e 
10.302.1507.8288fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits.
Leia-se: 10.122.1297.8338 e 10.302.1507.8288fontes de recur-
sos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 696472

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 120/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares.
Valor: r$ 266.000,00
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
PE 026/2021/fscMPa - PaE Nº 2020/581498
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449052;
contratado: cirUBEl coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs dE ProdUtos MÉ-
dicos E HosPitalar EirEli; cNPJ/Mf nº 05.323.167/0001-07;
Endereço: rua dos Mundurucus, 3616, Bairro do Guamá, Belém/Pa, cEP: 
66.063-495;
telefone: (91) 3355-1366 / 1399.
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP- EM EXErcÍcio

Protocolo: 696193
coNtrato: 121/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares.
Valor: r$ 119.600,00
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
PE 026/2021/fscMPa - PaE Nº 2020/581498
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449052;
contratado: ciasaUdE coMÉrcio rEPrEsENtaÇÕEs E sErViÇos 
ltda; cNPJ/Mf nº 07.580.887/0001-83;
Endereço: rua das Hortas, 76, centro, são luis/Ma, cEP: 65020-270;
telefone: (98) 3312-2390.
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP- EM EXErcÍcio

Protocolo: 696194
coNtrato: 122/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares.
Valor: r$ 7.624,00
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
PE 026/2021/fscMPa - PaE Nº 2020/581498
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449052;
contratado: Jl distriBUidora EirEli; cNPJ/Mf nº 27.089.971/0001-
06;
Endereço: Rua Santa Sofia, 253, Presidente Kennedy, Fortaleza/
cE, cEP: 60355-020;
telefone: (85) 3032-3541.
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP- EM EXErcÍcio

Protocolo: 696195
coNtrato: 123/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares.
Valor: r$35.810,00
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
PE 026/2021/fscMPa - PaE Nº 2020/581498
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449052;
contratado: WEM EQUiPaMENtos ElEtrÔNicos ltda; cNPJ/
Mf nº 54.611.678/0001-30;

Endereço: rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 550 - ribeirão Preto, sP, 
cEP: 14095-120 - Brasil;
telefone: (11) 2187.6053.
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP- EM EXErcÍcio

Protocolo: 696196
coNtrato: 124/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares.
Valor: r$256.666,00
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
PE 026/2021/fscMPa - PaE Nº 2020/581498
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449052;
contratado: PHiliPs MEdical sYstEMs ltda; cNPJ/
Mf nº 58.295.213/0021-11;
Endereço: rua otto salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, distrito 
industrial cláudio Galvão Nogueira, Varginha/MG, cEP 37066-440;
telefone: (11) 99166-2618.
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP- EM EXErcÍcio

Protocolo: 696198
coNtrato: 125/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares.
Valor: r$108.700,00
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
PE 026/2021/fscMPa - PaE Nº 2020/581498
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449052;
contratado: Kss coMÉrcio E iNdÚstria dE EQUiPaMENtos MÉdico 
ltda; cNPJ/Mf nº 79.805.263/0001-28;
Endereço: rua castro, 29, cruzeiro - são José dos Pinhais - Pr - cEP: 
83.010-080;
telefone: (41) 3382-2066.
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP- EM EXErcÍcio

Protocolo: 696200
coNtrato: 127/2021

Exercício: 2021
objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProdUÇÃo dE iMaGEM E VÍ-
dEo.
Valor: r$ 7.061,00
data de assinatura: 19/08/2021
Vigência: 19/08/2021 a 19/08/2022
Pregão Eletrônico nº 039/2021/fscMP-PaE nº 2021/2514
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0301008850 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 449052;
contratado: EVaNdro GoMEs fErrEira 01619513250
cNPJ/Mf n.º 33.884.155/0001-97
Endereço: rua Nova Esperança, 05, Bairro Murinin, Benevides/Pa, cEP: 
68.795-000
telefone: 91993621611
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos santos
Presidente da fscMP em Exercício

Protocolo: 696242
coNtrato: 128/2021

Exercício: 2021
objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProdUÇÃo dE iMaGEM E VÍ-
dEo.
Valor: r$ 2.229,00
data de assinatura: 19/08/2021
Vigência: 19/08/2021 a 19/08/2022
Pregão Eletrônico nº 039/2021/fscMP-PaE nº 2021/2514
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0301008850 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 449052;
contratado: raUl MUEllEr scHraMM
cNPJ/Mf n.º 33.456.016/0001-62
Endereço: av. dois de Novembro, 1390, Bairro Patronato, santa Maria/rs, 
cEP: 97.020-230
telefone: 5532226376
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos santos
Presidente da fscMP em Exercício

Protocolo: 696246
coNtrato: 126/2021

Exercício: 2021
objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProdUÇÃo dE iMaGEM E VÍ-
dEo.
Valor: r$ 2.155,00
data de assinatura: 19/08/2021
Vigência: 19/08/2021 a 19/08/2022
Pregão Eletrônico nº 039/2021/fscMP-PaE nº 2021/2514
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orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0301008850 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 449052;
contratado: a P GiaNocaro JUNior sUPriMENtos - ME
cNPJ/Mf n.º 27.930.298/0001-95
Endereço: rua Joaquina rondina, 1375, 1383, Professor simões, agudos/
sP, cEP: 17.120-001
telefone: (14) 9.9790-0452
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos santos
Presidente da fscMP em Exercício

Protocolo: 696237
coNtrato: 119/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares.
Valor: r$ 132.000,00
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 23/08/2022
PE 026/2021/fscMPa - PaE Nº 2020/581498
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449052;
contratado: BarrfaB iNdÚstria coMÉrcio iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo 
dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda; cNPJ/Mf nº 02.836.248/0001-
12;
Endereço: rua Mário Ely, 271, cinquentenário, farroupilha/rs, cEP: 
95.174-320;
telefone: (54) 2628-8800/8806.
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP- EM EXErcÍcio

Protocolo: 696181

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 126/2021
Pae Nº 2021/263276

data: 24/08/2021
Valor total r$1.440,00
objeto: aquisição de MatErial dE coNsUMo - Placas fotolUMiNEs-
cENtEs Para 04 (QUatro) PostEs
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer n.º 149/2021/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 24/08/2021
dotação orçamentária:
funcional Programática: 10.122.1297.8338 e 10.302.1507.8288fon-
tes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030
coNtratada: EXtiNortE ltda; cNPJ/Mf: 05.431.093/0001-22
ENdErEÇo: aV roBErto caMEliEr, nº1222, Bairro: JUrUNas, cEP: 
66.033-640, Belém-Pa; tElEfoNE: (91) 3212-6135/ (91) 8871-5204
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 696366

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo
Número da dispensa:126/2021
data: 24/08/2021
ordenador: Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente, em exercício da fscMP

Protocolo: 696370

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 24/08/2021
Justificativa: Inclusão das Fontes de Recursos: 0149008950, 0149009280, 
0149009308, 0661008406. , consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 
8.666/93.
contrato nº 285/2020/fscMP- PE srP nº 040/2020/fscMP - PaE nº 
2021/399259
contratada: UNiÃo QUÍMica farMacÊUtica NacioNal s/a.
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos santos
Presidente da fscMP em exercício

Protocolo: 696221

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 698/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/2514
rEsolVE:
i- dEsiGNaro servidor Marcio Bastos dE alMEida E silVa, matrícu-
la nº 6203462/1, Gerente na assessoria de comunicação e Eventos da 

fscMP, telefone (91) 4009-2258, e-mail: silva@santacasa.pa.gov.br, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 127/2021/fscMP, oriundo do 
Pregão Eletrônico nº 039/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SAN-
ta casa dE MisEricÓrdia do Estado do Pará - fscMP e a empre-
sa EVaNdro GoMEs fErrEira 01619513250, cNPJ nº 33.884.155/0001-
97, tem como objeto a aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProdUÇÃo dE 
iMaGEM E VÍdEo.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
  Belém/Pa, 19 de agosto de 2021
_________________________________________________
sra. Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
  PrEsidENtE EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 696244
Portaria Nº 699/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/2514
rEsolVE:
i- dEsiGNaro servidor Marcio Bastos dE alMEida E silVa, matrícu-
la nº 6203462/1, Gerente na assessoria de comunicação e Eventos da 
fscMP, telefone (91) 4009-2258, e-mail: silva@santacasa.pa.gov.br, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 127/2021/fscMP, oriundo do 
Pregão Eletrônico nº 039/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SANTA 
casa dE MisEricÓrdia do Estado do Pará - fscMP e a empresa raUl 
MUEllEr scHraMM, cNPJ nº 33.456.016/0001-62, tem como objeto a 
aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProdUÇÃo dE iMaGEM E VÍdEo.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
  Belém/Pa, 19 de agosto de 2021
_________________________________________________
sra. Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
 PrEsidENtE EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
 coNtrataNtE

Protocolo: 696248

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 693/2021–GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 20 de aGostode 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 dagratificação do risco de vida aservidores 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 especial, 
estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam possíveis 
prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidosdevem 
ser gratificadas;Considerando, ainda, que alguns servidores da Fundação 
HEMoPa, diretamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, 
no desempenho de suas funções consideradas como perigosas pela admi-
nistração Pública se enquadram nasituação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/838360;
rEsolVE,
I –CONCEDERa gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cin-
qüentapor cento) do vencimento base àservidoraabaixo relacionada, em 
razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vi-
gente sobre a matéria na fundação HEMoPa

NoME MatrÍcUla carGo lotaÇÃo a coNtar
rosely Barreto almeida 5960738/1 Enfermeiro GEdiH 05/07/2021

ii -dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.Gabinete daPresi-
dência do centro de Hemoterapia e Hematologiado Pará –fundação HEMo-
Pa, em 20de agostode 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente doHEMoPa

Protocolo: 696110

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato N°.054/2020 (reF. Proc. 
2021/862877)

das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: Gilda HElENa GoMEs Maia, portadora do rG n° 2474133 
e cPf: 569.553.402-04, residente e domiciliada na rua o de almeida N° 
298 apto 202, doravante denominada coNtratada.
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oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 054/2020, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 
25/09/2021 a 25/09/2022.
Valor: o valor global do contrato para este termo aditivo é de r$14.400,00 
(quatorze mil e quatrocentos reais).
foNtE do rEcUrso: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302142782880000
Natureza da despesa: 339036
fonte de recurso: 0261000000 E 0269001022
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra do tErMo: , 23 de agosto de 2021.
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrEsidENtE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Gilda Helena Gomes Maia-contratada
ordENador dE dEsPEsa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 696109

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 067/2021
oBJEto: aquisição de áGUa MiNEral NatUral, acoNdicioNada EM 
GarrafÕEs Plásticos dE 20 litros, Para atENdEr as NEcEssida-
dEs da fUNdaÇÃo HEMoPa sEdE e HEMocENtro rEGioNal dE Mara-
Bá, pelo período de 12 (doze) Meses.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UasG da fundação HEMoPa: 925452
sEssÃo PÚBlica: 09/09/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 696289

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 696/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/922591 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696134
Nº da Portaria: 694/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/922528 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696135
Nº da Portaria: 698/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/922563 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696137
Nº da Portaria: 697/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio fErNaNdEs costEira NEto administrador/tEs 541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/922627  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696131
Nº da Portaria: 695/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio fErNaNdEs costEira NEto administrador/tEs 541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/922652  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696132

Nº da Portaria: 702/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErto BorGEs JUNior Gerente/HENtU 7565315
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030 1500,00
observação:  Nº do Processo: 2021/917907 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696250
Nº da Portaria: 700/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
JoaQUiM aUGUsto aQUiNo dE aZEVEdo  Gerente/cHrsaN  57194725
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2.000,00
10122129783380000  269 339036  1.200,00
10122129783380000  269  339039  1.800,00
observação: Nº do Processo: 2021/917282 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696245
Nº da Portaria: 701/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErto BorGEs JUNior Gerente/HENtU 7565315
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2021/917876 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696247
Nº da Portaria: 699/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
sErGio roBErto assis dE MoraEs admin./cHr-cas 55961651
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2.200,00
10122129783380000  269  339036 1.300,00
10122129783380000  269  339039 500,00
observação:  Nº do Processo: 2021/905801  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 696243

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 466 de 23 de aGosto de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicada no doE. N° 34.259 de 
22.06.2020.
rEsolVE,
aUtoriZar, a liberação parcial, da servidora GaBriEla Maria coiMBra 
coElHo dE assis, Médico, matricula n° 54189312/2, para participar das 
atividades do Programa de Mestrado em BioloGia Parasitária Na aMa-
ZÔNia – EPidEMioloGia dE MicrorGaNisMos E Parasitos promovido 
pela Universidade do Estado do Pará - UEPa, de acordo com o cronograma 
de atividades, no período de 01/04/2021 a 30/03/2023.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 696283

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 255/21
Nome: carlos alEXaNdrE carValHo coElHo
Matrícula: 57191913/3
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 09/08/2021 a 13/08/2021
Laudo: 259/21
Nome: taYMara BarBosa rodriGUEs
Matrícula: 5949341/1
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 13/08/2021 a 15/08/2021
Laudo: 260/21
Nome: MarcilENE farias da silVa
Matrícula: 57188657/2
cargo/ lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 18/08/2021 a 22/08/2021
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Laudo: 263/21
Nome: rENata GoMEs MartiNs
Matrícula: 5959509/1
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 18/08/2021 a 31/08/2021
Laudo: 264/21
Nome: sHErMaiNE aNastacia silVa MarQUEs tHiJM
Matrícula: 5955742/1
cargo/ lotação: Gerente de Grupo técnico (comissionado)/fPEHcGV
Período: 17/08/2021 a 20/08/2021

Protocolo: 696454

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 71/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de uma autoclave de vapor 
por Plasma de Peróxido de Hidrogênio com estabilizador, para atender a 
central Material e Esterilização (cME) da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), por um período de 12 (doze) 
conforme especificações do termo de referência - anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 09/09/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 696544

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 28/2021
Valor: r$ 38.095,73 (trinta e oito mil e noventa e cinco reais e setenta e 
três centavos)
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
manutenção dos 02 (dois) transformadores; subestações cEMEc 750KVa 
Nº 85803 e cEMEc 150KVa Nº 111161, com troca e regeneração de óleo, 
além de coleta de óleo para análises físico-química e cromatográfica, da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 11/08/2021
fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
função Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0269, 0103
origem do recurso: Estadual
coNtratado: traEl sErViÇos E coMÉrcio dE traNsforMadorEs 
ElÉtricos ltda.
Endereço: rUa distrito iNdUstrial, Nº 525, sEtor f, QUadra 13, 
lotE 1, Bairro: distrito iNdUstrial
aNaNiNdEUa/Pa, cEP:67035-330
telefone: (91) 3255-4004
E-Mail: reforma.pa@trael.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 696377

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 378 de 23 de aGosto de 2021
oBJEtiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital saNta MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErVidor (Es):
clEYdsoN aMoriM dE soUsa  – Mat. 54184847-1, Motorista
cristiaNa loPEs do NasciMENto– Mat. 5942883-1, ENfErMEira
Nº 1.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 18/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUEs dos saNtos

Portaria Nº 379 de 23 de aGosto de 2021
oBJEtiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa

sErVidor (Es):
clEYdsoN aMoriM dE soUsa  – Mat. 54184847-1, Motorista
EUNicE costa dos saNtos Barroso – Mat. 57197013-3, tÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 20 À 21/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUEs dos saNtos

Portaria Nº 380 de 24 de aGosto de 2021
oBJEtiVo: BUscar MatErial Para sistEMa dE drENaGEM MEdias-
tiNa dE 2000Ml, No HosPital PÚBlico do araGUaia Na cidadE dE 
rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErVidor (Es):
clEYdsoN aMoriM dE soUsa  – Mat. 54184847-1, Motorista
Nº 1.5 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 22 À 23/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUEs dos saNtos

Protocolo: 696538

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 021/2021  Processo Nº 2021/518040

Valor total: r$ 3.056.549,32 (três milhões, cinquenta e seis mil, quinhen-
tos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos)
objeto: À recuperação de estradas vicinais nos trechos: Bar do capadinho 
até Bar do risca faca ( região serra azul); casa de tabua até Ponte do 
Periquito; Vicinal adeus mamãe, no município de santa Maria das Barrei-
ras/Pa.
data de assinatura: 24/08/2021  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 24/08/2021  t. Vig.: 19/02/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso tEsoUro; Plano interno: 206rEcPEsB; 
ação detalhada: 000268761.
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE saNta Maria das BarrEiras cNPJ 
nº: 10.249.381/0001-09
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 696582
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 009/2021  Processo Nº 2021/237092
Valor total: r$ 626.190,60 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e noventa 
reais e sessenta centavos)
 objeto: À aquisição de 151.620,00 litros do Óleo diesel s-10 para o 
abastecimento de equipamentos de terraplenagem para a recuperação de 
266,00 km de Estradas Vicinais, no município de santana do araguaia/Pa
 data de assinatura: 24/08/2021 Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias.
inic. de Vig.: 24/08/2021  t. Vig.: 23/08/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 206coMBVssG; 
ação detalhada: 000269018.
coNtratado: PrEfEitUra MUNiciPal dE saNtaNa do araGUaia  
cNPJ: 05.832.977/0001-99.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 696594
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 022/2021  Processo Nº 2021/518032
Valor total: r$ 519.003,11 (quinhentos e dezenove mil, três reais e onze 
centavos)
objeto: À aquisição de 100.000,60 litros de Óleo diesel s-10 para recu-
peração de 215,00 km de Estradas Vicinais com uma extensão total de 
215,00km, no município de santa Maria das Barreiras/Pa.
data de assinatura: 24/08/2021  Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 24/08/2021  t. Vig.: 21/12/2021
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso tEsoUro; Plano interno: 206coMBUsB; 
ação detalhada: 000268766.
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE saNta Maria das BarrEiras cNPJ 
nº: 10.249.381/0001-09
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 696589
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terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio.

Nº. do coNVÊNio: 079/2020  Processo Nº 2020/191005
Nº. do termo: 3º  data de assinatura: 24/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 079/2020 é decorrente da solicitação feita pela coNVENENtE nos 
termos do ofício nº. 0149/2021. a prorrogação de prazo encontra funda-
mento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea 
“f” e cláusula décima, item 10.1, passando consequentemente os docu-
mentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias  inic. de Vig.: 04/09/2021  t. de Vig.: 
01/01/2022
Parte: PrEfEitUra MUNiciPal dE NoVo rEPartiMENto; cNPJ nº 
34.626.416/0001-31.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 696424
terMo aditiVo de acrÉsciMo e decrÉsciMo 

de serViÇos, seM reFLeXo FiNaNceiro ao coNVÊNio.
Nº. do coNVÊNio: 050/2020  Processo Nº 2019/484735

Nº. do termo: 1º data de assinatura: 24/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo, referente ao acréscimo e decrésci-
mo de serviços estipulados no plano de trabalho (sequencial 51) inerente 
ao convênio nº. 050/2020 é decorrente da solicitação feita pela coNVE-
NENtE nos termos do ofício nº. “157/2020 – GaB, que solicita a troca de 
objeto – Ponte do Jacaré com 25 metros de extensão localizada na Vicinal 
240 sul km 24,2 com coordenadas 04° 04`38” s-54º 09`51” o pela Ponte 
do Jerimum com 25 metros de extensão localizada na Vicinal do arrepen-
dido Km 1,22, com coordenadas -03° 52`17,32” s-54° 22`43,65” o, sem 
reflexo financeiro conforme justificativa técnica  (sequencial 52) e nota 
técnica (sequencial 54), o fundamentado na cláusula décima, parágrafo 
único do termo de convênio, bem como o art. 65 da lei nº. 8.666/93 e no 
art. 7º do decreto Estadual nº 733/2013, passando consequentemente 
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instru-
mento.
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE Placas - cNPJ n° 01.611.858/0001-55.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 696412
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio 017/2020  Processo Nº 2019/574893

Nº. do termo: 3 º  data de assinatura: 17/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 017/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de Bannach, através do Oficio Nº 125/2021-GPM/BA (fl.222-223), conside-
rando que a obra apresentou problemáticas que impossibilitaram o maior 
avanço na execução, e ainda, as medidas preventivas tomada pela gestão 
do atual governo para o combate ao coVid-19, que acarretaram em re-
duções na mão de obra e dificuldades nas entregas de insumos, atingindo 
diretamente na produção e avanço da obra. a prorrogação de prazo encon-
tra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 
5.1, alíneas “h” e “j”, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias  inic. de Vig.: 20/08/2021  t. Vig.: 
15/02/2022
foro: comarca de Belém
Nome: PrEfEitUra MUNiciPal dE BaNNacH/Pa cNPJ nº 01.595.320/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 696599
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 037/2020  Processo Nº 2019/548704

Nº. do termo: 3º  data de assinatura: 24/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 037/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de cachoeira do Piriá, através do Oficio Nº 1076/2021 para o acréscimo 
de serviço com reflexo financeiro. A prorrogação de prazo encontra funda-
mento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, alínea 5.1, “h”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias  inic. de Vig.: 25/08/2021 t.Vig.:24/12/2021.
foro: comarca de Belém
Nome: PrEfEitUra MUNiciPal dE cacHoEira do Piriá  cNPJ: 
01.612.360/0001-07.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 696609

oUtras MatÉrias
.

reQUeriMeNto de aUtoriZaÇÃo de asV e aU
“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a sEtraN - sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que requereu autorização de su-
pressão Vegetal (asV) e autorização de captura, coleta, resgate soltura e 
transporte de fauna silvestre, junto à sEMas - sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE, no Processo Nº 2021/0000014581 
para o trEcHo 06 da rodovia Pa-256, lote i - lUcENa do “ProdEir” para 

as obras de melhoria e requalificação (pavimentação, drenagem, sinaliza-
ção e substituição de pontes de madeira por pontes de concreto).
Belém/Pará, 23 de agosto de 2021
adler silveira - secretário Estadual de transportes

Protocolo: 696276
reQUeriMeNto de aUtoriZaÇÃo de asV e aU

“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a sEtraN - sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que requereu autorização de supressão 
Vegetal (asV) e autorização de captura, coleta, resgate soltura e transpor-
te de fauna silvestre, junto à sEMas - sEcrEtaria dE Estado dE MEio 
aMBiENtE E sUstENtaBilidadE, no Processo Nº 2021/0000015564 para 
o trEcHo 04 da rodovia traNsUrUará, lote ii - HB20 do “ProdEir” 
para as obras de melhoria e requalificação (pavimentação, drenagem, si-
nalização e substituição de pontes de madeira por pontes de concreto).
Belém/Pará, 23 de agosto de 2021
adler silveira - secretário Estadual de transportes

Protocolo: 696266
reQUeriMeNto de aUtoriZaÇÃo de asV e aU

“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a sEtraN - sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que requereu autorização de supressão 
Vegetal (asV) e autorização de captura, coleta, resgate soltura e transpor-
te de fauna silvestre, junto à sEMas - sEcrEtaria dE Estado dE MEio 
aMBiENtE E sUstENtaBilidadE, no Processo Nº 2021/0000015999 para o 
trEcHo 04 da rodovia traNsUrUará, lote i - ENGEtErra do “ProdEir” 
para as obras de melhoria e requalificação (pavimentação, drenagem, sinali-
zação e substituição de pontes de madeira por pontes de concreto).
Belém/Pará, 23 de agosto de 2021
adler silveira - secretário Estadual de transportes

Protocolo: 696270
reQUeriMeNto de aUtoriZaÇÃo de asV e aU

“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a sEtraN - sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que requereu autorização de su-
pressão Vegetal (asV) e autorização de captura, coleta, resgate soltura e 
transporte de fauna silvestre, junto à sEMas - sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE, no Processo Nº 2021/0000015003 
para o trEcHo 04 da rodovia Pa-370, lote ii - HB20 do “ProdEir” para 
as obras de melhoria e requalificação (pavimentação, drenagem, sinaliza-
ção e substituição de pontes de madeira por pontes de concreto).
Belém/Pará, 23 de agosto de 2021
adler silveira - secretário Estadual de transportes

Protocolo: 696264
reQUeriMeNto de aUtoriZaÇÃo de asV e aU

“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a sEtraN - sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que requereu autorização de su-
pressão Vegetal (asV) e autorização de captura, coleta, resgate soltura e 
transporte de fauna silvestre, junto à sEMas - sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE, no Processo Nº 2021/0000015067 
para o trEcHo 04 da rodovia Pa-370, lote i – aMEta do “ProdEir” para 
as obras de melhoria e requalificação (pavimentação, drenagem, sinaliza-
ção e substituição de pontes de madeira por pontes de concreto).
Belém/Pará, 23 de agosto de 2021
adler silveira - secretário Estadual de transportes

Protocolo: 696254
coMUNicaÇÃo de recUrso

Modalidade: concorrência
Número: n.º 012/2021.
oBJEto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 2° Núcleo regional, na região de  integração do caetés.
comunicamos aos interessados que a empresa traNsVias coNstrU-
ÇÕEs E tErraPlENaGEM ltda, interpôs recurso administrativo contra a 
decisão desta comissão de iNaBilitá-la no certame, e que, a partir da 
publicação deste aviso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para im-
pugnação desse recurso, cuja cópia se encontra à disposição dos interes-
sados nesta cPl, no horário de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão 
Permanente de licitação da sEtraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – souza – Belém/Pa.
Belém, 24 de agosto de 2021.
Victor rocHa dE soUZa
Presidente da cPl/sEtraN

Protocolo: 696402
eXtrato de ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo N°: 027/2021-dtt Processo: 
2018/059188

Partes: sEtraN-secretaria de Estado de transportes  cNPJ - 
04.953.717/0001-09 e coNstrUa ENGENHaria ltda.  cNPJ - 
01.621.876/0001-18.
objeto: conservação Preventiva e rotineira, no trecho: Malha Viária do 9º 
Núcleo regional, na região de integração Marajó, por um período de 12 
(doze) meses, sob a jurisdição do 9º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-022/2018-004
contrato: 055/018
Valor contratual: r$ 5.536.111,27
Prazo de Execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
Vigência: 11/08/2021 à 10/08/2022
data: 11/08/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da silveira – secretário de Estado de 
transportes

Protocolo: 696617
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 116/2021-GP, de 23 de aGosto de 2021.
o dirEtor PrEsidENtE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto social da cPH,
r E s o l V E:
i- conceder em nome do servidor roBsoN dE alMEida NoGUEira, Matrí-
cula n° 5945639, cPf: 706.840.302-68, ocupante do cargo de adMiNis-
trador fiNaNcEiro dE Portos i, suprimento de fundos no valor de 
r$ 900,00 (NoVEcENtos rEais), em virtude da necessidade de efetuar 
despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338-0101 – 339030 - r$ 900,00 – Material de consumo.
iii- Prazo para aplicação: trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Prazo para prestação de contas: quinze (15) dias subsequentes à apli-
cação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 23 de agosto de 2021.
aBraÃo BENassUlY NEto
diretor Presidente

Protocolo: 696180

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 117/2021-GP de 23 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 Melgaço nos dia 23/08/2021 a 25/08/2021, a serviço da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

sErVidor carGo MatrÍcUla cPf diárias
Mayra souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 2.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 23 de agosto de 2021.
aBraÃo BENassUlY NEto
  diretor Presidente

Protocolo: 696182

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 630/2021 – arcoN – Pa, 24 de aGosto de 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei Nº 
6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006; considerando o Processo Eletrônico n.º 
2021/922887; rEsolVE: i – dEsiGNar aMÉrico HErialdo dE castro 
riBEiro, matrícula nº 3255336/, a responder como Gerente desta arcoN/
Pa, no período a contar de 01/09/2021 a 20/09/2021, durante as férias 
do titular Edmilson souza da silva Junior, matrícula n° 5946213/1. ii – 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNtrolE 
dE sErViÇos PÚBlicos do Estado do Pará, 24 dE aGostoo dE 
2021. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 696241
Portaria Nº 532/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Moisés 
ferreira Pinheiro, aux.operacional, mat 57173532/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 21 
à 23/07/2021, com o objetivo de realizar análise in loco e orientações 
dos procedimentos de cadastramento e recadastramento (iNtErPass). 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa

Portaria Nº 552/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
julho de 2021.a coordenadora da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, Denise 
r. Brandão Pimenta, diretora financeira, mat 5946012/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e augusto correa/Pa, 
no período 23 á 25/07/2021, com o objetivo de realizar ações de entrega 
da carteira de gratuidade intermunicipal. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. aNa do socorro PiNHEiro MaGalHÃEs coordenadora 
administrativa financeira - arcoN-Pa
Portaria Nº 553/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e augusto correa/Pa, no 
período de 23 à 25/07/2021, com o objetivo de realizar ações de entrega 
da carteira de gratuidade intermunicipal. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 561/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 26 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Moisés 
ferreira Pinheiro, aux.operacional, mat 57173532/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a augusto correa/Pa, no período de 
28 à 30/07/2021, com o objetivo de realizar análise in loco e orientações 
dos procedimentos de cadastramento e recadastramento (iNtErPass). 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 508/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Moisés 
ferreira Pinheiro, aux.operacional, mat 57173532/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a são Miguel do Guamá/Pa, no 
período de 15 à 17/07/2021, com o objetivo de realizar análise in loco 
e orientações dos procedimentos de cadastramento e recadastramento 
(iNtErPass). rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 600/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Moisés 
ferreira Pinheiro, aux.operacional, mat 57173532/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a tracuateua/Pa, no período de 11 
à 13/08/2021, com o objetivo de realizar análise in loco e orientações 
dos procedimentos de cadastramento e recadastramento (iNtErPass). 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 501/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Helton francisco cruz da cunha, supervisor i, mat 5945902/1, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, rosendo caetano de 
sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 e diego da silva Bitencourt, 
controlador, mat 5952239/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a capanema e Bragança/Pa, no período 16 à 18/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 502/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, supervisor ii, mat 5960379/1, rildo 
Gonçalves almada, agente fiscal, mat 200260146-027 e José Joaquim 
Bechir, agente fiscal, mat 2026155/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período 16 à 18/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 503/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Victor Jorge teixeira dutra da costa, supervisor ii, mat 5946032/1, 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118, Paulo lima 
santos, fiscal, mat 2029561 e domingos de Miranda Moura, agente fiscal, 
mat 327258/01 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a curuça/Pa, no período 16 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 504/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, supervisora, mat 590897/5, José francisco 
santos soares, controlador, mat 5947523/1, lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 e José castro fontes, agente fiscal, mat 
3272597/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
ananindeua/Pa, no período 16 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 505/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Miguel Machado Maceió, agente fiscal, mat 3272486-013 e arthur 
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rubens rabelo Martins, agente fiscal, mat 3278140010  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal/Pa, no período 16 
à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 527/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
Edmilson souza da silva Junior, Gerente Gto, mat 5946213/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 
de 16 a 18/07/2021, com objetivo de realizar campanha educativa de 
esclarecimento aos usuários de transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 533/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
luzilene souza silva, tec. Em regulação i, mat 5948090/1 e andré augusto 
Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a caPitÃo PoÇo, BraGaNÇa E 
ParaGoMiNas /Pa/Pa, no período de 21 a 25/07/2021, com o objetivo 
realizar Visita técnica Para levantamento de demanda operacional. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 537/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
carolina silva de souza, secretária ii, mat 5947304/1 e Maria do socorro 
Neves Prado, supervisora i, mat 3195686/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, no período 
23 à 25/07/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 546/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
rinaldo Nunes de Pinho, agente fiscal, mat 3277879 e Gustavo oliveira 
de souza, controlador, mat 5911960/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 24 a 25/07/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 550/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 
ana do socorro Pinheiro Magalhães, supervisora i, mat 2013339-020 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema/Pa, 
no período de 23 à 27/07/2021, com o objetivo de realizar serviço de 
verificação no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 566/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
lucas amorim, agente fiscal, mat 3272486/1 e andré luiz albuquerque 
silva, controlador, mat 5952247/1  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a igarapé Miri/Pa, no período de 29 à 31/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs 
rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 574/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
rosendo caetano de sarges, fiscal, mat 2025043/01, José Edinicio 
Gonçalves da cunha, supervisor ii, mat 5960379/1 e diego da silva 
Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período 29 à 31/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 594/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José 
francisco quaresma Junior quaresma, supervisor ii, mat  594609/4 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e 
inhagapí/Pa, no período de 06/08 à 08/08/2021, com os objetivos de 
verificação no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 595/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
rafael Willian araújo da costa, Gerente do Grupo técnico – GtE, mat 
5722395/2 e João Jorge da silva, técnico em regulação, mat  5722395/2  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a são Miguel do 
Guamá/Pa, no período 10 à 11/08/2021, com o objetivo de Participação 
em audiência Pública. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da 
crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 608/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários José 
do socorro Morais da cruz, supervisor ii, mat, 5632633/2, carlos Willian 

santos, agente fiscal, mat 2035189-01 e luiz Valdir limar, controlador, 
mat 2035677-001 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a acará/Pa, no período de 13 a 15/08/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 578/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
antonio Paulo Monteiro de souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 e 
Mário de oliveira Neto, Motorista, mat 5419141/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e salinas/Pa, no período de 
09 à 11/08/2021, com o objetivo de verificação no setor de fiscalização de 
apoio aos terminais. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da 
crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 579/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, aos beneficiários, Camila 
ataíde de lima, Gerente do Jurídico, mat 5946055/2 e alvaro Guilherme 
Palheta amazonas, Gerente do Gts, mat 5281482/9 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá, Xinguara e redenção/Pa, 
no período de 05 a 07/08/2021, com objetivo de participar de audiência 
de conciliação. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 580/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
agosto de 2021.o coordenador arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
Euripedes reis da cruz filho, diretor Geral, mat 5945659/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá, Xinguara e redenção/
Pa, no período de 05 à 07/08/2021, com o objetivo de participar de 
reunião com Prefeito e  secretário da área de saneamento. rEGistrE-
sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE aNtoNio PaUlo MoNtEiro dE soUZa 
Coordenador Administrativo financiero
Portaria Nº 583/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
alvaro Guilherme Palheta amazonas, Gerente do Gts, mat 5281482/9, 
aldenor de Jesus Queiroz Junior, téc.em regulação-N/i, mat 59371262, 
andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1, islia 
lima de sousa amorim, supervisor ii, mat 5917188/2  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Xinguara/Pa, no período de 09 a 
14/08/2021, com o objetivo de participar de reuniões e acompanhar ação 
da ouvidoria da arcoN-Pa no município. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 584/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 6 e ½ (seis e meia) diárias, aos beneficiários, 
alvaro Guilherme Palheta amazonas, Gerente do Gts, mat 5281482/9, 
aldenor de Jesus Queiroz Junior, téc.em regulação-N/i, mat 59371262,  
andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1, islia 
lima de sousa amorim,  supervisor ii, mat 5917188/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a redenção/Pa, no período de 15 a 
21/08/2021, com o objetivo de participar de reuniões e acompanhar ação 
da ouvidoria da arcoN-Pa no município. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 589/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
gaosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, 
Valdiney ferreira Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa, no período de 
09 à 12/08/2021, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização no 
transporte rodoviário. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da 
crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 590/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 12 e ½ (doze e meia) diárias, ao beneficiário, 
Edmilson souza da silva Junior, Gerente Gto, mat 5946213/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a redenção e Xinguara/
Pa, no período de 09 a 21/08/2021, com objetivo de realizar campanha 
educativa de esclarecimento sobre procedimentos de ouvidoria aos 
municípios na utilização de serviço de saneamento. PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 591/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 12 e ½ (doze e meia) diárias, ao beneficiário, Erika 
Hayane reis Borges e silva, auxiliar em regulação, mat 5952265/1 e 
Vitor lisboa feio, auxiliar em regulação, mat 5940619/2  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a redenção e Xinguara/Pa, no 
período de 09 a 21/08/2021, com objetivo de realizar campanha educativa 
de esclarecimento sobre procedimentos de ouvidoria aos municípios, 
na utilização de serviço de saneamento. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 592/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
Gilberto alves da silva, controlador, mat 5945899/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à Marabá, Xinguara e redenção/
Pa, no período de 05 à 07/08/2021, com objetivo de realizar visita técnica 
para levantamento de demanda operacional. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
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Portaria Nº 506/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pamela iracy Brandão Quaresma Machado, supervisor ii, mat 5946341/1, 
reginaldo Guimaraes de Brito, assessor, mat 5946646/1, dayanne Matos 
das chagas, controladora, mat 5947459/1 e sandielle luizi silva da cruz,  
controlador, mat 5909099/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Benevides/Pa, no período 16 à 18/07/2021, com o objetivo de 
realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 513/2021 – arcoN-Pa /caF,Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pamela iracy Brandão Quaresma Machado, supervisor ii, mat 5946341/1, 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1, sandielle 
luizi silva da cruz, controlador, mat 5946646/1 e reginaldo Guimaraes 
de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 23 à 25/07/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 514/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, supervisor, mat 5946036/1, lucas costa lopes, 
controlador, mat 5947447/1, Valdiney ferreira Gomes, controlador, mat 
57192181/3 e francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a santa Bárbara/
PA, no período 29 à 31/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 515/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, supervisora, mat 590897/5, Moisés rodrigues 
figueiredo, controlador, mat 5943617/2, José francisco santos soares, 
controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, controlador, 
mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
Benevides/Pa, no período 29 à 31/07/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 516/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Helton francisco cruz da cunha, supervisor i, mat 5945902/1, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, rildo Gonçalves almada, 
agente fiscal, mat 200260146-027 e José Joaquim Bechir, agente 
fiscal, mat 2026155/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a capanema e Bragança/Pa, no período 29 à 31/07/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 517/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
andré luiz soares Pereira, controlador, mat 5952251/1 e Waldemar de 
abreu frazão Neto, supervisor ii, mat 5953703/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a são domingos do capim/Pa, no período 
de 16 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 518/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e thaissy Katherine 
rosa Miranda dos santos, Gerente GtH, mat 5955846/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a soure/salvaterra/Pa, no período 
de 16 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 519/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
andré luiz albuquerque silva, controlador, mat 5952247/1 e adolfo Maia 
da costa Junior, controlador, mat 5852129/3 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 
17 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 520/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 e arleandro 
firmiano simplicio, controlador, mat 5952245/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Ponta de Pedras/Pa, no período de 16 

à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 521/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gabriel Nepomuceno Brito feio, controlador, mat 8002832/1 e Jonathan 
fernandes da silva, controlador, mat 57221329/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a igarapé-Miri/Pa, no período de 
16 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 522/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gustavo oliveira de souza, controlador, mat 5911960/3 e sergio Murilo 
Pamplona Novaes, controlador, mat 5948091/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (são francisco)/Pa, no período 
de 17 a 18/07/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 523/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
lucas amorim, agente fiscal, mat 3272486/1 e francisco de Paula ferreira 
Nunes, controlador, mat 59538330/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a colares/Pa, no período de 17 à 18/07/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 524/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Marcos 
silva oliveira, controlador, mat 5952250/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a itaituba/aveiroPa no período de 17 a 
18/07/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-
sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 525/2021 – arcoN-Pa /caf, Belém (Pa), 14 de julho de 
2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rEsolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Jean Lucas 
Monteiro Batista, controlador, mat 5893842/3 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a soure/salvaterra/Pa, no período de 
16 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 525/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Jean 
lucas Monteiro Batista, controlador, mat 5893842/3 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a soure/salvaterra/Pa, no período 
de 16 à 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 526/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Victor lisbôa feio, auxiliar em regulação, mat 5940619/2 e Erika Hayane 
reis Borges e silva, auxiliar em regulação, mat 5952265/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 
de 16 a 18/07/2021, com objetivo de realizar campanha educativa de 
esclarecimento aos usuários de transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 528/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
clauton Nazareno Marques leal, auxiliar em regulaçao, mat 8002833/1 e 
sheyziane Nobre Portilho, auxiliar em regulaçao, mat 57192352  de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, 
no período de 19 à 23/07/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização nos transportes intermunicipal de passageiros. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 531/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 6 e ½ (seis e meia) diárias, ao beneficiário, Carlos 
alexandre abati, téc. Em regulação, mat 548775452/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a santarém, Mojuí dos campos, 
Belterra, curuá Una, itaituba, trairão, Jacareacanga, Novo Progresso, 
oriximiná e Monte alegre/Pa, no período de 25 à 31/07/2021, com as 
reuniões de regulação. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 535/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jeiphanie almeida Guimarães, controlador, mat 5953882/1, carlos 
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Willian Vieira santos, controlador, mat 2035189-01 e Gilberto alves da 
silva, mat 5945899/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem à Marabá, redenção/Xinguara e são felix do Xingu/Pa, no período 
de 14 à 17/07/2021, com objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiro. rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 536/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jeiphanie almeida Guimarães, controlador, mat 5953882/1, Gilvan da silva 
santos, controlador, mat 5908212/3 e Gilberto alves da silva, controlador, 
mat 5945899/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
Marabá, Novo repartimento e Pacajá/Pa, no período de 22 à 24/07/2021, 
com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiro. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 538/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José castro fontes, agente fiscal, mat 3272597/1, fernando souza dos 
santos, controlador, mat 594741/6, raimundo Nonato Pantoja da silva, 
agente fiscal, mat 2044293-001 e João Batista Henrique de oliveira, 
agente fiscal, mat 3270068-019  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem Benevides/Pa, no período 29 à 31/07/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 539/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Valdiney ferreira Gomes, controlador, mat 57192181/3, francinaldo 
Meireles Wanzeler, controlador, mat 5952241/1, João Batista Henrique de 
oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 e raimundo Nonato Pantoja da 
silva, agente fiscal, mat 2044293-001  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 23 à 25/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 540/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1 e sandielle luizi 
silva da cruz, controlador, mat 5909099/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 29 à 31/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 541/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
andré luiz albuquerque silva, controlador, mat 5952247/1 e João carlos 
Pereira de souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a são domingos do capim/Pa, no período 
de 23 a 25/07/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 542/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
andré luiz soares Pereira, controlador, mat 5952251/1 e José ribamar 
damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a soure/Pa, no período de 23 à 
25/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 543/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, supervisor ii, mat 5953703/1 e Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2  de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Ponta de Pedras/Pa, no período de 23 
à 25/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 544/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de julho 
de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rEsolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo Celso 
rodrigues da cruz, mat 379956/1, arleandro firmiano simplicio, controlador, 
mat 5952245/1 e thaissy Katherine rosa Miranda dos santos, Gerente GtH, 
mat 5955846/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
igarapé Miri/Pa, no período de 223 à 25/07/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 545/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Jean 
lucas Monteiro Batista, controlador, mat 5893842/3 e Jonathan fernandes 

da silva, controlador, mat 57221329/2 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 24 à 25/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 547/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
lucas amorim, agente fiscal, mat 3272486/1 e Jose do socorro rocha, 
agente fiscal, mat 327455117 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Bujaru/Pa, no período de 24 à 25/07/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 548/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Nagíla Evelyne Motta Halmenschlager, supervisora ii, mat 5948015/2 
e Marcos silva oliveira, controlador, mat 5952250/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a santarémPa no período de 23 a 
25/07/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-
sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 549/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
adolfo Maia da costa Junior, controlador, mat 5852129/3 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 59538330/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período 
de 24 à 25/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 554/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a salvaterra/Pa, no período de 
26 à 27/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 555/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
José do socorro Morais da cruz, supervisor ii, mat 5632633/2, raimundo 
Nonato Pantoja da silva, agente fiscal, mat 2044293-001 e fernando souza 
dos santos, controlador, mat 594741/6  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a salvaterra/Pa, no período 26 à 27/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 556/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Erika 
Hayane reis Borges e silva, auxiliar em regulação, mat 5952265/1 e 
Vitor lisboa feio, auxiliar em regulação, mat 5940619/2  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Mosqueiro/Pa, no período 
de 23 a 25/07/2021, com objetivo de realizar campanha educativa de 
esclarecimento aos usuários de transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 557/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
Edmilson souza da silva Junior, Gerente Gto, mat 5946213/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Mosqueiro/Pa, no período 
de 23 a 25/07/2021, com objetivo de realizar campanha educativa de 
esclarecimento aos usuários de transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 558/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de julho 
de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rEsolVE: 
CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo 
de Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a salinas, capanema e Bragança/
Pa, no período de 23 à 27/07/2021, com o objetivo de acompanhar serviço 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 
E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - 
arcoN-Pa
Portaria Nº 559/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
luzilene souza silva, tec. Em regulação i, mat 5948090/1 e roberto 
ribeiro Mescouto, auxiliar em regulação, mat 54182030/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (são francisco/
sede)/Pa, no período de 26 a 28/07/2021, com o objetivo de realizar 
levantamento de estudo para subsidiar resposta ao processo 2021/344985. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta 
diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
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Portaria Nº 560/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
luzilene souza silva, tec. Em regulação i, mat 5948090/1 e roberto 
carlos Zaidan coelho, auxiliar em regulação, mat 5862809/3 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (são francisco/
sede)/Pa, no período de 29 a 31/07/2021, com o objetivo de realizar 
levantamento de estudo para subsidiar resposta ao processo 2021/344985. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 563/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
lucas Monteiro Batista, mat 5893842/3 e Gabriel Nepomuceno Brito feio, 
controlador, mat 8002832/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a soure e salvaterra/Pa, no período de 29 à 31/07/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs 
rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 564/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, supervisor ii, mat  5953703/1  e 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Ponta de Pedras/Pa, no período de 29 
à 31/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 565/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
rinaldo Nunes de Pinho, agente fiscal, mat 3277879 e João carlos Pereira 
de souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a são domingos do capim/Pa, no período de 29 a 
31/07/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-
sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 567/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jonathan fernandes da silva, controlador, mat 57221329/2 e Jose 
do socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 29 à 
31/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 568/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas meia) diárias, aos beneficiários, 
Gustavo oliveira de souza, controlador, mat 5911960/3 e José ribamar 
damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1  de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 
29 a 31/07/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 569/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 e arleandro 
firmiano simplicio, controlador, mat 5952245/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 
29 à 31/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 570/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
adolfo Maia da costa Junior, controlador, mat 5852129/3 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 59538330/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Bujaru/Pa, no período de 30 à 
31/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. . rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 571/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
amanda Gomes rodrigues ishak, Procuradora autárquica, mat 5902899/1 
e samira Viana silva, supervisora i, mat 5928009/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a salvaterra/Pa, no período de 03 
à 04/08/2021, com objetivo de participar de audiência de conciliação. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 572/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, Camila 
ataíde de lima, Gerente do Jurídico, mat 5946055/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a  salvaterra/Pa, no período de 01 
a 04/08/2021, com objetivo de  participar de audiência de conciliação. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa

Portaria Nº 573/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 12 e ½ (doze e meia) diárias, aos beneficiários, 
carlos alexandre abati, téc. Em regulação, mat 548775452/1 e Gerson 
antonio José lisboa, auxiliar operacional, mat 54180861/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a santarém, Mojuí dos campos, 
Belterra, curuá Una, itaituba, trairão, Jacareacanga, Novo Progresso, 
oriximiná e Monte alegre/Pa, no período de 03 à 15/08/2021, com as 
reuniões de regulação. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 507/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo Nonato Pantoja da silva, agente fiscal, mat 2044293-001 
e João Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a ananindeua/
PA, no período 16 e 18/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 509/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Victor 
Jorge teixeira dutra da costa, supervisor ii, mat 5946032/1, Paulo lima 
santos, fiscal, mat 2029561, Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 
59474118 e domingos de Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Benevides/
PA, no período 23 à 25/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 510/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo souza silva, supervisor ii, mat 5946514-1, Moisés rodrigues 
figueiredo, controlador, mat 5943617/2, lucas costa lopes, controlador, 
mat 5947447/1 e fernando souza dos santos, controlador, mat 594741/6  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Benevides/
PA, no período 23 e 25/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 511/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, supervisora, mat 590897/5, José castro fontes, 
agente fiscal, mat 3272597/1, José francisco santos soares, controlador, 
mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, controlador, mat 5948110/1  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem santa Bárbara/
PA, no período 23 à 25/07/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE BraNdÃo PiMENta diretor Geral em 
exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 512/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Miguel 
Machado Maceió, agente fiscal, mat 3272486-013 e arthur rubens rabelo 
Martins, agente fiscal, mat 3278140010 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a castanhal/Pa, no período 23 à 25/07/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. dENisE 
BraNdÃo PiMENta diretor Geral em exercício - arcoN-Pa
Portaria Nº 575/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
julho de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Elenilson Passos de araújo, supervisor i, mat 5945886/1 e Valdomiro soares 
lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à altamira e Pacajá/Pa no período de 29 à 31/07/2021, 
com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes hidroviário 
intermunicipal de passageiros. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs 
rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 577/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
antonio Paulo Monteiro de souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 
e José ribamar Pereira da costa, Motorista, mat  54197887 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e salinas/Pa, 
no período de 04 à 06/08/2021, com o objetivo de verificação no setor 
de fiscalização de apoio aos Terminais. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 593/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
luzilene souza silva, tec. Em regulação i, mat 5948090/1 e raimundo 
celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Moju, acará e tailândia/Pa, no período de 06 a 
10/08/2021, com o objetivo de realizar visita técnica para levantamento de 
demanda operacional. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da 
crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rEsolVE: 
CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Rafael Willian 
araújo da costa, Gerente do Grupo técnico – GtE, mat 5722395/2 e João 
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Jorge da silva, técnico em regulação, mat  5722395/2  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a são Miguel do Guamá/Pa, no 
período 10 à 11/08/2021, com o objetivo de Participação em audiência 
Pública. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo 
diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 599/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de 
agosto de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Maria do socorro Neves Prado, supervisora i, mat 3195686/1 e ana do 
socorro Pinheiro Magalhães, supervisora i, mat 2013339-020 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Paragominas 
e salinópolis/Pa, no período de 110 à 14/08/2021, com o objetivo de 
verificação nas instalações do setor de fiscalização. PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 601/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Nagíla Evelyne Motta Halmenschlager, supervisora ii, mat 5948015/2 e 
Pedro ferreira dos santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Porto de trombetas no período 
de 13 a 15/08/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 613/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 17 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
antonio Paulo Monteiro de souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 e 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e salinas/Pa, no período de 
17 à 21/08/2021, com o objetivo de verificação no setor de fiscalização de 
apoio aos terminais. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da 
crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 605/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo souza silva, supervisor ii, mat 5946514-1, Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 e francinaldo Meireles Wanzeler, 
controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a santa Maria do Pará/Pa, no período 13 e 15/08/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 606/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
domingos de Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01, Paulo lima 
santos, agente fiscal, mat 2029561 e Miguel Machado Maceió, agente 
fiscal, mat 3272486-013 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a inhagapí/Pa, no período 13 à 15/08/2021, com o objetivo 
de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de 
passageiros. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 607/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
rildo Gonçalves almada, agente fiscal, mat 200260146-027, José Joaquim 
Bechir, agente fiscal, mat 2026155/1 e José Edinicio Gonçalves da cunha, 
supervisor ii, mat 5960379/1  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período 13 à 15/08/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ 
filHo diretor Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 610/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 
Wildson araújo de Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a santarém/Pa, 
no período de 19 à 23/08/2021, com o objetivo de  participar de reuniões. 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 611/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 de 
agosto de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, José 
do socorro Morais da cruz, supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a santarém/Pa, no período 19 
à 23/08/2021, com o objetivo de participar de reuniões. PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 696263

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Extrato de 1 º TA ao Contrato nº 09/2020.Partes:ARCON-PA/ PRO-
dePa.objeto do instrumento inicial: Prestação de serviços, referente a 
confecção e tratamento das carteiras, de estudantes no transporte inter-
municipal de passageiros. Justificativa: Prorrogação de prazo e reajuste 
de valor pelo iGPM julho/2021 de 33/84% . Valor estimado anual para 
26 mil carteiras, de R$ 230.713,39.Valor unitário: R$6,63. Classificação 
funcional e Programática: 80.201.04.126.1508.8238 Pi: 412.000.8238c. 
fonte: 0261 e 0661
Natureza de despesa: 339140.ação: 233477.fundamento legal: art. 57, 
ii , 65,§8 da lei nº 8.666/93. Vigência: 26/08/2021 a 25/08/2022, data 

da assinatura:24.08.2021.ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz 
filho.cNPJ e endereço da contratada: nº. 05.059.613/0001-18, inscrição 
Estadual nº 15.271.0884, com sede na rodovia augusto Montenegro, km 
10, centro administrativo do Estado, icoaraci – Belém - Pará, cEP 66820-
000

Protocolo: 693314

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo
a diretora Geral interina da arcoN designada pela Portaria 486/2021, 
publicada no doE 34.631 de 08/07/2021, diante do relatório apresentado 
pela comissão de sindicância instaurada pelas Portarias nº 324/2021 de 
17/05/2021 e 337/2021 de 24/05/2021, decide.
aplicar a servidora matrícula nº 5955846/1 a penalidade de sUsPENsÃo 
Por ciNco dias, prevista no artigo 183, ii c/c art. 201 inciso ii da lei n. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994.
aplicar ao servidor matrícula nº 5953703/1 a penalidade de rEPrEENsÃo 
aplicada pela comissão, prevista no artigo 183, i da lei n. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
26 de julho de 2021
denise rodrigues Brandão Pimenta
diretora Geral interina da agência de regulação e controle de serviços 
Públicos - arcoN/Pa

Protocolo: 696487

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 273 de 23 de aGosto de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENVolViMENto aGroPEcUario E da 
PEsca, iNtEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora  BloisE soUsa da silVa soarEs, matrícula nº 
5948641/2, ocupante do cargo de Gerente, como agente titular de desen-
volvimento capacitação – adc e a servidora Maria rosiaNa cardoso 
NoBrE matrícula nº 5274869/ 2, ocupante do cargo de técnico em Gestão 
Pública, como agente suplente de desenvolvimento capacitação – adc, 
as quais juntas irão intermediar ações educativas entre sEdaP e EGPa, a 
partir da data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- sEdaP.

Protocolo: 696129

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 441/2021
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: Paulo Henrique de araujo cavalcanti
cargo: coordenador regional
MatricUla: 5939814-2
oriGEM:redenção/Pa
dEstiNo: são félix do Xingu/Pa
oBJEtiVo: Participar do Plano de trabalho para o segundo semestre do 
território sustentável
PErÍodo: 23 a 27/08/ 2021
Nº dE diárias: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Protocolo: 696320
Portaria Nº 463/2021

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: Márcio José Macedo da silva
carGo: técnico de Gestão de Pesca e aquicultura - Gerente
MatrÍcUla: 57202861
oriGEM: Bragança/Pa
dEstiNo: terra alta/Pa
oBJEtiVo: realizar Visita técnica a UaGro orion Nina ribeiro
PErÍodo: 30/08 a 03/09/ 2021
Nº dE diárias: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

 Portaria Nº 464/2021
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: rosilene Maria ferreira Barbosa
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carGo: técnica em comunicação
Mat. fUNcioNal: 5737940
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: tome açu/Pa
oBJEtiVo: fazer cobertura jornalística das ações de levantamento de cam-
po do cacau e pimenta -do- reino em safra e da reunião entre sedap e 
acta sobre as ações do convênio sedap/sebrae do funcacau
PErÍodo: 30/08 a 01/09/ 2021
Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 465/2021
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: arlindo lima Paiva
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MatricUla: 12130
oriGEM:Belém/Pa
dEstiNo: tome açu/Pa
oBJEtiVo: conduzir veículo com a equipe da assessoria de comunicação e 
técnica da sedap em ações de levantamento de campo do cacau e pimenta 
-do- reino em safra e da reunião entre sedap e acta sobre as ações do 
convênio sedap/sebrae do funcacau
PErÍodo: 30/08 a 01/09/ 2021
Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 466/2021
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): Mateus rodrigues da costa
carGo/fUNÇÃo: assessor de comunicação
MatricUla: 5743354
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: tome açu/Pa
OBJETIVO: Fazer cobertura fotográfica e de vídeos das ações de levanta-
mento de campo do cacau e pimenta do reino em safra e da reunião entre 
sedap e acta sobre as ações do convênio sedap e acta sobre as ações do 
convênio sedap/sebrae do funcacau.
PErÍodo: 30/08 a 01/09/ 2021
Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 468/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Marcia de Pádua Bastos tagore
carGo: Eng.ª agr.ª
Mat. fUNcioNal: 3179729
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: tome açu/Pa
oBJEtiVo: realizar levantamento de campo de cacau e pimenta do reino 
em safta e reunião com a associação cultural de tomé-açu (acta) sobre 
as ações do convênio sEdaP/sEBraE do fUNcacaU.
PErÍodo: 30/08 a 01/09/ 2021
Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 462/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: cristóvão figueiredo de Moraes
carGo: Motorista
MatrÍcUla: 55586542
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: augusto corrêa e capanema/Pa
oBJEtiVo: conduzir a diretora da sEdaP que irá realizar organização e 
participação da feira do Produtor.
PErÍodo: 26 a 27/08/ 2021
Nº dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 473/2021
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: amanada ribeiro cordovil
carGo: técnica de Gestão de Pesca e aquicultura lot
MatrÍcUla: 5899481/1
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: limoeiro do ajuru /Pa
oBJEtiVo: realizar curso de capacitação em aquicultura no município
PErÍodo: 30/08 a 04/09/2021
Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 474/2021
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: átila santos Brandão
carGo: técnico de Gestão em Pesca e aquicultura
MatrÍcUla: 57210925/2
oriGEM: Belém/Pa

dEstiNo: limoeiro do ajuru /Pa
oBJEtiVo: realizar curso de capacitação em aquicultura no município
PErÍodo: 30/08 a 04/09/2021
Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 467/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Emerson de souza Vieira
carGo: Motorista
MatricUla: 57205257
oriGEM:Belém/Pa
dEstiNo: abatetuba /Pa
oBJEtiVo: conduzir técnicos que irão, realizar atividades desta sEdaP
PErÍodo: 30/08/2021
Nº dE diárias: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Protocolo: 696567
Portaria Nº 469/2021

fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: ronnald Ewertn de Barros tavares
carGo: coordenador
Mat. fUNcioNal: 5947306
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: redenção e Pau d’arco/Pa
oBJEtiVo: alinhamento de ações junto a coordenação da regional do 
araguaia referente aos territórios sustentáveis e treinamento na área de 
Inseminação artificial
PErÍodo: 28/08 a 05/09/2021
Nº dE diárias: 8 ½ (oito e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 470/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: anelise de sarges ramos
carGo: colaborador Eventual
rG: 5344063
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: redenção e Pau d’arco/Pa
oBJEtiVo: alinhamento de ações junto a coordenação da regional do 
araguaia referente aos territórios sustentáveis e treinamento na área de 
Inseminação artificial
PErÍodo: 28/08 a 05/09/2021
Nº dE diárias: 8 ½ (oito e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 471/2021
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: Miguel Magno luz de abreu
carGo: assistente regional técnico administrativo
 Mat. fUNcioNal: 54194914
oriGEM: redenção/Pa
dEstiNo: Pau d’arco/Pa
OBJETIVO: Dar apoio e suporte no Curso de Inseminação Artificial na Co-
lônia Nicolina rivett, no município de Pau d’arco.
PErÍodo: 30/08 a 03/09/2021
Nº dE diárias: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Portaria Nº 472/2021
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: Paulo Henrique de araujo cavalcanti
cargo: coordenador regional
MatricUla: 5939814-2
oriGEM:redenção/Pa
dEstiNo: Pau d’arco/Pa
OBJETIVO: Realizar organização do curso de Inseminação Artificial para 
fortalecimento das cadeias de produção animal na colônia Nicolina rivett.
PErÍodo: 30/08 a 03/09/2021
Nº dE diárias: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador lucas Vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Protocolo: 696641

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria
Nº 458/2021- BENEficiário: ivanize dos santos carvalho
Nº 459/2021- BENEficiário: deusimar Miranda rodrigues

Protocolo: 696211
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1265 de 24 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 1233, de 23 de 
novembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 33.504, 
de 24 de novembro de 2017, arrecadou a área de terras denominada 
GlEBa iGaraPÉ MacaJUBa, localizada no Município de BarcarENa, com 
área de 12.763,6708 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de 
imóveis da comarca de Barcarena sob o nº 2922, livro: 2-f, folha: 197;
coNsidEraNdo que o perímetro da área denominada Gleba igarapé Ma-
cajuba foi ajustado a partir do georreferenciamento de lotes incidentes a 
fim de eliminar a sobreposição com glebas confrontantes;
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 2017/372991.
rEsolVE:
i – rEtificar o perímetro da área da Gleba igarapé Macajuba, localizada 
no Município de Barcarena, de uma área de 12.763,6708 ha, para uma 
área de 12.649,4626 ha (doze mil, seiscentos e quarenta e nove hectares, 
quarenta e seis ares e vinte e seis centiares) com limites, confrontações e 
demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabora-
do pelo itErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco P-001, de coor-
denada N = 9.825.177,26m e E = 775.322,72m; deste, segue pela Mar-
gem Esquerda do rio acará, com a seguinte distância: 14853,31 m até o 
marco M-001, de coordenada N = 9.816.583,83m e E = 784.319,88m; 
deste, segue pelo limite Municipal iBGE (2020) entre Barcarena e Mojú, 
com a seguinte distância: 101,92 m e azimute plano 235°13’51” até o 
marco M-002, de coordenada N = 9.816.525,71m e E = 784.236,16m; 
234,71 m e azimute plano 235°14’00” até o marco M-003, de coordenada 
N = 9.816.391,87m e E = 784.043,35m; 48,42 m e azimute plano 
257°11’01” até o marco M-004, de coordenada N = 9.816.381,13m e E = 
783.996,14m; 171,02 m e azimute plano 257°10’46” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.816.343,18m e E = 783.829,38m; 326,31 m e 
azimute plano 257°10’44” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.816.270,77m e E = 783.511,21m; 78,23 m e azimute plano 293°54’16” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.816.302,47m e E = 783.439,69m; 
223,84 m e azimute plano 293°54’05” até o marco M-008, de coordenada 
N = 9.816.393,16m e E = 783.235,05m; 92,10 m e azimute plano 
293°53’55” até o marco M-009, de coordenada N = 9.816.430,47m e E = 
783.150,85m; 384,32 m e azimute plano 269°45’04” até o marco M-010, 
de coordenada N = 9.816.428,80m e E = 782.766,53m; 125,89 m e 
azimute plano 237°57’27” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.816.362,01m e E = 782.659,82m; 89,84 m e azimute plano 237°57’44” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.816.314,35m e E = 782.583,66m; 
124,02 m e azimute plano 237°57’20” até o marco M-013, de coordenada 
N = 9.816.248,55m e E = 782.478,54m; 13,02 m e azimute plano 5°27’55” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.816.261,51m e E = 782.479,78m; 
38,59 m e azimute plano 265°05’40” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.816.258,21m e E = 782.441,33m; 47,83 m e azimute plano 318°39’43” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.816.294,12m e E = 782.409,74m; 
29,32 m e azimute plano 257°35’39” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.816.287,82m e E = 782.381,10m; 76,03 m e azimute plano 220°30’50” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.816.230,02m e E = 782.331,71m; 
38,19 m e azimute plano 270°04’30” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.816.230,07m e E = 782.293,52m; 33,69 m e azimute plano 185°40’18” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.816.196,54m e E = 782.290,19m; 
79,02 m e azimute plano 256°45’06” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.816.178,43m e E = 782.213,27m; 210,29 m e azimute plano 
260°45’52” até o marco M-022, de coordenada N = 9.816.144,68m e E = 
782.005,71m; 143,79 m e azimute plano 268°17’25” até o marco M-023, 
de coordenada N = 9.816.140,39m e E = 781.861,98m; 199,75 m e 
azimute plano 268°17’35” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.816.134,44m e E = 781.662,32m; 189,89 m e azimute plano 247°55’25” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.816.063,07m e E = 781.486,35m; 
187,78 m e azimute plano 247°55’20” até o marco M-026, de coordenada 
N = 9.815.992,49m e E = 781.312,34m; 41,47 m e azimute plano 
232°59’51” até o marco M-027, de coordenada N = 9.815.967,53m e E = 
781.279,22m; 527,78 m e azimute plano 232°59’38” até o marco M-028, 

de coordenada N = 9.815.649,86m e E = 780.857,75m; 137,37 m e 
azimute plano 232°59’30” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.815.567,17m e E = 780.748,05m; 581,63 m e azimute plano 232°59’38” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.815.217,09m e E = 780.283,58m; 
146,95 m e azimute plano 232°59’37” até o marco M-031, de coordenada 
N = 9.815.128,64m e E = 780.166,23m; 173,01 m e azimute plano 
232°59’32” até o marco M-032, de coordenada N = 9.815.024,50m e E = 
780.028,07m; 263,15 m e azimute plano 229°40’29” até o marco M-033, 
de coordenada N = 9.814.854,21m e E = 779.827,45m; 94,68 m e azimu-
te plano 229°40’25” até o marco M-034, de coordenada N = 9.814.792,94m 
e E = 779.755,27m; 200,74 m e azimute plano 238°02’58” até o marco 
M-035, de coordenada N = 9.814.686,71m e E = 779.584,94m; 354,13 m 
e azimute plano 238°03’06” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.814.499,32m e E = 779.284,45m; 131,37 m e azimute plano 262°52’38” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.814.483,03m e E = 779.154,09m; 
93,12 m e azimute plano 262°52’30” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.814.471,48m e E = 779.061,69m; 99,12 m e azimute plano 262°52’40” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.814.459,19m e E = 778.963,33m; 
276,67 m e azimute plano 268°18’13” até o marco M-040, de coordenada 
N = 9.814.451,00m e E = 778.686,78m; 81,69 m e azimute plano 
268°18’08” até o marco M-041, de coordenada N = 9.814.448,58m e E = 
778.605,13m; 35,02 m e azimute plano 268°17’53” até o marco M-042, de 
coordenada N = 9.814.447,54m e E = 778.570,13m; 140,10 m e azimute 
plano 280°48’57” até o marco M-043, de coordenada N = 9.814.473,83m 
e E = 778.432,52m; 434,74 m e azimute plano 280°48’47” até o marco 
M-044, de coordenada N = 9.814.555,39m e E = 778.005,50m; 264,02 m 
e azimute plano 280°48’54” até o marco M-045, de coordenada N = 
9.814.604,93m e E = 777.746,17m; 130,17 m e azimute plano 280°48’46” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.814.629,35m e E = 777.618,31m; 
182,36 m e azimute plano 265°22’24” até o marco M-047, de coordenada 
N = 9.814.614,64m e E = 777.436,54m; 168,83 m e azimute plano 
265°22’34” até o marco M-048, de coordenada N = 9.814.601,03m e E = 
777.268,26m; 62,65 m e azimute plano 279°51’06” até o marco M-049, de 
coordenada N = 9.814.611,75m e E = 777.206,53m; 202,09 m e azimute 
plano 279°50’59” até o marco M-050, de coordenada N = 9.814.646,32m 
e E = 777.007,42m; 79,84 m e azimute plano 279°51’06” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.814.659,98m e E = 776.928,76m; 116,59 m 
e azimute plano 279°50’52” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.814.679,92m e E = 776.813,89m; 119,26 m e azimute plano 290°20’20” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.814.721,37m e E = 776.702,07m; 
192,88 m e azimute plano 290°20’32” até o marco M-054, de coordenada 
N = 9.814.788,42m e E = 776.521,22m; 175,81 m e azimute plano 
290°20’38” até o marco M-055, de coordenada N = 9.814.849,54m e E = 
776.356,38m; 54,07 m e azimute plano 255°15’25” até o marco M-056, de 
coordenada N = 9.814.835,78m e E = 776.304,09m; 251,31 m e azimute 
plano 255°15’55” até o marco M-057, de coordenada N = 9.814.771,86m 
e E = 776.061,04m; 84,50 m e azimute plano 255°15’36” até o marco 
M-058, de coordenada N = 9.814.750,36m e E = 775.979,32m; 28,25 m 
e azimute plano 251°39’17” até o marco M-059, de coordenada N = 
9.814.741,47m e E = 775.952,51m; 301,97 m e azimute plano 251°38’50” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.814.646,39m e E = 775.665,90m; 
47,93 m e azimute plano 251°38’54” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.814.631,30m e E = 775.620,41m; 97,07 m e azimute plano 238°52’16” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.814.581,12m e E = 775.537,32m; 
142,59 m e azimute plano 238°52’23” até o marco M-063, de coordenada 
N = 9.814.507,41m e E = 775.415,26m; 238,50 m e azimute plano 
238°52’10” até o marco M-064, de coordenada N = 9.814.384,11m e E = 
775.211,11m; 89,49 m e azimute plano 238°52’29” até o marco M-065, de 
coordenada N = 9.814.337,85m e E = 775.134,50m; 137,34 m e azimute 
plano 207°51’49” até o marco M-066, de coordenada N = 9.814.216,43m 
e E = 775.070,31m; 98,68 m e azimute plano 207°51’30” até o marco 
M-067, de coordenada N = 9.814.129,19m e E = 775.024,20m; 248,59 m 
e azimute plano 207°51’46” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.813.909,42m e E = 774.908,02m; 46,31 m e azimute plano 207°51’36” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.813.868,48m e E = 774.886,38m; 
171,61 m e azimute plano 207°51’40” até o marco M-070, de coordenada 
N = 9.813.716,76m e E = 774.806,18m; 102,39 m e azimute plano 
214°32’37” até o marco M-071, de coordenada N = 9.813.632,42m e E = 
774.748,12m; 41,32 m e azimute plano 214°32’52” até o marco M-072, de 
coordenada N = 9.813.598,39m e E = 774.724,69m; 227,77 m e azimute 
plano 214°32’31” até o marco M-073, de coordenada N = 9.813.410,77m 
e E = 774.595,54m;  59,52 m e azimute plano 175°24’47” até o marco 
M-074, de coordenada N = 9.813.351,44m e E = 774.600,30m; deste se-
gue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste-oeste) da 
rodovia Estadual Pa- 483 com a seguinte distância; 100,03 m e azimute 
plano 272°15’06” até o marco M-075, de coordenada N = 9.813.355,37m 
e E = 774.500,35m; 79,90 m e azimute plano 272°24’36” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.813.358,73m e E = 774.420,52m; 39,36 m 
e azimute plano 272°25’03” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.813.360,39m e E = 774.381,20m; 153,02 m e azimute plano 272°32’09” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.813.367,16m e E = 774.228,33m; 
67,24 m e azimute plano 273°03’39” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.813.370,75m e E = 774.161,19m; 83,87 m e azimute plano 273°04’08” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.813.375,24m e E = 774.077,44m; 
0,12 m e azimute plano 274°45’49” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.813.375,25m e E = 774.077,32m; 50,22 m e azimute plano 272°43’00” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.813.377,63m e E = 774.027,16m; 
35,21 m e azimute plano 272°43’07” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.813.379,30m e E = 773.991,99m; 117,30 m e azimute plano 
273°17’03” até o marco M-084, de coordenada N = 9.813.386,02m e E = 
773.874,88m; 0,44 m e azimute plano 272°36’09” até o marco M-085, de 
coordenada N = 9.813.386,04m e E = 773.874,44m; 90,58 m e azimute 
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plano 272°03’00” até o marco M-086, de coordenada N = 9.813.389,28m 
e E = 773.783,92m; 23,93 m e azimute plano 272°02’10” até o marco 
M-087, de coordenada N = 9.813.390,13m e E = 773.760,01m; 173,31 m 
e azimute plano 272°48’52” até o marco M-088, de coordenada N = 
9.813.398,64m e E = 773.586,91m; 46,73 m e azimute plano 272°48’33” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.813.400,93m e E = 773.540,24m; 
111,55 m e azimute plano 272°32’17” até o marco M-090, de coordenada 
N = 9.813.405,87m e E = 773.428,80m; 56,88 m e azimute plano 
272°32’22” até o marco M-091, de coordenada N = 9.813.408,39m e E = 
773.371,98m; 169,02 m e azimute plano 272°31’34” até o marco M-092, 
de coordenada N = 9.813.415,84m e E = 773.203,12m; 115,38 m e 
azimute plano 272°35’17” até o marco M-093, de coordenada N = 
9.813.421,05m e E = 773.087,86m; 79,42 m e azimute plano 272°35’27” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.813.424,64m e E = 773.008,52m; 
177,03 m e azimute plano 273°03’12” até o marco M-095, de coordenada 
N = 9.813.434,07m e E = 772.831,74m; 242,43 m e azimute plano 
272°46’58” até o marco M-096, de coordenada N = 9.813.445,84m e E = 
772.589,60m; 8,28 m e azimute plano 272°46’09” até o marco M-097, de 
coordenada N = 9.813.446,24m e E = 772.581,33m; 135,59 m e azimute 
plano 272°29’38” até o marco M-098, de coordenada N = 9.813.452,14m 
e E = 772.445,87m; 51,33 m e azimute plano 272°29’24” até o marco 
M-099, de coordenada N = 9.813.454,37m e E = 772.394,59m; 216,13 m 
e azimute plano 272°51’51” até o marco M-100, de coordenada N = 
9.813.465,17m e E = 772.178,73m; 55,66 m e azimute plano 272°36’56” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.813.467,71m e E = 772.123,13m; 
63,03 m e azimute plano 272°37’09” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.813.470,59m e E = 772.060,17m; 89,86 m e azimute plano 272°42’16” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.813.474,83m e E = 771.970,41m; 
181,92 m e azimute plano 272°42’34” até o marco M-104, de coordenada 
N = 9.813.483,43m e E = 771.788,69m; 235,61 m e azimute plano 
272°48’09” até o marco M-105, de coordenada N = 9.813.494,95m e E = 
771.553,36m; 26,92 m e azimute plano 272°47’21” até o marco M-106, de 
coordenada N = 9.813.496,26m e E = 771.526,47m; 0,14 m e azimute 
plano 274°05’08” até o marco M-107, de coordenada N = 9.813.496,27m 
e E = 771.526,33m; 16,38 m e azimute plano 272°24’49” até o marco 
M-108, de coordenada N = 9.813.496,96m e E = 771.509,96m; 128,68 m 
e azimute plano 272°24’34” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.813.502,37m e E = 771.381,39m; 229,35 m e azimute plano 272°52’00” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.813.513,84m e E = 771.152,33m; 
23,35 m e azimute plano 272°50’52” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.813.515,00m e E = 771.129,01m; 126,53 m e azimute plano 
272°50’26” até o marco M-112, de coordenada N = 9.813.521,27m e E = 
771.002,64m; 59,68 m e azimute plano 272°40’11” até o marco M-113, de 
coordenada N = 9.813.524,05m e E = 770.943,02m; 143,13 m e azimute 
plano 272°40’30” até o marco M-114, de coordenada N = 9.813.530,73m 
e E = 770.800,05m; 101,89 m e azimute plano 273°06’00” até o marco 
M-115, de coordenada N = 9.813.536,24m e E = 770.698,31m; 85,05 m 
e azimute plano 273°05’37” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.813.540,83m e E = 770.613,38m; 0,29 m e azimute plano 273°56’43” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.813.540,85m e E = 770.613,09m; 
91,63 m e azimute plano 272°15’28” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.813.544,46m e E = 770.521,53m; 28,99 m e azimute plano 272°16’24” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.813.545,61m e E = 770.492,56m; 
0,42 m e azimute plano 271°21’50” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.813.545,62m e E = 770.492,14m; 36,97 m e azimute plano 271°03’14” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.813.546,30m e E = 770.455,18m; 
124,61 m e azimute plano 279°19’45” até o marco M-122, de coordenada 
N = 9.813.566,50m e E = 770.332,22m; 31,31 m e azimute plano 
283°41’24” até o marco M-123, de coordenada N = 9.813.573,91m e E = 
770.301,80m; 110,34 m e azimute plano 283°42’14” até o marco M-124, 
de coordenada N = 9.813.600,05m e E = 770.194,60m; 0,21 m e azimute 
plano 284°02’10” até o marco M-125, de coordenada N = 9.813.600,10m 
e E = 770.194,40m; 122,26 m e azimute plano 283°07’25” até o marco 
M-126, de coordenada N = 9.813.627,86m e E = 770.075,33m; 21,93 m 
e azimute plano 283°43’10” até o marco M-127, de coordenada N = 
9.813.633,06m e E = 770.054,03m; 131,76 m e azimute plano 283°41’52” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.813.664,26m e E = 769.926,02m; 
72,51 m e azimute plano 283°41’49” até o marco M-129, de coordenada N 
= 9.813.681,43m e E = 769.855,57m; 138,79 m e azimute plano 
283°23’36” até o marco M-130, de coordenada N = 9.813.713,58m e E = 
769.720,55m; 64,05 m e azimute plano 283°23’15” até o marco M-131, de 
coordenada N = 9.813.728,41m e E = 769.658,24m; 102,07 m e azimute 
plano 283°28’41” até o marco M-132, de coordenada N = 9.813.752,20m 
e E = 769.558,98m; 99,43 m e azimute plano 283°28’53” até o marco 
M-133, de coordenada N = 9.813.775,38m e E = 769.462,29m; 0,99 m e 
azimute plano 282°12’57” até o marco M-134, de coordenada N = 
9.813.775,59m e E = 769.461,32m; 42,29 m e azimute plano 280°36’50” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.813.783,38m e E = 769.419,75m; 
55,15 m e azimute plano 285°20’20” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.813.797,97m e E = 769.366,56m; 33,82 m e azimute plano 284°11’18” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.813.806,26m e E = 769.333,77m; 
deste, segue confrontando com os limites do sítio são Pedro, com a se-
guinte distância: 69,19 m e azimute plano 7°18’25” até o marco M-138, de 
coordenada N = 9.813.874,89m e E = 769.342,57m; 68,90 m e azimute 
plano 7°17’46” até o marco M-139, de coordenada N = 9.813.943,23m e E 
= 769.351,32m; 77,81 m e azimute plano 7°17’42” até o marco M-140, de 
coordenada N = 9.814.020,41m e E = 769.361,20m; 115,87 m e azimute 
plano 63°46’32” até o marco M-141, de coordenada N = 9.814.071,61m e 
E = 769.465,14m; 24,09 m e azimute plano 308°54’58” até o marco 
M-142, de coordenada N = 9.814.086,74m e E = 769.446,40m; 123,62 m 
e azimute plano 308°53’58” até o marco M-143, de coordenada N = 
9.814.164,37m e E = 769.350,19m; 186,75 m e azimute plano 308°53’56” 

até o marco M-144, de coordenada N = 9.814.281,64m e E = 769.204,85m; 
279,80 m e azimute plano 308°54’05” até o marco M-145, de coordenada 
N = 9.814.457,35m e E = 768.987,10m; 181,31 m e azimute plano 
308°54’06” até o marco M-146, de coordenada N = 9.814.571,21m e E = 
768.846,00m; 317,56 m e azimute plano 197°05’02” até o marco M-147, 
de coordenada N = 9.814.267,66m e E = 768.752,71m; 91,58 m e azimu-
te plano 197°05’15” até o marco M-148, de coordenada N = 9.814.180,12m 
e E = 768.725,80m; 36,43 m e azimute plano 197°04’55” até o marco 
M-149, de coordenada N = 9.814.145,30m e E = 768.715,10m; 23,98 m 
e azimute plano 197°04’29” até o marco M-150, de coordenada N = 
9.814.122,38m e E = 768.708,06m; deste segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido leste-oeste) da rodovia Estadual Pa- 483 
com a seguinte distância; 15,55 m e azimute plano 295°33’36” até o mar-
co M-151, de coordenada N = 9.814.129,09m e E = 768.694,03m; 52,81 
m e azimute plano 289°45’22” até o marco M-152, de coordenada N = 
9.814.146,94m e E = 768.644,33m; 2,22 m e azimute plano 286°28’37” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.814.147,57m e E = 768.642,20m; 
17,03 m e azimute plano 283°22’31” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.814.151,51m e E = 768.625,63m; 25,84 m e azimute plano 283°22’49” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.814.157,49m e E = 768.600,49m; 
0,67 m e azimute plano 282°59’41” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.814.157,64m e E = 768.599,84m; 39,86 m e azimute plano 281°29’25” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.814.165,58m e E = 768.560,78m; 
0,50 m e azimute plano 280°24’28” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.814.165,67m e E = 768.560,29m; 0,76 m e azimute plano 279°05’25” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.814.165,79m e E = 768.559,54m; 
43,44 m e azimute plano 277°54’43” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.814.171,77m e E = 768.516,51m; 0,91 m e azimute plano 276°20’25” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.814.171,87m e E = 768.515,61m; 
136,92 m e azimute plano 275°18’35” até o marco M-162, de coordenada 
N = 9.814.184,54m e E = 768.379,28m; 51,80 m e azimute plano 
275°46’20” até o marco M-163, de coordenada N = 9.814.189,75m e E = 
768.327,74m; 87,09 m e azimute plano 275°46’22” até o marco M-164, de 
coordenada N = 9.814.198,51m e E = 768.241,09m; 49,06 m e azimute 
plano 276°26’55” até o marco M-165, de coordenada N = 9.814.204,02m 
e E = 768.192,34m; 199,38 m e azimute plano 276°27’23” até o marco 
M-166, de coordenada N = 9.814.226,44m e E = 767.994,22m; 0,14 m e 
azimute plano 278°07’48” até o marco M-167, de coordenada N = 
9.814.226,46m e E = 767.994,08m; 240,57 m e azimute plano 276°03’13” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.814.251,83m e E = 767.754,85m; 
17,62 m e azimute plano 276°03’36” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.814.253,69m e E = 767.737,33m; 57,45 m e azimute plano 276°03’18” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.814.259,75m e E = 767.680,20m; 
245,67 m e azimute plano 275°54’48” até o marco M-171, de coordenada 
N = 9.814.285,06m e E = 767.435,84m; 0,21 m e azimute plano 
275°26’25” até o marco M-172, de coordenada N = 9.814.285,08m e E = 
767.435,63m; 143,35 m e azimute plano 275°19’39” até o marco M-173, 
de coordenada N = 9.814.298,39m e E = 767.292,90m; 15,72 m e azimu-
te plano 277°00’59” até o marco M-174, de coordenada N = 9.814.300,31m 
e E = 767.277,30m; 152,30 m e azimute plano 277°00’13” até o marco 
M-175, de coordenada N = 9.814.318,88m e E = 767.126,14m; 22,49 m 
e azimute plano 276°59’55” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.814.321,62m e E = 767.103,82m; 0,53 m e azimute plano 276°27’32” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.814.321,68m e E = 767.103,29m; 
90,47 m e azimute plano 275°29’35” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.814.330,34m e E = 767.013,24m; 0,43 m e azimute plano 275°18’52” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.814.330,38m e E = 767.012,81m; 
44,70 m e azimute plano 274°14’47” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.814.333,69m e E = 766.968,23m; 88,91 m e azimute plano 276°50’26” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.814.344,28m e E = 766.879,95m; 
0,26 m e azimute plano 276°34’55” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.814.344,31m e E = 766.879,69m; 41,23 m e azimute plano 276°05’02” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.814.348,68m e E = 766.838,69m; 
103,22 m e azimute plano 276°04’42” até o marco M-184, de coordenada 
N = 9.814.359,61m e E = 766.736,05m; 47,40 m e azimute plano 
276°20’49” até o marco M-185, de coordenada N = 9.814.364,85m e E = 
766.688,94m; 121,11 m e azimute plano 276°20’51” até o marco M-186, 
de coordenada N = 9.814.378,24m e E = 766.568,57m; 0,44 m e azimute 
plano 276°28’59” até o marco M-187, de coordenada N = 9.814.378,29m 
e E = 766.568,13m; 120,32 m e azimute plano 275°05’15” até o marco 
M-188, de coordenada N = 9.814.388,96m e E = 766.448,28m; 0,26 m e 
azimute plano 274°23’55” até o marco M-189, de coordenada N = 
9.814.388,98m e E = 766.448,02m; 18,59 m e azimute plano 274°20’57” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.814.390,39m e E = 766.429,48m; 
7,70 m e azimute plano 274°19’08” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.814.390,97m e E = 766.421,80m; 84,16 m e azimute plano 275°52’43” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.814.399,59m e E = 766.338,08m; 
119,48 m e azimute plano 276°29’34” até o marco M-193, de coordenada 
N = 9.814.413,10m e E = 766.219,37m; 115,66 m e azimute plano 
276°29’54” até o marco M-194, de coordenada N = 9.814.426,19m e E = 
766.104,45m; 0,41 m e azimute plano 275°34’20” até o marco M-195, de 
coordenada N = 9.814.426,23m e E = 766.104,04m; 114,98 m e azimute 
plano 275°19’11” até o marco M-196, de coordenada N = 9.814.436,89m 
e E = 765.989,56m; 124,86 m e azimute plano 275°44’45” até o marco 
M-197, de coordenada N = 9.814.449,39m e E = 765.865,33m; 66,06 m 
e azimute plano 275°44’33” até o marco M-198, de coordenada N = 
9.814.456,00m e E = 765.799,60m; 115,01 m e azimute plano 275°44’38” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.814.467,51m e E = 765.685,17m; 
88,33 m e azimute plano 276°28’04” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.814.477,46m e E = 765.597,40m; 66,60 m e azimute plano 277°25’41” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.814.486,07m e E = 765.531,36m; 
0,45 m e azimute plano 277°35’41” até o marco M-202, de coordenada N 
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= 9.814.486,13m e E = 765.530,91m; 88,81 m e azimute plano 276°09’13” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.814.495,65m e E = 765.442,61m; 
47,72 m e azimute plano 276°09’35” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.814.500,77m e E = 765.395,17m; 0,24 m e azimute plano 277°07’30” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.814.500,80m e E = 765.394,93m; 
137,45 m e azimute plano 275°27’23” até o marco M-206, de coordenada 
N = 9.814.513,87m e E = 765.258,10m; 72,63 m e azimute plano 
275°27’34” até o marco M-207, de coordenada N = 9.814.520,78m e E = 
765.185,80m; 193,69 m e azimute plano 276°06’51” até o marco M-208, 
de coordenada N = 9.814.541,41m e E = 764.993,21m; 19,50 m e azimu-
te plano 275°56’40” até o marco M-209, de coordenada N = 9.814.543,43m 
e E = 764.973,81m; 83,05 m e azimute plano 275°57’53” até o marco 
M-210, de coordenada N = 9.814.552,06m e E = 764.891,21m; 0,24 m e 
azimute plano 277°07’30” até o marco M-211, de coordenada N = 
9.814.552,09m e E = 764.890,97m; 101,24 m e azimute plano 275°15’55” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.814.561,38m e E = 764.790,16m; 
2,07 m e azimute plano 278°03’07” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.814.561,67m e E = 764.788,11m; 67,16 m e azimute plano 278°08’58” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.814.571,19m e E = 764.721,63m; 
50,57 m e azimute plano 281°01’24” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.814.580,86m e E = 764.671,99m; 51,21 m e azimute plano 285°55’20” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.814.594,91m e E = 764.622,74m; 
63,02 m e azimute plano 291°19’01” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.814.617,82m e E = 764.564,03m; 86,67 m e azimute plano 299°20’53” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.814.660,30m e E = 764.488,48m; 
70,85 m e azimute plano 303°35’29” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.814.699,50m e E = 764.429,46m; 83,17 m e azimute plano 303°35’40” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.814.745,52m e E = 764.360,18m; 
24,30 m e azimute plano 284°01’29” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.814.751,41m e E = 764.336,60m; 147,28 m e azimute plano 
304°01’44” até o marco M-222, de coordenada N = 9.814.833,83m e E = 
764.214,54m; 64,08 m e azimute plano 304°01’38” até o marco M-223, de 
coordenada N = 9.814.869,69m e E = 764.161,43m; 30,43 m e azimute 
plano 303°31’42” até o marco M-224, de coordenada N = 9.814.886,50m 
e E = 764.136,06m; 28,46 m e azimute plano 304°34’00” até o marco 
M-225, de coordenada N = 9.814.902,65m e E = 764.112,62m; 85,82 m 
e azimute plano 304°01’57” até o marco M-226, de coordenada N = 
9.814.950,68m e E = 764.041,50m; 93,65 m e azimute plano 304°37’18” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.815.003,89m e E = 763.964,43m; 
11,91 m e azimute plano 304°00’37” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.815.010,55m e E = 763.954,56m; 0,84 m e azimute plano 303°18’38” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.815.011,01m e E = 763.953,86m; 
25,81 m e azimute plano 301°35’45” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.815.024,53m e E = 763.931,88m; 52,40 m e azimute plano 305°06’56” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.815.054,67m e E = 763.889,02m; 
12,38 m e azimute plano 304°28’22” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.815.061,68m e E = 763.878,81m; 10,48 m e azimute plano 304°18’41” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.815.067,59m e E = 763.870,15m; 
12,33 m e azimute plano 304°19’18” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.815.074,54m e E = 763.859,97m;  ; deste, segue pelo lote ocupado 
por Pa-151, com a seguinte distância  12,65 m e azimute plano 304°18’20” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.815.081,67m e E = 763.849,52m; 
29,64 m e azimute plano 303°22’06” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.815.097,97m e E = 763.824,77m;  deste segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido sudoeste-Nordeste) da rodovia Estadual Pa- 
151 com a seguinte distância; 26,78 m e azimute plano 55°57’35” até o 
marco M-237, de coordenada N = 9.815.112,96m e E = 763.846,96m; 
23,98 m e azimute plano 54°20’04” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.815.126,94m e E = 763.866,44m; 27,19 m e azimute plano 54°29’30” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.815.142,73m e E = 763.888,57m; 
119,56 m e azimute plano 57°55’45” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.815.206,21m e E = 763.989,88m; 0,94 m e azimute plano 56°18’36” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.815.206,73m e E = 763.990,66m; 
25,73 m e azimute plano 54°21’50” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.815.221,72m e E = 764.011,57m; 79,79 m e azimute plano 54°22’26” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.815.268,20m e E = 764.076,43m; 
53,94 m e azimute plano 58°04’41” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.815.296,72m e E = 764.122,21m; 31,17 m e azimute plano 59°52’52” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.815.312,36m e E = 764.149,17m; 
1,21 m e azimute plano 57°29’33” até o marco M-246, de coordenada N = 
9.815.313,01m e E = 764.150,19m; 1,20 m e azimute plano 53°07’48” até 
o marco M-247, de coordenada N = 9.815.313,73m e E = 764.151,15m; 
3,26 m e azimute plano 50°35’58” até o marco M-248, de coordenada N = 
9.815.315,80m e E = 764.153,67m; 70,40 m e azimute plano 50°42’03” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.815.360,39m e E = 764.208,15m; 
0,16 m e azimute plano 52°25’53” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.815.360,49m e E = 764.208,28m; 1,53 m e azimute plano 47°07’16” até 
o marco M-251, de coordenada N = 9.815.361,53m e E = 764.209,40m; 
106,03 m e azimute plano 44°14’36” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.815.437,49m e E = 764.283,38m; 51,90 m e azimute plano 47°21’29” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.815.472,65m e E = 764.321,56m; 
58,38 m e azimute plano 47°21’12” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.815.512,20m e E = 764.364,50m; 0,35 m e azimute plano 47°17’26” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.815.512,44m e E = 764.364,76m; 
73,96 m e azimute plano 46°01’08” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.815.563,80m e E = 764.417,98m; 202,36 m e azimute plano 46°01’16” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.815.704,32m e E = 764.563,60m; 
11,31 m e azimute plano 45°58’03” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.815.712,18m e E = 764.571,73m; 0,21 m e azimute plano 46°58’30” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.815.712,32m e E = 764.571,88m; 
73,56 m e azimute plano 45°14’52” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.815.764,11m e E = 764.624,12m; 84,67 m e azimute plano 46°43’57” 

até o marco M-261, de coordenada N = 9.815.822,14m e E = 764.685,77m; 
5,28 m e azimute plano 46°45’49” até o marco M-262, de coordenada N = 
9.815.825,76m e E = 764.689,62m; 1,24 m e azimute plano 46°38’12” até 
o marco M-263, de coordenada N = 9.815.826,61m e E = 764.690,52m; 
169,32 m e azimute plano 46°39’56” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.815.942,81m e E = 764.813,68m; 18,12 m e azimute plano 46°41’57” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.815.955,24m e E = 764.826,87m; 
0,13 m e azimute plano 41°59’14” até o marco M-266, de coordenada N = 
9.815.955,34m e E = 764.826,96m; 7,76 m e azimute plano 46°12’04” até 
o marco M-267, de coordenada N = 9.815.960,71m e E = 764.832,56m; 
140,28 m e azimute plano 46°09’09” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.816.057,89m e E = 764.933,73m; 123,77 m e azimute plano 45°53’49” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.816.144,03m e E = 765.022,61m; 
34,89 m e azimute plano 45°44’35” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.816.168,38m e E = 765.047,60m; 23,42 m e azimute plano 45°45’40” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.816.184,72m e E = 765.064,38m; 
49,91 m e azimute plano 45°43’50” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.816.219,56m e E = 765.100,12m; 139,02 m e azimute plano 46°33’34” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.816.315,15m e E = 765.201,06m; 
41,70 m e azimute plano 46°33’52” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.816.343,82m e E = 765.231,34m; 23,72 m e azimute plano 46°33’17” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.816.360,13m e E = 765.248,56m; 
0,16 m e azimute plano 42°30’38” até o marco M-276, de coordenada N = 
9.816.360,25m e E = 765.248,67m; 234,38 m e azimute plano 45°56’13” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.816.523,25m e E = 765.417,09m; 
129,20 m e azimute plano 45°52’07” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.816.613,21m e E = 765.509,82m; 21,54 m e azimute plano 46°52’54” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.816.627,93m e E = 765.525,54m; 
93,70 m e azimute plano 46°52’06” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.816.691,99m e E = 765.593,92m; 0,30 m e azimute plano 46°19’56” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.816.692,20m e E = 765.594,14m; 
33,69 m e azimute plano 45°43’18” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.816.715,72m e E = 765.618,26m; 79,20 m e azimute plano 45°43’35” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.816.771,01m e E = 765.674,97m; 
163,81 m e azimute plano 46°23’24” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.816.884,00m e E = 765.793,58m; 0,17 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.816.884,12m e E = 765.793,70m; 
160,07 m e azimute plano 45°45’06” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.816.995,81m e E = 765.908,36m; 115,78 m e azimute plano 46°13’04” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.817.075,92m e E = 765.991,95m; 
50,39 m e azimute plano 46°12’22” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.817.110,79m e E = 766.028,32m; 0,18 m e azimute plano 47°17’26” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.817.110,91m e E = 766.028,45m; 
92,20 m e azimute plano 45°32’42” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.817.175,48m e E = 766.094,26m; 87,90 m e azimute plano 45°32’54” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.817.237,04m e E = 766.157,01m; 
262,28 m e azimute plano 46°16’06” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.817.418,35m e E = 766.346,53m; 185,82 m e azimute plano 46°36’33” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.817.546,00m e E = 766.481,56m; 
69,59 m e azimute plano 46°36’25” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.817.593,81m e E = 766.532,13m; 0,15 m e azimute plano 47°43’35” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.817.593,91m e E = 766.532,24m; 
59,05 m e azimute plano 46°02’59” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.817.634,89m e E = 766.574,75m; 175,74 m e azimute plano 46°02’40” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.817.756,87m e E = 766.701,26m; 
84,00 m e azimute plano 46°31’45” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.817.814,66m e E = 766.762,22m; 0,28 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.817.814,86m e E = 766.762,42m; 
128,28 m e azimute plano 45°27’29” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.817.904,84m e E = 766.853,85m; 84,61 m e azimute plano 46°06’22” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.817.963,50m e E = 766.914,82m; 
102,05 m e azimute plano 46°06’42” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.818.034,25m e E = 766.988,37m; 85,10 m e azimute plano 46°18’16” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.818.093,04m e E = 767.049,90m; 
117,52 m e azimute plano 46°18’12” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.818.174,23m e E = 767.134,87m; 0,11 m e azimute plano 48°48’51” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.818.174,30m e E = 767.134,95m; 
122,79 m e azimute plano 45°54’03” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.818.259,75m e E = 767.223,13m; 0,08 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.818.259,81m e E = 767.223,19m; 
132,58 m e azimute plano 45°34’50” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.818.352,60m e E = 767.317,88m; 29,81 m e azimute plano 45°34’15” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.818.373,47m e E = 767.339,17m; 
122,01 m e azimute plano 46°07’33” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.818.458,03m e E = 767.427,12m; 57,22 m e azimute plano 48°02’47” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.818.496,28m e E = 767.469,67m; 
19,21 m e azimute plano 48°01’02” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.818.509,13m e E = 767.483,95m; 0,56 m e azimute plano 47°10’29” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.818.509,51m e E = 767.484,36m; 
83,95 m e azimute plano 45°52’59” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.818.567,95m e E = 767.544,63m; 121,34 m e azimute plano 46°34’22” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.818.651,36m e E = 767.632,75m; 
0,54 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-316, de coordenada N = 
9.818.651,74m e E = 767.633,13m; 71,65 m e azimute plano 44°30’29” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.818.702,84m e E = 767.683,36m; 
75,92 m e azimute plano 46°18’08” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.818.755,29m e E = 767.738,25m; 104,55 m e azimute plano 45°59’03” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.818.827,94m e E = 767.813,44m; 
78,01 m e azimute plano 45°58’54” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.818.882,15m e E = 767.869,54m; 80,47 m e azimute plano 46°12’49” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.818.937,83m e E = 767.927,63m; 
58,18 m e azimute plano 46°12’42” até o marco M-322, de coordenada N 
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= 9.818.978,09m e E = 767.969,63m; 0,15 m e azimute plano 47°43’35” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.818.978,19m e E = 767.969,74m; 
65,74 m e azimute plano 45°39’12” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.819.024,14m e E = 768.016,75m; 94,24 m e azimute plano 46°23’04” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.819.089,15m e E = 768.084,98m; 
77,00 m e azimute plano 46°17’21” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.819.142,36m e E = 768.140,64m; 52,14 m e azimute plano 46°41’11” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.819.178,13m e E = 768.178,58m; 
22,53 m e azimute plano 46°40’21” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.819.193,59m e E = 768.194,97m; 0,22 m e azimute plano 46°50’51” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.819.193,74m e E = 768.195,13m; 
88,57 m e azimute plano 45°51’03” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.819.255,43m e E = 768.258,68m; 97,96 m e azimute plano 46°53’11” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.819.322,38m e E = 768.330,19m; 
0,26 m e azimute plano 46°32’53” até o marco M-332, de coordenada N = 
9.819.322,56m e E = 768.330,38m; 106,25 m e azimute plano 45°51’43” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.819.396,55m e E = 768.406,63m; 
23,95 m e azimute plano 45°52’47” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.819.413,22m e E = 768.423,82m; 162,91 m e azimute plano 46°23’52” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.819.525,57m e E = 768.541,79m; 
0,42 m e azimute plano 45°58’16” até o marco M-336, de coordenada N = 
9.819.525,86m e E = 768.542,09m; 84,99 m e azimute plano 44°47’42” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.819.586,17m e E = 768.601,97m; 
32,55 m e azimute plano 44°47’18” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.819.609,27m e E = 768.624,90m; 93,60 m e azimute plano 45°31’57” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.819.674,84m e E = 768.691,70m; 
82,71 m e azimute plano 46°33’46” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.819.731,71m e E = 768.751,76m; 161,86 m e azimute plano 46°33’44” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.819.843,00m e E = 768.869,29m; 
0,29 m e azimute plano 46°23’50” até o marco M-342, de coordenada N = 
9.819.843,20m e E = 768.869,50m; 115,26 m e azimute plano 45°28’41” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.819.924,02m e E = 768.951,68m; 
92,39 m e azimute plano 45°50’00” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.819.988,39m e E = 769.017,95m; 44,62 m e azimute plano 45°52’51” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.820.019,45m e E = 769.049,98m; 
122,80 m e azimute plano 45°53’03” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.820.104,93m e E = 769.138,14m; 43,08 m e azimute plano 45°53’02” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.820.134,92m e E = 769.169,07m; 
186,72 m e azimute plano 46°23’43” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.820.263,70m e E = 769.304,28m; 0,16 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.820.263,81m e E = 769.304,39m; 
145,10 m e azimute plano 45°48’15” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.820.364,96m e E = 769.408,42m; 136,70 m e azimute plano 46°30’32” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.820.459,04m e E = 769.507,59m; 
54,21 m e azimute plano 46°30’35” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.820.496,35m e E = 769.546,92m; 0,20 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.820.496,49m e E = 769.547,06m; 
109,30 m e azimute plano 45°45’22” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.820.572,75m e E = 769.625,36m; 48,77 m e azimute plano 45°45’21” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.820.606,78m e E = 769.660,30m; 
53,07 m e azimute plano 47°16’05” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.820.642,79m e E = 769.699,28m; 0,30 m e azimute plano 46°19’56” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.820.643,00m e E = 769.699,50m; 
125,13 m e azimute plano 46°06’15” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.820.729,76m e E = 769.789,67m; 0,23 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.820.729,92m e E = 769.789,83m; 
64,13 m e azimute plano 45°14’47” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.820.775,07m e E = 769.835,37m; 35,69 m e azimute plano 47°29’12” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.820.799,19m e E = 769.861,68m; 
0,58 m e azimute plano 46°23’50” até o marco M-362, de coordenada N = 
9.820.799,59m e E = 769.862,10m; 48,07 m e azimute plano 45°15’10” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.820.833,43m e E = 769.896,24m; 
2,16 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.820.834,96m e E = 769.897,77m; 171,22 m e azimute plano 46°39’24” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.820.952,48m e E = 770.022,29m; 
0,62 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-366, de coordenada N = 
9.820.952,92m e E = 770.022,73m; 54,74 m e azimute plano 44°16’55” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.820.992,11m e E = 770.060,95m; 
34,68 m e azimute plano 46°54’58” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.821.015,80m e E = 770.086,28m; 44,85 m e azimute plano 46°55’28” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.821.046,43m e E = 770.119,04m; 
0,22 m e azimute plano 46°50’51” até o marco M-370, de coordenada N = 
9.821.046,58m e E = 770.119,20m; 162,94 m e azimute plano 46°04’18” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.821.159,62m e E = 770.236,55m; 
112,14 m e azimute plano 46°10’40” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.821.237,27m e E = 770.317,46m; 2,56 m e azimute plano 46°15’58” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.821.239,04m e E = 770.319,31m; 
63,86 m e azimute plano 47°20’07” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.821.282,32m e E = 770.366,27m; 0,37 m e azimute plano 47°12’09” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.821.282,57m e E = 770.366,54m; 
121,89 m e azimute plano 45°54’27” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.821.367,38m e E = 770.454,08m; 7,67 m e azimute plano 45°44’24” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.821.372,73m e E = 770.459,57m; 
151,48 m e azimute plano 45°45’15” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.821.478,42m e E = 770.568,08m; 191,40 m e azimute plano 46°22’03” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.821.610,49m e E = 770.706,61m; 
80,80 m e azimute plano 46°15’49” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.821.666,35m e E = 770.764,99m; 103,67 m e azimute plano 46°15’59” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.821.738,02m e E = 770.839,90m; 
65,54 m e azimute plano 46°07’08” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.821.783,45m e E = 770.887,14m; 149,69 m e azimute plano 46°07’04” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.821.887,21m e E = 770.995,03m; 

179,19 m e azimute plano 46°18’49” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.822.010,98m e E = 771.124,61m; 4,28 m e azimute plano 46°59’17” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.822.013,90m e E = 771.127,74m; 
32,06 m e azimute plano 47°05’08” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.822.035,73m e E = 771.151,22m; 3,24 m e azimute plano 47°00’03” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.822.037,94m e E = 771.153,59m; 
261,75 m e azimute plano 45°46’43” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.822.220,49m e E = 771.341,17m; 25,78 m e azimute plano 46°32’26” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.822.238,22m e E = 771.359,88m; 
99,28 m e azimute plano 46°31’50” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.822.306,52m e E = 771.431,93m; 0,10 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.822.306,59m e E = 771.432,00m; 
119,48 m e azimute plano 46°08’46” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.822.389,37m e E = 771.518,16m; 79,91 m e azimute plano 46°36’45” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.822.444,26m e E = 771.576,23m; 
36,45 m e azimute plano 46°36’43” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.822.469,30m e E = 771.602,72m; 58,74 m e azimute plano 56°13’53” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.822.501,95m e E = 771.651,55m; 
71,73 m e azimute plano 58°24’22” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.822.539,53m e E = 771.712,65m; 49,95 m e azimute plano 59°49’52” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.822.564,63m e E = 771.755,83m; 
13,65 m e azimute plano 59°49’41” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.822.571,49m e E = 771.767,63m; 0,58 m e azimute plano 59°02’10” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.822.571,79m e E = 771.768,13m; 
30,92 m e azimute plano 57°35’59” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.822.588,36m e E = 771.794,24m; 159,74 m e azimute plano 61°12’23” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.822.665,30m e E = 771.934,23m; 
119,38 m e azimute plano 61°59’33” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.822.721,36m e E = 772.039,63m; 11,43 m e azimute plano 62°01’19” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.822.726,72m e E = 772.049,72m; 
0,50 m e azimute plano 61°23’22” até o marco M-404, de coordenada N = 
9.822.726,96m e E = 772.050,16m; 0,42 m e azimute plano 58°34’14” até 
o marco M-405, de coordenada N = 9.822.727,18m e E = 772.050,52m; 
25,69 m e azimute plano 58°28’54” até o marco M-406, de coordenada N 
= 9.822.740,61m e E = 772.072,42m; 65,14 m e azimute plano 61°47’25” 
até o marco M-407, de coordenada N = 9.822.771,40m e E = 772.129,82m; 
0,09 m e azimute plano 63°26’06” até o marco M-408, de coordenada N = 
9.822.771,44m e E = 772.129,90m; 147,28 m e azimute plano 61°26’39” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.822.841,84m e E = 772.259,26m; 
0,12 m e azimute plano 65°33’22” até o marco M-410, de coordenada N = 
9.822.841,89m e E = 772.259,37m; 66,00 m e azimute plano 60°59’18” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.822.873,90m e E = 772.317,09m; 
25,87 m e azimute plano 61°36’44” até o marco M-412, de coordenada N 
= 9.822.886,20m e E = 772.339,85m; 81,29 m e azimute plano 61°38’05” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.822.924,82m e E = 772.411,38m; 
0,10 m e azimute plano 60°56’43” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.822.924,87m e E = 772.411,47m; 128,83 m e azimute plano 61°14’12” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.822.986,86m e E = 772.524,40m; 
55,42 m e azimute plano 61°15’24” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.823.013,51m e E = 772.572,99m; 46,15 m e azimute plano 61°14’49” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.823.035,71m e E = 772.613,45m; 
89,89 m e azimute plano 61°23’57” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.823.078,74m e E = 772.692,37m; 88,24 m e azimute plano 61°58’06” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.823.120,21m e E = 772.770,26m; 
13,77 m e azimute plano 61°44’29” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.823.126,73m e E = 772.782,39m; 116,23 m e azimute plano 61°46’45” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.823.181,69m e E = 772.884,80m; 
0,45 m e azimute plano 60°34’21” até o marco M-422, de coordenada N = 
9.823.181,91m e E = 772.885,19m; 90,18 m e azimute plano 60°03’58” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.823.226,91m e E = 772.963,34m; 
99,75 m e azimute plano 62°50’30” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.823.272,44m e E = 773.052,09m; 0,35 m e azimute plano 61°15’37” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.823.272,61m e E = 773.052,40m; 
59,00 m e azimute plano 61°27’31” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.823.300,80m e E = 773.104,23m; 21,30 m e azimute plano 61°28’24” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.823.310,97m e E = 773.122,94m; 
68,81 m e azimute plano 61°17’35” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.823.344,02m e E = 773.183,29m; 74,21 m e azimute plano 62°11’31” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.823.378,64m e E = 773.248,93m; 
0,30 m e azimute plano 62°35’33” até o marco M-430, de coordenada N = 
9.823.378,78m e E = 773.249,20m; 111,77 m e azimute plano 61°02’19” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.823.432,90m e E = 773.346,99m; 
28,15 m e azimute plano 61°02’25” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.823.446,53m e E = 773.371,62m; 116,44 m e azimute plano 61°26’43” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.823.502,19m e E = 773.473,90m; 
0,16 m e azimute plano 63°26’06” até o marco M-434, de coordenada N = 
9.823.502,26m e E = 773.474,04m; 57,66 m e azimute plano 60°50’53” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.823.530,35m e E = 773.524,40m; 
29,10 m e azimute plano 60°51’47” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.823.544,52m e E = 773.549,82m; 113,37 m e azimute plano 59°31’43” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.823.602,01m e E = 773.647,53m; 
59,51 m e azimute plano 66°21’50” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.823.625,87m e E = 773.702,05m; 27,25 m e azimute plano 55°56’54” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.823.641,13m e E = 773.724,63m; 
134,70 m e azimute plano 59°20’23” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.823.709,82m e E = 773.840,50m; 13,65 m e azimute plano 62°25’17” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.823.716,14m e E = 773.852,60m; 
18,47 m e azimute plano 62°25’19” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.823.724,69m e E = 773.868,97m; 38,58 m e azimute plano 62°26’19” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.823.742,54m e E = 773.903,17m; 
27,59 m e azimute plano 60°09’17” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.823.756,27m e E = 773.927,10m; 22,24 m e azimute plano 60°08’59” 
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até o marco M-445, de coordenada N = 9.823.767,34m e E = 773.946,39m; 
71,35 m e azimute plano 60°09’16” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.823.802,85m e E = 774.008,28m; 24,55 m e azimute plano 54°46’57” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.823.817,01m e E = 774.028,34m; 
98,25 m e azimute plano 54°46’29” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.823.873,68m e E = 774.108,60m; 17,88 m e azimute plano 53°26’16” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.823.884,33m e E = 774.122,96m; 
28,26 m e azimute plano 51°39’59” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.823.901,86m e E = 774.145,13m; 38,68 m e azimute plano 51°38’44” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.823.925,86m e E = 774.175,46m; 
12,42 m e azimute plano 51°38’08” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.823.933,57m e E = 774.185,20m; 14,29 m e azimute plano 51°40’42” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.823.942,43m e E = 774.196,41m; 
80,31 m e azimute plano 50°29’32” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.823.993,52m e E = 774.258,37m; 51,35 m e azimute plano 53°28’50” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.824.024,08m e E = 774.299,64m; 
69,88 m e azimute plano 53°32’54” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.824.065,60m e E = 774.355,85m; 0,51 m e azimute plano 52°54’26” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.824.065,91m e E = 774.356,26m; 
101,53 m e azimute plano 51°34’57” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.824.129,00m e E = 774.435,81m; 96,61 m e azimute plano 51°35’25” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.824.189,02m e E = 774.511,51m; 
136,63 m e azimute plano 52°59’57” até o marco M-460, de coordenada N 
= 9.824.271,25m e E = 774.620,63m; 63,37 m e azimute plano 52°42’06” 
até o marco M-461, de coordenada N = 9.824.309,65m e E = 774.671,04m; 
0,26 m e azimute plano 52°41’46” até o marco M-462, de coordenada N = 
9.824.309,81m e E = 774.671,25m; 76,19 m e azimute plano 51°42’37” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.824.357,02m e E = 774.731,05m; 
44,49 m e azimute plano 52°56’50” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.824.383,83m e E = 774.766,56m; 86,23 m e azimute plano 52°57’41” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.824.435,77m e E = 774.835,39m; 
0,18 m e azimute plano 51°50’34” até o marco M-466, de coordenada N = 
9.824.435,88m e E = 774.835,53m; 84,98 m e azimute plano 52°18’17” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.824.487,84m e E = 774.902,77m; 
89,73 m e azimute plano 53°22’27” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.824.541,37m e E = 774.974,78m; 0,31 m e azimute plano 52°45’55” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.824.541,56m e E = 774.975,03m; 
70,88 m e azimute plano 52°10’52” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.824.585,02m e E = 775.031,02m; 23,98 m e azimute plano 54°22’04” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.824.598,99m e E = 775.050,51m; 
67,74 m e azimute plano 54°21’36” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.824.638,46m e E = 775.105,56m; 0,54 m e azimute plano 53°20’38” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.824.638,78m e E = 775.105,99m; 
103,19 m e azimute plano 52°19’06” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.824.701,86m e E = 775.187,66m; 63,65 m e azimute plano 52°19’38” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.824.740,76m e E = 775.238,04m; 
0,60 m e azimute plano 50°26’25” até o marco M-476, de coordenada N = 
9.824.741,14m e E = 775.238,50m; 1,67 m e azimute plano 46°56’29” até 
o marco M-477, de coordenada N = 9.824.742,28m e E = 775.239,72m; 
40,72 m e azimute plano 43°40’36” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.824.771,73m e E = 775.267,84m; 0,94 m e azimute plano 41°59’14” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.824.772,43m e E = 775.268,47m; 
1,47 m e azimute plano 37°15’35” até o marco M-480, de coordenada N = 
9.824.773,60m e E = 775.269,36m; 31,90 m e azimute plano 34°26’14” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.824.799,91m e E = 775.287,40m; 
1,15 m e azimute plano 32°35’09” até o marco M-482, de coordenada N = 
9.824.800,88m e E = 775.288,02m; 0,86 m e azimute plano 28°20’44” até 
o marco M-483, de coordenada N = 9.824.801,64m e E = 775.288,43m; 
3,94 m e azimute plano 26°49’30” até o marco M-484, de coordenada N = 
9.824.805,16m e E = 775.290,21m; 34,95 m e azimute plano 26°46’13” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.824.836,36m e E = 775.305,95m; 
0,84 m e azimute plano 25°20’46” até o marco M-486, de coordenada N = 
9.824.837,12m e E = 775.306,31m; 38,47 m e azimute plano 23°35’58” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.824.872,37m e E = 775.321,71m; 
0,93 m e azimute plano 22°08’43” até o marco M-488, de coordenada N = 
9.824.873,23m e E = 775.322,06m; 0,78 m e azimute plano 18°40’01” até 
o marco M-489, de coordenada N = 9.824.873,97m e E = 775.322,31m; 
38,00 m e azimute plano 17°05’42” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.824.910,29m e E = 775.333,48m; 1,83 m e azimute plano 13°34’51” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.824.912,07m e E = 775.333,91m; 
0,52 m e azimute plano 8°54’54” até o marco M-492, de coordenada N = 
9.824.912,58m e E = 775.333,99m; 34,03 m e azimute plano 8°07’31” até 
o marco M-493, de coordenada N = 9.824.946,27m e E = 775.338,80m; 
1,61 m e azimute plano 5°00’02” até o marco M-494, de coordenada N = 
9.824.947,87m e E = 775.338,94m; 47,41 m e azimute plano 1°59’40” até 
o marco M-495, de coordenada N = 9.824.995,25m e E = 775.340,59m; 
0,50 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-496, de coordenada N = 
9.824.995,75m e E = 775.340,59m; 0,80 m e azimute plano 358°34’04” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.824.996,55m e E = 775.340,57m; 
0,42 m e azimute plano 357°16’25” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.824.996,97m e E = 775.340,55m; 69,18 m e azimute plano 357°01’02” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.825.066,06m e E = 775.336,95m; 
0,84 m e azimute plano 355°14’11” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.825.066,90m e E = 775.336,88m; 67,80 m e azimute plano 353°47’06” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.825.134,30m e E = 775.329,54m; 
0,75 m e azimute plano 352°18’14” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.825.135,04m e E = 775.329,44m;  42,75 m e azimute plano 
350°57’23” m até o marco P-001, ponto inicial da descrição deste períme-
tro. todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao siste-
ma Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encon-
tram-se representadas no sistema U t M, referenciadas ao Meridiano cen-

tral nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum o sirGas2000. todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de pro-
jeção U t M.
II– RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas in-
cidentes 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 2922 livro: 2-f, folha: 197, junto ao cartório de registro 
de imóveis da comarca Barcarena.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 696183
Portaria N° 1264 de 24 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 a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Nova Esperança do Piriá, abrangendo 
uma área de 116,7756 ha;
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 2021/529255.
rEsolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 116,7756 ha (cento 
e dezesseis hectares, setenta e sete ares e cinquenta e seis centiares), 
denominada GlEBa BaMBU B, localizada no Município Nova Esperança do 
Piriá, com limites, confrontações e demais especificações técnicas cons-
tantes no Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes ter-
mos: Partindo do marco M-001, de coordenada N =  9.689.160,50m e 
E = 233.436,59m;  deste, segue confrontando com os limites do imóvel 
(siGEf) ocupado por Wedderburn Participações ltda., com a seguinte dis-
tância  340,73 m e azimute plano 176°06’33” até o marco M-002, de co-
ordenada N = 9.688.820,56m e E = 233.459,71m; 1.429,73 m e azimute 
plano 175°20’57” até o marco M-003, de coordenada N = 9.687.395,54m 
e E = 233.575,64m;  deste, segue confrontando com os limites do imóvel 
(siGEf) ocupado por delu Participações ltda., com a seguinte distância  
1.159,04 m e azimute plano 259°18’55” até o marco M-004, de coorde-
nada N = 9.687.180,65m e E = 232.436,69m; 24,24 m e azimute plano 
340°03’19” até o marco M-005, de coordenada N = 9.687.203,44m e E = 
232.428,42m;  deste, segue pelo limite Municipal iBGE (2019) de Nova 
Esperança do Piriá/ipixuna do Pará, com a seguinte distância  2.096,84 
m e azimute plano 23°59’32” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.689.119,11m e E = 233.281,02m;  160,98 m e azimute plano 75°06’05” 
m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no sistema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o sirGas2000. todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Viseu.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 696174
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidas PElo ilMo. 
sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos aU-
tos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNErosa 
(doaÇÃo) dE tErras, EM QUE fiGUra coMo iNtErEssado:

ProcEsso NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2021/16571 fraNcisco alVEs dE 
araUJo sÍtio doM ElisEU 02,7061Ha iGaraPÉ-aÇU 1266/2021

Belém(Pa), 24/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 696271
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

ProcEsso NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2020/914877 PaUla MElo E silVa 
d’oliVEira faZENda alto Mar 885ha44a94ca PraiNHa 1267/2021

2020/914780 aNa Maria BENtEs dE 
MElo E silVa

faZENda taMaN-
dUá i

1420ha97a-
75ca PraiNHa 1268/2021

2020/933225 aloYsio GUilHErME dE 
MENEZEs loBato filHo faZENda PiXiNGa 1238ha46a-

92ca PraiNHa 1269/2021

2020/914820 PaUla MElo E silVa d’ 
oliVEira

faZENda taMaN-
dUá ii 755ha35a30ca PraiNHa 1270/2021

Belém (Pa),24/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 696525

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 06/2021 - coNtrato Nº: 
33/2017

coNtrataNtE: iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNtratada: tEcNosEt iNforMática ProdUtos E sErViÇos ltda - 
cNPJ: 64.799.539/001-35
ENdErEÇo: rUa dos taMoios, Nº 246, Bairro JardiM aEroPorto, 
cEP: 04.630-000 - sÃo PaUlo/sP
ProcEsso: 2017/78398- PaE
oBJEto: locaÇÃo dE EQUiPaMENtos dE iNforMática coM a PrEsta-
ÇÃo dE sErViÇos dE rEProGrafia.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art.57, inciso ii da lei 8.666/93.
ViGÊNcia: 25/08/2021 a 24/08/2022
Valor GloBal:  r$ 203.703,00(duzentos e três mil e setecentos e três 
reais
EXErcÍcio: 2021 - Projeto atividade: 21.122.1297.8338; ação: 266.579
Elemento de despesas: 339040; 339039; fonte: 0661
data assiNatUra:  25/08/2021 - BrUNo YoHEiJi KoNo raMos – Pre-
sidente

Protocolo: 696179

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº. 13/2021 – iterPa
Processo nº. 2021/180692 - PaE
oBJEto: aquisição de materiais permanentes - equipamentos de comuni-
cação digital, com garantia on-site de 12 (doze) meses, incluindo a instala-
ção e manutenção preventiva e corretiva dos referidos sistemas e equipa-
mentos, conforme condições, exigências, especificações técnicas qualitati-
vas e quantitativas detalhadas no Edital.
Nos termos do art. 5º, inc. iV da lei nº. 6.474 de 6 de agosto de 2002 e 
do art. 9º, inc. V do decreto nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, e tendo 
em vista o que consta no presente processo, HoMoloGo o resultado do 
julgamento do Pregão Eletrônico nº.13/2021, adjudicando para as seguin-
tes empresas:

VENcEdor itEM Valor total cNPJ

solaris tElEiNforMatica ltda (cNPJ: 
11.099.588/0001-07)

itEM 05
(PatcH PaNEl) 11.696,00

11.099.588/0001-07
itEM 08

(cordÃo ÓPtico) 27.200,00

    

coNNEcta coMErcio dE iNforMatica E 
tElEcoM ltda

(12.061.413/0001-65)

itEM 07
(traNscEiVEr) 7.000,00  12.061.413/0001-65

    

Valor GloBal do PrEGÃo 45.896,00  

Belém-Pa, 24 de agosto de 2021-BrUNo YoHEiJi KoNo raMos-Presi-
dente.

Protocolo: 696277

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 01222/2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975,e;
coNsidEraNdo o PaE nº 888755 e Memº 01/21–Git, datado de 
16.08.2021;
r E s o l V E :
traNsfErir, o período de férias da servidora Maria JosÉ soarEs PE-
rEira, auxiliar administrativo, matrícula nº 3166813/1, programadas para 
01.09.2021 a 30.09.2021, concedidas através da Portaria n° 01190/21, 
de 11.08.2021, publicada no DOE n° 34.666, de 11.08.2021., ficando o 
referido período em aberto.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 24 
de agosto de 2021.

Protocolo: 696586
Portaria Nº 01260/2021

o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975,e;
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/924996 e Memº s/N-dEaf, datado de 
23.08.2021;
r E s o l V E :
traNsfErir, o período de férias da servidora aNa caroliNa caValcaN-
tE JUcá, técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, ma-
trícula nº 5912859/2, programadas para 16.09.2021 a 30.09.2021, conce-
didas através da Portaria n° 01190/21, de 11.08.2021, publicada no doE 
n° 34.666, de 11.08.2021., ficando o referido período em aberto.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 24 
de agosto de 2021.

Protocolo: 696634

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 5037/2021 - adeParÁ, 
de 24 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. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNsidEraNdo, o que determina o protocolo 2021/918220 de acordo 
com o GEda.
r E s o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrEMio dE aGosto/2021, ao servidor abaixo:

PaE Matrícula Nome triênio
dias

Período de gozo
30 60

2021/918220 55588164/1 alciNda oliVEira do 
NasciMENto 2013/2016 X  25/08/21 a 23/09/21

rEGistrE-sE PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Maria JosE saNtos MElo da silVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas, em exercício.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 696551

.

.

errata
.

errata da Portaria 4548/2021, PUBLicada 
dia 11/08/2021

onde se lê: 10/08/2021 a 13/08/2021
Leia-se: 21/08/2021 a 24/08/2021
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696318
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5016/2021: BENEfi-
ciário: JosiNo filHo GoMEs dos saNtos; Matrícula: 5861667;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação 
de serviços de Pessoa Jurídica, Pessoa física e aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da UVls e da Gerência re-
gional de Paragominas.; Elemento de despesa / Valor: 339030/36/47/39 / 
r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696154
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5025/2021: BENEficiá-
rio: KlEBEr dE oliVEira BarNaBE; Matrícula: 55588911;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais 
diversos de consumo, para atender as necessidades da Gerência dos Pro-
gramas Estaduais da sanidade dos suídeos e sanidade dos Equídeos.; Ele-
mento de despesa / Valor: 339030 / r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despe-
sas: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696210

.

.

diÁria
.

Portaria: 5028/2021 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: 05114640/ EliElsoN GoMEs Maia (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696217
Portaria: 5020/2021 objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico em 
suínos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia,saNtaNa do araGUaia/Pa. 
servidor: 54185857/NorMaNdo roliM daNtas (MÉdico VEtEriNário) 
/ 5,5 diárias / 30/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto 
dE oliVEira.

Protocolo: 696184
Portaria: 5022/2021 objetivo: dar apoio na realização de coleta de ma-
terial para o inquérito soro epidemiológico da peste suína clássica (Psc), 
nos municípios com criação de suínos. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MoNtE alEGrE/Pa destino: alENQUEr, BEltErra, 
saNtarÉM, MoJUi dos caMPos/Pa servidor: 55586039/ clEo JosE Ba-
tista dE aNdradE (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) /14,5 diárias 
/ 24/08/2021 a 07/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696186
Portaria: 5021/2021 objetivo: realizar coleta de material para o in-
quérito da Psc.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
Eldorado dos caráJas/Pa destino: MaraBá/Pa servidor: 57224168/ 
KariNNY fErrEira caMPos (MÉdico VEtEriNário) / 4,5 diárias / 
30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696187
Portaria: 5027/2021 objetivo: realizar inquérito soroepidemiológico 
em estabelecimentos de criação de suíno.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: BaNNacH/Pa servidor: 
57175962 / EUfrasio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VEtEriNário) 
/1,5 diária / 03/09/2021 a 04/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto 
dE oliVEira.

Protocolo: 696191
Portaria: 5023/2021 objetivo: dar apoio na coleta de material para o 
inquérito soro epidemiológico da Psc. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: ParaUaPEBas, crUZEiro 
do sUl/Pa servidor: 54185979/ JosE clEUdo dE soUZa (aUXiliar dE 
caMPo) / 4,5 diárias / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffEr-
soN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696192
Portaria: 5024/2021 objetivo: realizar coleta de material para o in-
quérito da Psc. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MaraBá/Pa destino: ParaUaPEBas, crUZEiro do sUl/Pa servidor: 
55588436/raiKa dias da silVa (MÉdico VEtEriNário) / 4,5 diárias 
/ 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696197
Portaria: 5026/2021 objetivo: realizar coleta de amostras para inquéri-
to soro epidemiológico em estabelecimentos com suínos. fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo GEraldo do araGUaia/Pa 
destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, PalEstiNa do Pará, PiÇarra, 
sÃo doMiNGos do araGUaia, sÃo JoÃo do araGUaia/Pa servidor: 
57223651/ JocÉlia fErNaNdEs E silVa (MÉdico VEtEriNário) / 10,5 
diárias / 25/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE 
oliVEira.

Protocolo: 696222

Portaria: 5029/2021 objetivo: realizar ações no sentido de emissão de 
GtV. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: soUrE/Pa 
destino: cacHoEira do arari, salVatErra/Pa servidor: 6045515/da-
NiEllE sEaBra Brito GUiMarÃEs (GErENtE rEGioNal) / 2,5 diárias 
/ 30/08/2021 a 01/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696229
Portaria: 5014/2021 objetivo: implantar e treinar o ViGiaGroPEc em 
Monte dourado e almeirim. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: alMEiriM, MoNtE doUrado/Pa servidor: 
57174044/ JosE roBErto costa (GErENtE) / 3,5 diárias / 16/08/2021 
a 19/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696158
Portaria: 5017/2021 objetivo: dar apoio ao médico veterinário, na re-
alização do inquérito soro epidemiológico em estabelecimentos de criação 
de suíno.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUa-
ra/Pa destino: caNaÃ dos caraJás/Pa servidor: 57223367/ dEYVEsoN 
GoMEs dE Bastos (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 2,5 diárias 
/ 31/08/2021 a 02/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696157
Portaria: 5013/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas 
agropecuárias que comercializam agrotóxicos. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBas/Pa destino: cUrioNÓPo-
lis, Eldorado dos caraJás/Pa servidor: 54191532/raiMUNdo JosE 
MoraEs JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 30/08/2021 
a 03/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696153
Portaria: 5012/2021 objetivo: realizar fiscalização em 13 revendas 
agropecuárias. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
rUrÓPolis/Pa destino: itaitUBa/Pa servidor: 57227121/ alEXaNdrE 
PiNto dE carValHo NiNa (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 4,5 di-
árias / 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa Pi-
MENtEl.

Protocolo: 696151
Portaria: 5011/2021 objetivo: conduzir os servidores, que irão realizar 
supervisão e fiscalização nos estabelecimentos que comercializam sementes 
e mudas. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: caPitÃo PoÇo, GarrafÃo do NortE, iritUia, NoVa EsPEraNÇa 
do Piriá, saNta Maria do Pará, sÃo MiGUEl do GUaMá/Pa servidor: 
54187223/ oVidio GoMEs Bricio NEto (Motorista) / 5,5 diárias / 
30/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696147
Portaria: 5015/2021 objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico 
em estabelecimentos de criação de suíno.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: caNaÃ dos caraJás/Pa 
servidor: 57175962 / EUfrasio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VE-
tEriNário) /2,5 diárias / 31/08/2021 a 02/09/2021.ordenador: JEf-
fErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696148
Portaria: 5005/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização volante.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PortEl/Pa  destino: 
MElGaÇo/Pa servidor: 5960814/Elias NEri dE MoraEs (aUXiliar dE 
caMPo) / 2,5 diárias / 26/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: JEffEr-
soN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696128
Portaria: 5019/2021 objetivo: realizar palestras no curso de Habili-
tação de responsável técnico para Pragas Quarentenárias Bactrocera 
carambolae, ceratitis capitata e anastrepha spp.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MacaPá/aP destino: MoNtE alEGrE/Pa 
servidor: 350795/ cristiaNE raMos dE JEsUs (colaBorador EVEN-
tUal dE NiVEl 2) / 4,5 diárias / 22/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696175
Portaria: 5018/2021 objetivo: realizar coleta de material para o in-
quérito da Psc.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
Eldorado dos caráJas/Pa destino: MaraBá/Pa servidor: 57224168/ 
KariNNY fErrEira caMPos (MÉdico VEtEriNário) 4,5 diárias / 
06/09/2021 a 10/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696167
Portaria: 5006/2021 objetivo: realizar a condução para a regional de 
Abaetetuba em transporte fluvial de equipamentos oficiais e servidores 
para cadastramento e fiscalização fluvial no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: ParaGo-
MiNas/Pa servidor: 5948648/MaNoEl PErEira cardoso (GErENtE rE-
GioNal) / 2,5 diárias / 25/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696130
Portaria: 5007/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel nos referidos 
municípios para garantir o cumprimento da Portaria 2789/2021.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiras do Pará/Pa destino: 
BaiÃo,iGaraPÉ-Miri,MocaJUBa/Pa servidor: 57198639/ alEssaNdro 
fraNca alfaia (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 3,5 diárias / 
21/08/2021 a 24/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696133
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Portaria: 5003/2021 objetivo: iniciar atendimento, dar continuidade e 
encerrar o saneamento de focos de aiE no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNta iZaBEl do Pará/Pa destino: 
iritUia,toMÉ-aÇU/Pa servidor: 55588838/cEsar aUGUsto soarEs lo-
PEs (MÉdico VEtEriNário) / 5,5 diárias / 23/08/2021 a 28/08/2021.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696123
Portaria:  5004/2021 objetivo: dar apoio no saneamento de foco de 
anemia infecciosa equina com sacrifício de equino e coleta de sangue.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tErra alta/Pa 
destino: iritUia,toMÉ-aÇU/Pa servidor: 54186951/idEValdo alVEs 
costa (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diárias / 23/08/2021 a 28/08/2021.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696125
Portaria: 5009/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores de açaí e 
reunião sobre a guia de trânsito vegetal no município de áfua, comunidade 
do Araramã. A Comunidade fica distante da sede do município.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: afUá//Pa destino: afUá/Pa 
servidor: 5942388/ iorlaNdio GoNÇalVEs da silVa JUNior (aGENtE 
fiscal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 27/08/2021 a 28/08/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696138
Portaria: 5008/2021 objetivo: realizar levantamentos e detecção da mos-
ca-da-carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caMEtá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa servidor: 54189688/ PaU-
lo roBErto NUNEs dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
23/08/2021 a 24/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696136
Portaria: 5010/2021 objetivo: realizar fiscalização /supervisão no 
comércio de sementes e mudas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM//Pa destino: caPitÃo PoÇo,GarrafÃo do 
NortE,iritUia,NoVa EsPEraNÇa do Piriá,saNta Maria do Pará,-
sÃo MiGUEl do GUaMá/Pa servidor: 5868408/ tatiaNa castro dE as-
sis (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 5,5 diária / 30/08/2021 a 
04/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 696140
Portaria: 5031/2021 objetivo: realizar coleta de material para o inqué-
rito soro epidemiológico da Peste suína clássica (Psc) nos municípios com 
criação de suínos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
saNtarÉM/Pa destino: alENQUEr,BEltErra,MoNtE alEGrE,MoJUi dos 
caMPos/Pa servidor: 05870917/ aNdrEZa scafi alMEida dE oliVEira 
(MÉdico VEtEriNário) / 14,5 diárias /24/08/2021 a 07/09/2021.orde-
nador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696292
Portaria: 5032/2021 objetivo: auxiliar nas atividades de coleta de 
amostras para inquérito soro epidemiológico em estabelecimentos com 
suínos. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo GE-
raldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, PalEs-
tiNa do Pará, PiÇarra, sÃo doMiNGos do araGUaia, sÃo JoÃo do 
araGUaia/Pa servidor: 5832098/ fraNcisco dE PaUlo PErEira da 
silVa (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 10,5 diária / 25/08/2021 
a 04/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 696301
Portaria: 5035/2021 objetivo: reunir se com diretores para tratar de 
assuntos pertinentes da regional de redenção, envio e recebimento de 
documentos oficiais, como também recebimento de veículo destinado a 
regional de redenção. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 5947211/ da-
NiElla silVa dias (GErENtE rEGioNal) /2,5 diárias / 17/08/2021 a 
19/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 696329
Portaria: 5034/2021 objetivo: Participar de reunião com as diretorias 
para tratar de assuntos relacionados à regional.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUMÃ/Pa destino: BElÉM/Pa servi-
dor: 5960560/rossllENEY alVEs saMPaio PalHEta (GErENtE rEGio-
Nal) / 2,5 diárias / 17/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: alEX faBia-
No dE alMEida HaGE.

Protocolo: 696330
Portaria: 5036/2021 objetivo: Participar de evento em Belém. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: 
BElÉM/Pa servidor: 5947978/GEraldo tEotÔNio PErEira Jota (GE-
rENtE rEGioNal) / 3,5 diárias / 17/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 696331
Portaria: 5033/2021 objetivo: dar apoio administrativo à Gerência 
regional de soure.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: salVatErra/Pa destino: soUrE/Pa servidor: 5906118/JUNiVal-
do costa BarBosa (assistENtE adMiNistratiVo) / 4,5 diárias / 
23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 696326

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº5038/2021 - adeParÁ, de 24 de aGosto de 2021
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE 2021/872448, Oficio nº 277/2021 DG-ADEPARA e 
homologação da casa civil.
r E s o l V E:
i – EXoNErar do cargo em comissão de Gerente GEda/GcorE, GEP 
– das- 011.3, o(a) servidor(a) Marcia Batista PENNa, matrícula 
5871115/3, a contar da data da publicação.
ii - NoMEar para o cargo em comissão de Gerente da GEda/GcorE, GEP- 
das.011.3, alEXaNdrE MoUra cHaGas, matrícula 54196744/1 a contar 
da data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 696563
Portaria Nº5039/2021 - adeParÁ, de 24 de aGosto de 2021
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o PaE 2021/872448, ofício nº 277/2021 dG-adEPara e 
o de acordo da casa civil.
r E s o l V E:
i – EXoNErar do cargo em comissão de Gerente GEda/GPEsa, GEP – 
das- 011.3, o(a) servidor(a) alEXaNdrE MoUra cHaGas, matrícula 
54196744/1, a contar da data da publicação.
ii - NoMEar para o cargo em comissão de Gerente da GEda/GPEsa, 
GEP- das.011.3, lEttiErE MENdEs PErEira, Mt: 57190342/1 a contar 
da data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 696570
Portaria Nº 5040/2021 - adeParÁ, 

de 24 de aGosto de 2021
 o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o PaE 2021/872448, ofício nº 277/2021 dG-adEPara e 
homologação da casa civil.
r E s o l V E:
i – EXoNErar do cargo em comissão de Gerente GEda/GPEcEBt, GEP 
– das- 011.3, o(a) servidor(a) alciNda oliVEira do NasciMENto, ma-
trícula 55588164/1, a contar da data da publicação.
ii - NoMEar para o cargo em comissão de Gerente da GEda/GPEcEBt, 
GEP- das.011.3, Marcia Batista PENNa, matrícula 5871115/3 a contar 
da data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 696576

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0624/2021 -24.08.2021
a PrEsidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
coNcEdEr férias regulamentares, referente ao mês de oUtUBro/2021, 
aos empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual 
de férias:
 

Nº MatricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉrias

001 57204029/ 2 claUdiNE tEiXEira MaGalHaEs-cHEfE 2020/2021 25.10.2021 a 23.11.2021
002 5953138/ 1 cElso PaUlo afoNso JUNior-Pss 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
003 54197392/ 1 JorGE GoErscH aNdradE 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
004 54189631/ 2 Maria coriNa fraNca daNtas 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
005 57175839/ 1 sUElY oliVEira NEGrEiros-fatal-sEcrEtária 2019/2020 27.10.2019 a 25.11.2021
006 3177254/ 1 EstEla da silVa PalMEira-fatal 2019/2020 27.10.2019 a 25.11.2021
007 5917004/ 2 EdsoN aNtoNio BarBoZa-Pss 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

008 57206611/ 1 sWasilaNNE da foNsEca E silVa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
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009 51855508/ 3 aNtoNio aNdrEY silVa Matos-cHEfE 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
010 3178080/ 1 aroldo Vitor dos aNJos MoNtEiro 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
011 57175878/ 1 JosElito MEdEiros raMos 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
012 57206606/ 1 daNiElla MoNica GoUVEa dE soUZa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
013 3174824/ 1 NorMa sUEli rosas dos saNtos 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
014 57175849/ 1 Maria cristiNa cardoso dE carValHo 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
015 3171469/ 1 EPitacio BENEdito da silVa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
016 3175774/ 1 HENriQUE cUNHa PastaNa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
017 3179826/ 1 oliVia Maria soUsa PErEira 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
018 57210226/ 1 raiMUNdo PErEira BarBosa NEto-cH.local 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
019 5036380/ 1 tEUMa fEliX costa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
020 3179451/ 1 aNtoNia lUcia aMoriM da silVa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
021 57203868/ 1 aNtoNio carlos alBUQUErQUE daMascENo 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
022 5656915/ 1 arY dJalMa rocHa caldas 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
023 5870089/ 3 BENEdito JosE dE oliVEira alVEs 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
024 5035961/ 1 claUdio aUGUsto MartiNs dE Barros PErEira 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
025 54189297/ 2 JoVEliNo JosE dE soUsa itaPirEMa-cH.local 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
026 54196283/ 1 lEoNardo dEiVid foNsEca dE MiraNda 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
027 3172317/ 1 cElita Maria GUsMao PaNtoJa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
028 7009020/ 1 dilKE dE soUZa MarQUEs 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
029 3179761/ 1 diNaMErico coElHo sErrao 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
030 3175243/ 1 fraNcisco dE assis das NEVEs silVa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
031 57210220/ 1 HEdEr carNEiro aNsElMo 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
032 55585937/ 1 JosE HENriQUE da silVa soarEs 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
033 423599/ 2 Maria dE fatiMa dE oliVEira Batista 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
034 5073294/ 1 rosENilsE alENcar MEdEiro-fatal 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
035 55585965/ 1 risaldo MUNiZ do NasciMENto 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
036 55585953/ 2 toNildEs lisBoa dE ataidE 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
037 54196331/ 1 aristidEs lUiZ dE PaiVa liMa-cH.local 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

038 5310237/ 2 clEMilda JUcElENE dE oliVEira GUiMaraEs 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021

039 5956727/ 1 flaVio roBsoN dias sEMBlaNo-Pss 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

040 5956035/ 1 JaNaiNa tElEs da silVa Maia-PEtroBras 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

041 5194997/ 1 MarGarEtH oliVEira do NasciMENto 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
042 3176304/ 1 aNGEla rUtH silVa sUlaiMaN 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
043 3171876/ 1 aNtoNio dE PadUa salVador dErGaN 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
044 3173704/ 3 dElMaria dias alBUQUErQUE-fatal 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
045 55585823/ 1 GENilsoN PoMPEU PiNto 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
046 3172848/ 1 Maria rosa JEaN frEitas 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
047 3171752/ 1 MaXWEll roBErto BEZErra falcao 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
048 57224440/ 1 orlaNdo saUMa laMEira-cH.local 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
049 57210192/ 1 rYaN aNdErsoN PiNHEiro carNEiro 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
050 5051037/ 1 saNdra NaZarE filGUEiras dE soUZa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
051 54197573/ 1 aNdErsoN carValHo MacHado 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
052 3179818/ 1 daVi dE soUZa MiraNda 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
053 57212884/ 1 EdilsoN GoMEs saNtaNa-cH.local 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
054 3176800/ 1 Maria dE NaZarE farias dE soUZa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
055 2056550/ 2 NiZEtE alVEs siMoEs 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
056 3173488/ 1 raiMUNdo NoNato da silVa coNcEicao-fatal 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
057 57223652/ 1 ricHardsoN MoUrao dE fiGUEirEdo 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
058 3175820/ 1 BENEdito cardoso dE soUZa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
059 57175838/ 1 sErGio MiEli corrEa dE MiraNda-cH.local 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
060 3176088/ 1 dJElMa NEVEs taNaKa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
061 3175510/ 1 fraNcisco salUstiaNo silVa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
062 54180055/ 3 GilVaNdro PiNto da silVa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
063 57175942/ 1 Haroldo alEssaNdro siQUEira E soUsa 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021

064 54196309/ 1 isoMar castro Barros-cH.local-ENc.
PUB.2017/2020 2016/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

065 3174697/ 1 JoaQUiM cristoVaM dE aNdradE sENa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
066 3176843/ 1 JosE GUilHErME saNtos saldaNHa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
067 3172899/ 1 Mario taNaKa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
068 54197815/ 1 PaUlo cristoVao da Mota raBElo 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
069 3176711/ 1 aNtoNio PErEira da silVa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
070 55586192/ 1 JosE fraNcisco liMa sEiXas 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
071 57214560/ 1 lEaNdro GUilHErME aMoriM da silVa-cH.local 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
072 3179176/ 3 raiMUNdo fraNcisco BarroZo 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
073 54187036/ 2 Edir aNtoNio QUEiroZ rodriGUEs 2019/2020 04.10.2021 a 02.11.2021
074 54197624/ 1 JosE EVEraldo Matos PErEira 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
075 3179346/ 1 Maria VaNildE MEdEiros GoNcalVEs 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

076 5067278/ 1 MaNoEl saNtiaGo dE soUsa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

077 5067227/ 1 raiMUNdo rEis dE soUsa 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
078 57189527/ 1 Marcia coUtiNHo caEtaNo 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021
079 54196333/ 1 otoNiEl araUJo das cHaGas 2020/2021 04.10.2021 a 02.11.2021

laNa roBErta rEis dos saNtos - Presidente
Protocolo: 696500

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
7º terMo aditiVo ao coNtrato 106/2016

data de assinatura: 24/08/2021
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
objeto: constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de prestação de serviço nº 106/2016 por 12(doze) 
meses com caráter excepcional, em virtude da necessidade de continuida-
de na prestação de serviço a esta EMatEr-Pará.
contratada: EMPrEsa diNastia ViaGENs E tUrisMo ltda-EPP
Endereço: trav. dom romualdo de seixas, nº 921-Umarizal, cEP: 66.050-
110 – Belém - Pará
ordenador: lana roberta reis dos santos

Protocolo: 696260

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 023/2021
BENEficiário (a): roGÉrio HUNHoff / MatrÍcUla: 57174846/ car-
Go oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: UrUara - l / 
oBJEtiVo: cUstEar dEsPEsas coM atiVidadEs E MEtas do ProatEr 
2021 do Esloc UrUara Na atiVidadE da cUltUra do aÇaÍ irriGado 
/ ProGraMa: 1491/ ProJ. atiV.: 8711 / foNtE: 0101 / ElEMENto dE 
dEsPEsa: 3390-30 = r$1.200,00 / Valor total r$1.200,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProVaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas da UG altaMira: MicHEl clEYtoN do carMo silVa

Protocolo: 696235
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 024/2021

BENEficiário (a): siMoNE dE JEsUs Barros da silVa / MatrÍcUla: 
57175949/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: 
altaMira - r / oBJEtiVo: cUstEar dEsPEsas EM rEaliZar/rEtificar 
car, ElaBoraÇÃo dE daP aos ProdUtorEs E iNforMaÇÕEs soBrE 
crÉdito rUral do EscritÓrio rEGioNal altaMira coNforME Pro-
atEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. atiV.: 8711 / foNtE: 0101 / ElE-
MENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$1.500,00 / 3390-39 = r$1.000,00 / 
Valor total r$2.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMPro-
VaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas da UG altaMira: MicHEl 
clEYtoN do carMo silVa

Protocolo: 696236
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 024/2021.BENEficiário: 
JosÉ EdNaldo Matos PErEira / MatrÍcUla: 57210193/fUNÇÃo:EX-
tENsioNista rUral ii/MUNicÍPio:sÃo fÉliX do XiNGU/ oBJEtiVo: 
cUstEar dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME 
ProatEr 2021/ ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto 
dEdEsPEsa: 3390-30 = r$ 1.500,00/3390-39 = r$ 500,00 /total r$ 
2.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ 
ordENador dE dEsPEsas: lEaNdro saNtos silVa.

Protocolo: 696403
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 025/2021.BENEficiário: 
roNNiE PEtErsoN PErEira dos saNtos/ MatrÍcUla: 5879574/3/fUN-
ÇÃo:EXtENsioNista rUral ii/MUNicÍPio:tUcUMÃ/ oBJEtiVo:cUstE-
ar dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME ProatEr 
2021/ ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEs-
PEsa: 3390-30 = r$ 1.360,00/3390-39 = r$ 500,00 /total r$ 1.860,00/
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENa-
dor dE dEsPEsas: lEaNdro saNtos silVa.

Protocolo: 696404
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 026/2021.BENEficiário: 
aristidEs lUiZ dE PaiVa liMa/ MatrÍcUla: 54196331/1/fUNÇÃo:EX-
tENsioNista rUral ii/MUNicÍPio:XiNGUara/ oBJEtiVo:cUstEar 
dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME ProatEr 
2021/ ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEs-
PEsa: 3390-30 = r$ 800,00/3390-39 = r$ 597,00 /total r$ 1.397,00/
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENa-
dor dE dEsPEsas: lEaNdro saNtos silVa.

Protocolo: 696405
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 023/2021.BENEficiário: 
iVaNo HilBErto KUHN / MatrÍcUla: 53101303/fUNÇÃo:EXtENsio-
Nista rUral i/MUNicÍPio:saNtaNa do araGUaia/ oBJEtiVo: cUstE-
ar dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME ProatEr 
2021/ ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEs-
PEsa: 3390-30 = r$ 1.500,00/3390-39 = r$ 600,00 /total r$ 2.100,00/
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENa-
dor dE dEsPEsas: lEaNdro saNtos silVa.

Protocolo: 696400
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 022/2021.BENEficiário: 
EdilsoN GoNÇalVEs Garcia / MatrÍcUla: 5066204/1/fUNÇÃo:EXtEN-
sioNista rUral ii/MUNicÍPio:rEdENÇÃo/ oBJEtiVo: cUstEar dEs-
PEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME ProatEr 2021/ 
ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEsPEsa: 
3390-30 = r$ 3.474,00 /total r$ 3.474,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENador dE dEsPEsas: lEaNdro 
saNtos silVa.

Protocolo: 696397
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 021/2021.BENEficiário: 
EdilsoN GoNÇalVEs Garcia / MatrÍcUla: 5066204/1/fUNÇÃo:EXtEN-
sioNista rUral ii/MUNicÍPio:rEdENÇÃo/ oBJEtiVo: cUstEar dEs-
PEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME ProatEr 2021/ 
ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEsPEsa: 
3390-39 = r$ 1.000,00 /total r$ 1.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENador dE dEsPEsas: lEaNdro 
saNtos silVa

Protocolo: 696393
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 020/2021.BENEficiário: El-
cioNE BarBosa dos saNtos/ MatrÍcUla: 3175049/1/fUNÇÃo:EXtEN-
sioNista rUral i/MUNicÍPio:PaU d’arco/ oBJEtiVo: cUstEar dEs-
PEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME ProatEr 2021/ 
ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEsPEsa: 
3390-30 = r$ 1.260,00 /total r$ 1.260,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENador dE dEsPEsas: lEaNdro 
saNtos silVa.

Protocolo: 696391
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 017/2021.BENEficiário: 
darllaN PHiliPPE Palitot fErNaNdEs / MatrÍcUla:57173878/fUN-
ÇÃo:EXtENsioNista rUral i/MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUia-l/ 
oBJEtiVo: cUstEar dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr 
coNforME ProatEr 2021 do EscritÓrio local dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia / ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto 
dEdEsPEsa: 3390-30 = r$ 2.215,00/3390-39 = r$ 600,00 /total r$ 
2.815,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ 
ordENador dE dEsPEsas: lEaNdro saNtos silVa.

Protocolo: 696380
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 019/2021.BENEficiário: 
JosÉ ricHard dE araÚJo castro / MatrÍcUla:57223732/fUNÇÃo:EX-
tENsioNista rUral ii/MUNicÍPio:florEsta do araGUaia / oBJEti-
Vo: cUstEar dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNfor-
ME ProatEr 2021 do EscritÓrio local dE florEsta do araGUaia 
/ ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEsPEsa: 
3390-30 = r$ 1.176,00 /total r$ 1.176,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENador dE dEsPEsas: lEaNdro 
saNtos silVa.

Protocolo: 696388
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 018/2021.BENEficiário: 
EMErsoN aNdrÉ coiMBra/ MatrÍcUla: 55586003/fUNÇÃo:EXtEN-
sioNista rUral i/MUNicÍPio:cUMarU do NortE/ oBJEtiVo: cUstE-
ar dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME ProatEr 
2021/ ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMENto dEdEs-
PEsa: 3390-30 = r$ 1.500,00/3390-39 = r$ 500,00 /total r$ 2.000,00/
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias/ coMProVaÇÃo: 15 dias/ ordENa-
dor dE dEsPEsas: lEaNdro saNtos silVa.

Protocolo: 696384
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 080/2021: BENEficiá-
rio: PEdro PaUlo dos saNtos MEdEiros; Matrícula: 3178943; fun-
ção: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJEto-atiVidadE: 
8711; foNtE: 0101; oBJEtiVo: liberação de recurso para realização das 
atividades de atEr conforme ProatEr 2021;MUNicÍPio: santa Maria 
do Pará; Elemento de despesa: 33903096= r$ 600,00; 33903996= r$ 
800,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação 
do recurso. ordENador dE dEsPEsa:osValdo ViEira roMario

Protocolo: 696373
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 016/2021.BENEficiário: 
WadisoN da silVa MaraNHÃo / MatrÍcUla: 57202680/fUNÇÃo:EX-
tENsioNista rUral i/MUNicÍPio:áGUa aZUl do NortE/ oBJEtiVo: 
cUstEar dEsPEsas rElatiVas as atiVidadEs dE atEr coNforME 
ProatEr 2021/ ProG:1491/ ProJ. atiV.: 8711/foNtE: 0101/ ElEMEN-
to dEdEsPEsa: 3390-30 = r$500,00/ 3390-39 = r$ 1.000,00 total 
r$1.500,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias/ coMProVaÇÃo: 15 
dias/ ordENador dE dEsPEsas: lEaNdro saNtos silVa.

Protocolo: 696378
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº047/2021

BENEficiário: Herlon Nonato teixeira Pereira; Mat.: 57210197/1; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. atiV.: 8711; foNtE: 
0101; oBJ.: serviços de atEr/ProatEr 2021; MUNic.: cachoeira do ara-
ri-l; ElEM. dE dEsPEsa: 333903096: r$ 1.000,00; PraZo dE aPlica-
ÇÃo 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: 696411

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 86/2021: BENEficiário: 
arliNdo oliVEira da silVa JÚNior; Matrícula: 54196285; função: Ex-
tensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJEto-atiVidadE: 8711; foN-
tE: 0101; oBJEtiVo: liberação de recurso para realização das atividades 
de atEr conforme ProatEr 2021;MUNicÍPio: santo antônio do tauá; 
Elemento de despesa: 33903096= r$100,00; 33903996= r$700,00. Pra-
zo para aplicação do recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem ban-
cária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação do recurso.
ordENador dE dEsPEsa:osValdo ViEira roMario.

Protocolo: 696435
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 025/2021

BENEficiário: saUlo oNorio taVarEs / MatrÍcUla: 54196712 / car-
Go oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: PacaJá - l / oB-
JEtiVo: cUstEar dEsPEsas Para assistir E oriENtar os aGricUl-
torEs rUrais coNforME ProatEr 2021 do Esloc PacaJá / ProGra-
Ma: 1491 / ProJ. atiV.: 8711 / foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 
3390-30 = r$1.000,00 / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-39 = r$564,00 
/ Valor total r$1.564,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coM-
ProVaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: MicHEl clEYtoN do 
carMo silVa

Protocolo: 696615
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 026/2021

BENEficiário: JailsoN BarBosa dE soUZa / MatrÍcUla: 3177696 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: Brasil 
NoVo - l / oBJEtiVo: cUstEar dEsPEsas coM atiVidadEs/MEtas do 
ProatEr 2021 do Esloc Brasil NoVo atraVEs dE rEUNiÕEs tÉcNi-
cas coM ProdUtorEs rUrais / ProGraMa: 1491 / ProJ. atiV.: 8711 
/ foNtE: 0101/ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$500,00 / Valor 
total r$500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProVaÇÃo: 
15 dias/ ordENador dE dEsPEsas: MicHEl clEYtoN do carMo silVa

Protocolo: 696619
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 78/2021:BENEficiário: 
liNdalVa fErrEira da cUNHa; Matrícula: 3174581; função: Exten-
sionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJEto-atiVidadE: 8711; foNtE: 
0101; oBJEtiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
atEr conforme ProatEr 2021;MUNicÍPio: santa izabel do Pará; Elemen-
to de despesa: 33903096= r$ 450,00; 33903996= r$ 950,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE 
dEsPEsas: osValdo ViEira roMário.

Protocolo: 696629
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 87/2021: BENEficiário: 
ZÉlia VaNUZa MarQUEs; Matrícula: 57212719; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJEto-atiVidadE: 8711; foNtE: 0101; 
oBJEtiVo: liberação de recurso para realização das atividades de atEr 
conforme ProatEr 2021;MUNicÍPio: são João da Ponta; Elemento de 
despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 
15 dias após aplicação. ordENador dE dEsPEsas: osValdo ViEira ro-
Mário.

Protocolo: 696635

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 137/2021;BENEficiário:JoÃo JosÉ lEi-
tÃo EVaNGElista;MatrÍcUla: 5959882;fUNÇÃo:assEssor dE co-
MUNicaÇÃo;oBJEtiVo: EXEcUtar a coBErtUra JorNalÍstica da 
aUdiÊNcia PÚBlica;PErÍodo:13/08/2021;Nº dE diárias: MEia diá-
ria;dEstiNo:coNcÓrdia do Pará;ordENador dE dEsPEsa:aNtoNio 
claUdio GoNÇalVEs do r. JUNior.

Protocolo: 696284
Portaria de diaria Nº 139/2021;BENEficiário:; aNdrio dE 
oliVEira coHEN MElo MatrÍcUla: 5841380;fUNÇÃo:EXtENsioNista 
rUral ii;oBJEtiVo: rEaliZar MoNitoraMENto E aValiaÇÃo do coN-
VÊNio MaPa 761392/2011;PErÍodo:28/08/2021 À 05/09/2021;Nº dE 
diárias:08(oito) diárias;dEstiNo: altaMira;ordENador dE dEs-
PEsa:aNtoNio claUdio GoNÇalVEs do r. JUNior.

Protocolo: 696483
Portaria de diaria Nº 138/2021;BENEficiário:JaMErsoN 
MoNtEiro rodriGUEs ViaNa;MatrÍcUla: 5841380;fUNÇÃo:tÉcNi-
co EM rEcUrsos HUMaNos;oBJEtiVo: rEaliZar MoNitoraMENto E 
aValiaÇÃo do coNVÊNio MaPa 761392/2011;PErÍodo:28/08/2021 À 
05/09/2021;Nº dE diárias:08(oito) diárias;dEstiNo: altaMira;or-
dENador dE dEsPEsa:aNtoNio claUdio GoNÇalVEs do r. JUNior.

Protocolo: 696466
Portaria de diaria Nº 140/2021;BENEficiário: JosÉ cEZario 
arias dE soUZa;MatrÍcUla: 03175057-1;fUNÇÃo: coordENador dE 
oPEraÇÃo;oBJEtiVo: ParticiPar da aGENda dE Visitas ao tErri-
tÓrio sUstENtáVEl Pa-279 Para dar aNdaMENto Às aÇÕEs dE for-
talEciMENto do ts, coNforME aGENda EstaBElEcida PEla sEMas; 
ParticiPar dE rEUNiÃo coM a EQUiPE tÉcNica da EMatEr; Partici-
Par dE rEUNiÃo coM todos os ÓrGÃos ParcEiros, soB a coordE-
NaÇÃo da sEMas;PErÍodo: 24 À 27/08/2021;Nº dE diárias:04(QUa-
tro) diárias;dEstiNo: sÃo fEliX do XiNGU;ordENador dE dEsPE-
sa:aNtoNio claUdio GoNÇalVEs do r. JUNior.

Protocolo: 696633
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 01435/2021-dGaF/GaB/seMas, de 24/08/2021
Nome: PatrÍcia da coNcEÇÃo caBral dE liMa
Matrícula: 5717568/1
cargo: tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 2009/2012
Período de Gozo: 13/09/2021 a 12/10/2021.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 696421

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 087/2021-seMas/Pa
Pregão Eletrônico: 019/2021-sEMas/Pa
Processo Nº 2021/577613-sEMas/Pa
objeto: aquisição de copos descartáveis biodegradáveis para atender as 
necessidades internas da secretaria de Estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade.
Valor Global: r$ 6.272,00
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022
assinatura: 24/08/2021
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GEstÃo: 00001 PtrEs: 278338; 
foNtE: 011 ;ElEMENto: 339030 ; PlaNo iNtErNo: 4120008338c; 
aÇÃo: 183714
contratado: W. Mota GoNÇalVEs (cNPJ/Mf nº 27.316.891/0001-46)
Endereço: avenida santo antônio, s/N, centro Gurupá/Pa, cEP:68300000; 
telefone (91) 98446-0313, mariabencomercioeservicos@gmail.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 696608
coNtrato: 089/2021-seMas/Pa
PaE 2021/807158_sEMas/Pa
objeto: aquisição de sacolas de lixo em material reciclável para veículos
Valor total: r$ 20.000,00 (Vinte mil reais.)
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022
assinatura: 24/08/2021
dotação orçamentaria:UNidadE: 27102; GEstÃo: 00001; PtrEs: 
278338; foNtE: 0116-fEMa; ElEMENto: 339030; PlaNo iNtErNo: 
4120008338E
contratado: associaÇÃo Polo ProdUtiVo Para - fáBrica EsPEraNÇa
Endereço: rua antônio Barreto, nº 1595, Bairro do Umarizal, cEP: 66.055-
050
ordenador: rodolPHo ZaHlUtH Bastos - secretario de Estado do Meio 
ambiente e sustentabilidade, E.E

Protocolo: 696595

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 001/2021 - seMas/Pa
coNtrato Nº 027/2021-sEMas/Pa
ProcEsso Nº 2021/352653-sEMas/Pa
objeto: aditamento do contrato nº 027/2021 referente ao acréscimo de 
25% nos itens 1, 2, 3 do referido contrato, conforme a cláusula décima 
Quinta - da alteração, cláusula décima sexta - do acréscimo ou supres-
são do valor contratado e do Memorando nº 305/2021 dGaf/sEMas de 
20/05/2021. o valor global do contrato passará de r$ 121.462,56 (cento 
e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reias e cinquenta e seis 
centavos), para r$ 130.376,40 (cento e trinta mil, trezentos e setenta seis 
reias e quarenta centavos).
assinatura: 24/08/2021
dotação orçamentária: UNidadE 27102; GEstÃo: 00001; PtrEs 
278338; foNtE 0116002156 - fEMa; ElEMENto 339039; PlaNo iNtEr-
No; 4120008338c.
contratado: claro do Brasil s/a (cNPJ nº 40.432.544/0001-47);
Endereço: rua Henri dunant, nº 780 – torres a e B - santo amaro - são 
Paulo, sP – Brasil, cEP: 04.709-110, telefone: (91) 98452-8585, e-mail: 
regina.nascimento@claro.com.br,
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 696622

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 08/2021
ProcEsso PaE N° 2021/618111 - sEMas/Pa
Considerando as alterações orçamentárias informadas pelo setor finan-
ceiro relacionadas ao Processo PaE nº 2021/618111, referente ao con-

trato nº 076/2021, celebrado entre a sEMas e a empresa laYoUt Mo-
VEis Para EscritÓrio ltda (cNPJ 02.604.236/0001-62), cujo obje-
to é a aquisição de Materiais Permanentes (cadeira Giratória Presiden-
te), a dotação orçamentária do presente contrato passa a ser nos seguin-
tes termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo:
dotaÇÃo orÇaMENtária UNidadE: 27102; GEs-
tÃo: 00001; PtrEs: 278338; foNtE: 0316 – sUPEráVit fEMa; ElE-
MENto: 449052 - EQUiPaMENtos E MatErial PErMaNENtE; PlaNo iN-
tErNo: 4120008338E
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021
JÉssica BrilHaNtE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício
Ratificado por Lília Marcia Ramos Reis
secretária adjunta de Gestão administrativa e tecnologias, em exercício

Protocolo: 696233
aPostiLaMeNto Nº 09/2021
ProcEsso PaE N° 2021/541925 - sEMas/Pa
Considerando as alterações orçamentárias informadas pelo setor financei-
ro relacionadas ao Processo PaE nº 2021/541925, referente ao contrato 
nº 075/2021, celebrado entre a sEMas/Pa e a empresa arGs distri-
BUidora dE EQUiPaMENtos ElEtro ElEtrÔNicos EirEli-ME (cNPJ 
20.274.219/0001-96), cujo objeto é a aquisição de aparelhos telefônicos 
com fio, a dotação orçamentária do presente Contrato passa a ser nos 
seguintes termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo ( 
sequencial 81):
dotaÇÃo orÇaMENtária
UNidadE: 27102
GEstÃo: 00001
PtrEs: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo das aÇÕEs adMiNistratiVas
foNtE: 0316 – sUPEráVit fEMa
ElEMENto: 449052 - EQUiPaMENtos E MatErial PErMaNENtE
PlaNo iNtErNo: 4120008338E
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021
JEssica BrilHaNtE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício.
Ratificado por LÍLIA MARCIA RAMOS REIS, Secretária Adjunta de Gestão 
administrativa e tecnologias, em exercício.

Protocolo: 696118
aPostiLaMeNto Nº 10/2021
ProcEsso PaE N° 2021/624501 - sEMas/Pa
Considerando as alterações orçamentárias informadas pelo setor financeiro 
relacionadas ao Processo PaE nº 2021/624501, referente ao contrato nº 
79/2021, celebrado entre a sEMas e a empresa laYoUt MÓVEis Para Es-
critÓrio ltda EPP (cNPJ/Mf nº 02.604.236/0001-62), cujo objeto trata 
de fornecimento de mesas, plataformas de trabalho, gaveteiros, armários 
e outros, a dotação orçamentária para cobertura de despesa em 2021 pas-
sa a ser nos seguintes termos, conforme despacho exarado nos autos do 
Processo no sequencial n° 69.
dotaÇÃo orÇaMENtária
UNidadE: 27102
GEstÃo: 00001
PtrEs: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo das aÇÕEs adMiNistratiVas
foNtE: 0316 – sUPEráVit fEMa
ElEMENto: 449052 - EQUiPaMENtos E MatErial PErMaNENtE
PlaNo iNtErNo: 4120008338E
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
JEssica BrilHaNtE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira , em exercício.
Ratificado por LÍLIA MARCIA RAMOS REIS, Secretária Adjunta de Gestão 
administrativa e tecnologias, em exercício.

Protocolo: 696115
aPostiLaMeNto Nº 11/2021
ProcEsso PaE N° 2021/624391 - sEMas/Pa
considerando as alterações orçamentárias informadas pelo setor financeiro 
relacionadas ao Processo PaE nº 2021/624391, referente ao contrato nº 
070/2021, celebrado entre a sEMas e a empresa laYoUt MoVEis Para 
EscritÓrio ltda (cNPJ 02.604.236/0001-62), cujo objeto é a aquisição 
de móveis ergonômicos (Poltrona com braços, sofá duplo e sofá triplo), 
a dotação orçamentária do presente contrato passa a ser nos seguintes 
termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo no sequencial 
n° 72.
dotaÇÃo orÇaMENtária
UNidadE: 27102; GEstÃo: 00001; PtrEs: 278338; foNtE: 0316 – sU-
PEráVit fEMa; ElEMENto: 449052 - EQUiPaMENtos E MatErial PEr-
MaNENtE; PlaNo iNtErNo: 4120008338E
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
JEssica BrilHaNtE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício
Ratificado por Lília Marcia Ramos Reis
secretária adjunta de Gestão administrativa e tecnologias, em exercício

Protocolo: 696166

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica seMas 
N°. 005/2018
ProcEsso adMiNistratiVo siMlaM do iNstrUMENto PriNciPal Nº.: 
2018/14167.
ProcEsso adMiNistratiVo ElEtrÔNico (PaE) do 1º tErMo aditiVo 
Nº.: 2021/807601.
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PartEs: secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade – sE-
Mas e Universidade federal rural da amazônia – Ufra
ENdErEÇo da PartE: av. Presidente tancredo Neves 2501, Bairro Monte-
se, Belém–Pa. cEP: 66.077-901.
oBJEto do tErMo aditiVo: prorrogação de prazo do instrumento princi-
pal e alterações na cláusula terceira, mantendo-se inalteradas as demais 
condições de funcionamento atual da cooperação.
ProrroGaÇÃo: início: 19/08/2021 | término: 19/08/2023 (24 meses), 
prorrogável, consoante cláusula décima sétima do instrumento principal.
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém–Pa.
data da assiNatUra: 19/08/2021.
assiNaNtEs: José Mauro de lima o’ de almeida, pela sEMas, e Herdjania 
Veras de lima, pela Ufra.
coMissÃo GEstora da ParcEria: Palmira francisca Goncalves ferreira, 
Eva de fatima Grelo da silva, pela sEMas, nos termos da lei.

Protocolo: 696325

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1415/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: treinamento dos servidores lotados nos Núcleos regionais da 
sEMas visando a aplicação do roteiro de licenciamento apresentado no 
8º ciclo de metas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa
destino: Belém/Pa, santarém/Pa e Prainha/Pa
Período: 30/08 a 05/09/2021 – 06 e ½ diárias
servidores:
- 57215510/1 - EliaNE fraNcisca dE alMEida - (técnica em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5936277/2 - MoNica MartiNs VaZ do Mar - (técnica em Gestão de 
Meio ambiente)
JEssica BrilHaNtE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / Portaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021.

Protocolo: 695721
Portaria Nº 1427/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar atividades de Educação ambiental com formação de 
Agentes Ambientais e Oficina de Economia Doméstica para servidores das 
secretarias Municipais de Meio ambiente do Estado do Pará, no município 
de redenção.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e redenção/Pa
Período: 21/08 a 28/08/2021 – 07 e ½ diárias
servidores:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUEs MoNtEiro - (técnico em Gestão 
Pública/coordenador)
- 5958246/1 - WaldilENE do carMo Garcia – (Gerente)
- 54180297/2 - alEssaNdra dE aZEVEdo rodriGUEs da silVa - (téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
- 5955014/1 - aNa PaUla MoNtEiro alENcar - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954912/1 - aNdrEZZa lorENa QUEiroZ PaMPloNa - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
-5620430/1 - fErNaNdo MEsQUita riBEiro - (Motorista)
JEssica BrilHaNtE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / Portaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021.

Protocolo: 696081
Portaria Nº 1402/2021- GaB/seMas 20 de aGosto de 2021.
objetivo: Executar o Projeto car QUiloMBola/Gt e capacitação de qui-
lombolas do território de cachoeira Porteira.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa, oriximiná/Pa e cachoeira Porteira/Pa
Período: 26/08 a 01/09/2021 – 06 e ½ diárias
servidores:
- 8001329/4 - HaYdEE Marcia dE soUZa MariNHo – (diretora)
- 5901157/1 - lEoNardo NUNEs frEitas - (técnico em Gest. de desenv. 
ciência, tecnologia e inovação)
- 57175332/1 - cElio JosE PErEira da costa - (técnico em Gestão de 
agropecuária)
- 5718867/1 - rosa Maria fErrEira da rocHa - (técnica em Gestão 
ambiental/socióloga)
- 54190535/2 - BErNardEtE do socorro GoMEs frEitas - (auxiliar 
operacional)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 695135
Portaria Nº 1438/2021- GaB/seMas 24 de aGosto de 2021.
objetivo: Visita técnica na base de distribuição da empresa atEM’s a con-
vite da empresa na sua unidade na cidade de Manaus.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Manaus/aM
Período: 26/08 a 28/08/2021 – 02 e ½ diárias.
servidores:
- 5936371/3 - rosa Maria da lUZ MENdEs - (coordenadora)

- 5938582/2 - lEoNaN dE soUZa BraGa- (assessor Especial)
- 5951679/1 - ciNtHYa KarEN assUNcao do rosario dUartE - (téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
- 5961383/1 - Victor MartiNs GUEdEs - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
JEssica BrilHaNtE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / Portaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021.

Protocolo: 696375

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1411/2021-dGaF/GaB/seMas, de 23de agosto de 
2021
coNcEdEr 10(dez) dias das férias regulamentares, a servidora ViViaNNE 
carla de oliVEira GaMa PErEira, matricula 57175255/ 1 , ocupante 
do cargo de consultor Jurídico do Estado, lotada na Unidade regional de 
altamira/Pa no período de 11/10/2021 a 20/10/2021, referente exercício 
2019/2020, interrompidas através da Portaria Nº 176/2021-dGaf/GaB/
sEMas, publicada no doE nº 34.495 de 18/02/2021.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 696413
Portaria Nº1409/2021-dGaF/GaB/seMas, 23 de agosto de 
2021
coNcEdEr 16(dezesseis) dias das férias regulamentares, ao servi-
dor oNassis de PaBlo saNtos de soUZa, matricula 8023252/ 3 , ocu-
pante do cargo de técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado na Unidade 
regional de altamira/Pa no período de 09/09/2021 a 24/09/2021, referen-
te exercício 2019/2020, interrompidas através da Portaria Nº 497/2021-
dGaf/GaB/sEMas, publicada no doE nº 34.562 de 29/03/2021.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 696407
Portaria Nº1414/2021-dGaF/GaB/seMas de 23 de agosto de 
2021
iNtErroMPEr, a contar do dia 20/08/2021, por necessidade de servi-
ços, o gozo de férias concedido através da Portaria Nº 986/2021, publi-
cado no doE de nº 34.630 de 07/07/2021, à servidora MoNica MartiNs 
VaZ do Mar, id. funcional nº. 5936277/ 2,
ocupante do cargo de técnico em Gestão de Meio ambiente , lotada na 
Unidade regional de Paragominas/Pa ,referente ao exercicio 2020/2021, 
restando 12(doze) dias a serem usufruídos posteriormente.
 HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 696439
Portaria Nº1439 /2021-dGaF/GaB/seMas, de 24 de agosto de 
2021
coNcEdEr 16(dezesseis) dias das férias regulamentares, à servidora 
GlaUcia do NasciMENto MartiNs, matricula 5122198/ 1, ocupante do 
cargo de datilografo, no período de 26/08/2021 a 10/09/2021, referente 
exercício 2019/2020, interrompidas através da Portaria Nº714/2021-
dGaf/GaB/sEMas, publicada no doE nº 34.598 de 28/5/2021.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 696546

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 455 de 23 de agosto de 2021
autorizar o afastamento da servidora Kelly de Nazaré Maia Nunes, matrí-
cula n° 5953394, e José adilson aguiar do Vale, matrícula 57196345, no 
período de 22/08/2021 a 06/09/2021, com destino a são félix do Xingu-
Pa. objetivo: 3ª etapa da montagem dos viveiros individuais para produ-
ção de mudas florestais nativas e distribuição de insumos na APA TRIUNFO 
DO XINGU, ficando as despesas da viagem sob a responsabilidade do “Pro-
jeto Paisagens sustentáveis da amazônia”.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 696298

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao terMo de cessÃo de Uso 
Nº 01/2020
PartEs: idEflor-Bio (cEdENtE) E a associaÇÃo dos aGricUlto-
rEs rUrais da traNs-EstiVa E cUXiÚ - aartEc (cEssioNário).
oBJEto: o presente termo aditivo é celebrado conforme o Parecer técni-
co, visando o aditaMENto do PraZo dE ViGÊNcia da cEssÃo dE Uso 
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Nº 01/2020, relativo aos seguintes equipamentos cedidos:
rElaÇÃo dE EQUiPaMENtos: 01 (uma) Motobomba centrifuga, Monofá-
sica 1 cV, recalque/sucção de 1”; 03 (três) carros-de-mão, em aço galva-
nizado, 1 roda, pneu c/câmara,80 litros.
dEMais oBriGaÇÕEs da cEssioNária: constantes no termo de cessão 
de uso
nº 01/2020.
ViGÊNcia: 17/08/2021 a 16/08/2022.
assiNatUra: 16/08/2021.
Karla lEssa BENGtsoN
idEflor-Bio
cEdENtE
PaUlo BEZErra carValHo
aartEc
cEssioNária

Protocolo: 696452

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 456 de 23 de agosto de 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
servidor – matrícula – cargo: Ericka do socorro de lima Barbosa - 
57176321 - Economista
PtrEs: 798338
fonte: 0656
Elemento: 3.33.90.30.. r$ 1.000,00 (um mil reais)
ação: 186.393
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 696297

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 035/2021 – FisP  
BeLÉM/Pa, 23 de aGosto de 2021
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de segu-
rança Pública - fisP, designado através da Portaria Nº. 031/2021-ccG, 
de 08.01.2021, publicada no doE nº 34.456 em 11.01.2021 e rEsolU-
ÇÃo nº 001/2021-fisP, de 14.01.2021, publicada no doE nº 34.461 em 
15.01.2021, no uso de suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo: o contrato nº 10/2021, atinente à tomada de Preços nº 
01/2021-FISP, firmado entre o Fundo de Investimento de Segurança Públi-
ca - fisP e a Empresa c. liMa rEPrEsENtaÇÕEs ENGENHaria E sErVi-
Ços EirEli, para execução de obra de construção do Posto aVaNÇado 
do cBM de altEr do cHÃo.
coNsidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-sEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
coNsidEraNdo: os termos da Portaria Nº 030/2021-fisP de 
14.06.2021, que NoMEia coMissÃo de fiscaliZaÇÃo para acompanha-
mento do coNtrato acima referenciado;
rEsolVE:  dEsiGNar o servidor cB/BM clElsoN fErrEira Mora-
Es - cPf: 681.694.932-34 e Mf: 57173895-1, em sUBstitUiÇÃo ao 
caP QoBM - JErÔNiMo MoNtEiro da silVa - cPf: 804.557.272-87 e 
Mf: 57174017-1, para atuar como PrEsidENtE, permanecendo os demais 
nominados nomeados como MEMBros da mencionada comissão, , visando 
ao efetivo cumprimento das disposições contratuais.de interesse do cor-
Po dE BoMBEiros Militar do Estado do Pará - cBMPa;
Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fisP, rElatÓrio 
circUNstaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
fáBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 696234

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
o fundo de investimento de segurança Pública, através de seu diretor, 
torna público a quem possa interessar a sUsPENsÃo da licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2021-fisP, para aQUisiÇÃo dE Motos 
aQUáticas, EMBarcaÇÕEs, carrEtiNHas dE traNsPortE E EQUiPa-
MENtos dE ProtEÇÃo iNdiVidUal Para atENdiMENto das atiVida-
dEs dE PrEVENÇÃo BalNEária, que ocorreria no dia 25 de agosto de 
2021, às 09h30min. MotiVo: impugnação do edital. Posteriormente o 
novo edital será republicado e a nova data do Pregão Eletrônico agendada.
Belém, 24 de agosto de 2021.
faBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesas do fisP

Protocolo: 696410
iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ
GaBiNete do diretor
coMissÃo do Processo seLetiVo
editaL Nº 007/2021
a diretoria do instituto de Ensino de segurança do Pará – iEsP e a co-
missão organizadora do processo seletivo instituída por meio da Portaria 
Nº 02 de 29 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e em aten-
dimento à lei de criação do iEsP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e 
ao disposto no art.1º do estatuto do iEsP, torNa PÚBlico o rEsUltado 
PrEliMiNar, aPÓs a rEaliZaÇÃo da ProVa sUBJEtiVa, realizada no dia 
14/08/2021, no horário de 8h30 ás 12h00, nos pólos Marituba, Marabá e 
santarém, edital de nº 001/2021 de 11 de junho de 2021, publicado no 
diário Oficial do Estado n º 34609 de 11de junho de 2021, conforme re-
solvem:
tornar pública a lista do rEsUltado PrEliMiNar dos caNdidatos 
classificados E aProVados no Processo seletivo do edital de nº 
001/2021 de 11 de junho de 2021, publicado no diário Oficial do Estado 
n º 34609 de 11de junho de 2021, divulgada de acordo com a pontuação 
em ordem descrescente e os critérios de desempate, conforme o item 6 
da classificação e notas do edital de nº 001/2021 de 11 de junho de 2021.
- Anexo I : Relação dos candidatos classsificados e aprovados no processo 
seletivo edital de nº 001/2021 de 11 de junho de 2021, publicado no diário 
Oficial do Estado n º 34609 de 11 de junho de 2021;
- anexo ii - relação dos candidatos reprovados no processo seletivo, con-
forme o item 7 da eliminação tópico 7.1 do edital de nº 001/2021 de 11 
de junho de 2021, publicado no diário Oficial do Estado n º 34609 de 11 
de junho de 2021, para acessar sua nota obtida no processo seletivo aces-
se link:
http://iesp.pa.gov.br/resultadopreliminar/index.php?class=Usercardlis-
t&method=onshow
caberá recurso, desde que devidamente fundamentado, á comissão orga-
nizadora do processo seletivo quanto ao resultado da prova subjetiva do 
processo seletivo;
o recurso deverá ser feito em formulário próprio, disponivel no aNEXo iV 
do edital edital de nº 001/2021 de 11 de junho de 2021, publicado no diá-
rio Oficial do Estado n º 34609 de 11 de junho de 2021, onde o candidato 
deverá anexar, além da justificativa, o formulário que deverá ter os campos 
de identificação do canditato completamente preenchidos enviados para o 
email: ces@iesp.pa.gov.br;
somente serão recebidos os recursos endereçados à comissão organizado-
ra do processo seletivo, no período de 26 a27 agosto de 2021, até as de 
23h59 horário de Brasilia;
Não serão apreciados os recursos incompletos, incorretamente preenchi-
dos, fora do prazo, ou que não estejam de acordo com os regulamentos 
deste edital.
os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão organizadora 
do processo seletivo.
Marituba, 24 de agosto de 2021
comissão organizadora do Processo seletivo do curso superior de tecno-
logia em segurança Pública -Modalidade -Ead
antonio Bentes da silva filho - cel BM
diretor do iEsP
sônia da costa Passos – Profa dra
coordenadora de Ensino superior do iEsP
Erika larissa Martins da silva – Profa
Gerente técnico Pedagógico cEs/iEsP
thaís Barros costa
Gerente técnico administrativo – cEs/iEsP

Protocolo: 696474
iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ
GaBiNete do diretor
coMissÃo do Processo seLetiVo
editaL Nº 007/2021
aNEXo i -lista do rEsUltado PrEliMiNar dos caNdidatos classi-
ficados E aProVados No ProcEsso sElEtiVo do cUrso sUPErior 
dE tEcNoloGia EM sEGUraNÇa PÚBlica, Edital dE Nº 001/2021 dE 
11 dE JUNHo dE 2021, PUBlicado No diário oficial do Estado N º 
34609 dE 11 dE JUNHo dE 2021.
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cPf/iNscriÇÃo NoME coMPlEto iNstitUiÇÃo dE oriGEM Nota colocaÇÃo sitUaÇÃo 

007.187.252-39 daNiEl VErissiMo costa filHo PM 1000 1º/ lugar classificado E aProVado

727.566.402-04 daNiEl silVa cardoso PM 960 2º/ lugar classificado E aProVado

800.286.082-91 aNdrÉ lUis PErEira tEiXEira PM 960 3º/ lugar classificado E aProVado

909.760.612-87 odair JosÉ silVa dE araUJo PM 960 4º lugar classificado E aProVado

719.133.942-04 fErNaNdo MaGNo raMos PM 930 5º/ lugar classificado E aProVado

999.859.772-20 adriEl MacEdo Barata PM 920 6º /lugar classificado E aProVado

786.496.842-20 Maria lYdiaNNE rodriGUEs dE soUsa PM 920 7º/ lugar classificado E aProVado

032.354.632-32 GaBriEllE GoMEs dE oliVEira PM 920 8º/ lugar classificado E aProVado

750.725.212-49 roBsoN caBral costa PM 880 9º/ lugar classificado E aProVado

798.728.162-04 aNdErsoN dE arGolo MorEira cBM 880 10º/ lugar classificado E aProVado

007.486.352-54 rENaN EsPirito saNto do NasciMENto PM 880 11/ lugar classificado E aProVado

879.666.462-20 iGor aNdradE calaNdriNi fErNaNdEs PM 880 12 º/ lugar classificado E aProVado

889.396.422-87 MaUricio carMoNa dE fiGUEirEdo PM 880 13/ lugar classificado E aProVado

000.175.682-69 KaUElissoN dE soUsa fErrEira PM 880 14/ lugar classificado E aProVado

025.501.732-44 lUciaNa costa da silVa PM 880 15/ lugar classificado E aProVado

012.872.642-39 lUcas corrEa fErNaNdEs PM 880 16/ lugar classificado E aProVado

002.775.042-60 JosÉ fEliPE saNta BriGida MENEZEs PM 880 17/ lugar classificado E aProVado

988.863.552-20 JoÃo HENriQUE dias caBral PM 840 18/ lugar classificado E aProVado

012.657.952-07 GislaiNE daiaNE dos saNtos rEis cBM 840 19/ lugar classificado E aProVado

025.398.835-75 PaUlo diNiZ KUHN dE oliVEira PM 840 20/ lugar classificado E aProVado

933.716.672-00 carlos alEXaNdrE dUartE das NEVEs PM 800 21/ lugar classificado E aProVado

519.688.002-04 EZEQUiEl fErrEira dE Brito cBM 800 22 lugar classificado E aProVado

888.479.692-04 BrUNo caBral silVa cBM 800 23/ lugar classificado E aProVado

777.851.772-87 rooNEd aYrEs dE soUsa Maia PM 800 24/ lugar classificado E aProVado

977.277.412-72 PatrÍcia PaiVa liMa VilHENa PM 800 25/ lugar classificado E aProVado

005.398.312-20 HUGo Victor costa raiol PM 800 26/ lugar classificado E aProVado

014.253.893-09 MaGNUM alMEida MacHado PM 800 27/ lugar classificado E aProVado

860.224.662-53 EricK WENdEl silVa MarGalHo PM 800 28/ lugar classificado E aProVado

005.005.952-16 roMENiGUE caBral NUNEs PM 800 29/ lugar classificado E aProVado

916.425.902-15 cElso lUiZ dE aViZ dos saNtos PM 800 30/ lugar classificado E aProVado

012.372.292-60 EldEr alMEida MartiNs PM 800 31/ lugar classificado E aProVado

620.410.102-15 aNdErsoN GUilHErME oliVEira dos saNtos PM 760 32/ lugar classificado E aProVado

719.634.132-53 saloMÃo MariNHo da silVa PM 760 33/ lugar classificado E aProVado

783.699.592-53 JosÉ MarcElo araÚJo liMa PM 760 34/ lugar classificado E aProVado

976.894.082-49 PÂMEla WiKiNa rEis do NasciMENto PM 760 35/ lugar classificado E aProVado

008.427.542-10 daNiEl da silVa frEitas PM 760 36/lugar classificado E aProVado

012.406.872-30 caio rUaN silVa soUZa PM 760 37/ lugar classificado E aProVado

970.774.022-15 caroBaldo calaNdriNi dE aZEVEdo NEto PM 740 38/ lugar classificado E aProVado

889.965.062-49 GlEBErsoN doMiNGos cardoso da costa PM 720 39/ lugar classificado E aProVado

785.585.222-00 BrUNo afoNso dE MElo faVacHo PM 720 40/ lugar classificado E aProVado

693.759.412-72 adriaNo PErEira Mota PM 720 41/ lugar classificado E aProVado

939.203.002-97 NailsoN Moita silVa PM 720 42/ lugar classificado E aProVado

863.885.922-87 aKiN aNtoNio MoNtEiro lEMos PM 720 43/ lugar classificado E aProVado

951.021.242-34 lUiZ ricardo da silVa MartiNs PM 720 44 lugar classificado E aProVado

002.990.972-42 KENNEdY BorGEs alcÂNtara PM 720 45/ lugar classificado E aProVado

054.470.633-10 Narcisio BrUNo NUNEs fErrEira cBM 720 46/ lugar classificado E aProVado

036.990.151-73 WaNdErsoN MiYaZaKi riBEiro PM 720 47/lugar classificado E aProVado

847.345.152-04 fraNcisco claUdiNEY silVa MarQUEs PM 720 48/ lugar classificado E aProVado

950.585.242-87 Haroldo alVEs dE oliVEira PM 720 49/ lugar classificado E aProVado

954.329.812-20 aNdErsoN dE oliVEira tEiXEira PM 720 50/lugar classificado E aProVado

012.644.772-10 JosÉ MariaNo PirEs JUNior PM 720 51/ lugar classificado E aProVado

017.275.222-14 GaBriEl PErEira araUJo PM 720 52/ lugar classificado E aProVado

009.395.252-08 MoisÉs Batista caMPos Baia PM 720 53/ lugar classificado E aProVado

647.254.802-15 NElsoN MoNtEiro aMador cBM 700 54/lugar classificado E aProVado

633.087.892-72 cHarllEs riBEiro saNtos PM 680 55/ lugar classificado E aProVado

789.803.132-68 HÉlio soUZa NEto PM 680 56/ lugar classificado E aProVado

838.768.122-91 GaBriEl alVEs da silVa PM 680 57/lugar classificado E aProVado

831.743.702-72 PHiliPi BErNardo PErEira dE soUZa PM 680 58/lugar classificado E aProVado

896.596.862-34 rEiNaldo lira cordEiro PM 680 59/ lugar classificado E aProVado

640.750.012-53 roNaldo adriaNo dE soUZa GoNÇalVEs PM 680 60/ lugar classificado E aProVado

001.008.692-70 adaM lEslYE crUZ siQUEira PM 680 61/lugar classificado E aProVado

537.074.782-20 carlos adriaNo costa GoNcalVEs PM 680 62/lugar classificado E aProVado
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012.895.172-90 aNtoNio fáBio silVa Brito PM 680 63/lugar classificado E aProVado

007.455.462-00 roBsoN Maia silVa cBM 680 64/ lugar classificado E aProVado

917.001.832-49 rÔMUlo da crUZ NaPolEÃo PM 680 65/ lugar classificado E aProVado

970.591.702-78 JoNatas GoMEs liMa PM 680 66/ lugar classificado E aProVado

022.691.192-66 PaUlo HENriQUE liMa dE oliVEira PM 680 67/ lugar classificado E aProVado

012.488.062-20 EdUardo JUNior raMos dos saNtos PM 680 68/lugar classificado E aProVado

003.855.162-40 aNdErsoN coElHo da silVa PM 680 69/lugar classificado E aProVado

431.529.103-04 MarcoNi GUiMarÃEs dE soUsa PM 660 70/ lugar classificado E aProVado

630.339.682-87 carlos EdUardo GoMEs da crUZ cBM 640 71/ lugar classificado E aProVado

657.699.452-49 alEssaNdro soUZa araUJo cBM 640 72/ lugar classificado E aProVado

938.009.832-49 aGUiNaldo dE soUZa BartoloMEU JUNior cBM 640 73/ lugar classificado E aProVado

622.474.922-15 cristiaNo dos saNtos GoMEs PM 640 74/ lugar classificado E aProVado

650.068.792-20 JadEr PErEira XaViEr PM 640 75/ lugar classificado E aProVado

661.178.012-20 alEXaNdrE acácio GoMEs fraNco PM 640 76/ lugar classificado E aProVado

840.882.492-91 GlaYdsoN JosÉ VascoNcElos liMa PM 640 77/ lugar classificado E aProVado

888.120.812-15 ioNá roBErta da silVa PirEs PaiVa cBM 640 78/lugar classificado E aProVado

651.078.532-34 daNiEl fErNaNdo loBato dos saNtos PM 640 79/lugar classificado E aProVado

685.740.882-34 BarBara aGatHa dE soUZa fraGoso MoNtEiro PM 640 80/ lugar classificado E aProVado

714.219.202-04 adEilsoN silVa cordEiro PM 640 81/ lugar classificado E aProVado

734.935.032-53 adriaNo frEitas liMa PM 640 82/ lugar classificado E aProVado

933.720.002-34 clEitoN XaViEr dE MoraEs PM 640 83/ lugar classificado E aProVado

961.164.042-00 JosiEl GoMEs da silVa PM 640 84/ lugar classificado E aProVado

009.721.192-30 roBENilsoN caBral NUNEs PM 640 85/lugar classificado E aProVado

915.910.902-53 rafaEl farias do carMo PM 640 86/ lugar classificado E aProVado

005.467.592-89 Victor KaUÊ dos saNtos BarBosa PM 640 87/lugar classificado E aProVado

025.569.752-02 sErGio HENriQUE GUEdEs da silVa PM 640 88/lugar classificado E aProVado

889.715.542-15 fraNciNÉlio do carMo dos PraZErEs cardoso PM 640 89/ lugar classificado E aProVado

959.397.412-15 liEGE Maria da silVa dias PM 640 90/lugar classificado E aProVado

033.567.642-17 caroliNE MartiNs rEBoUÇas PM 640 91/ lugar classificado E aProVado

640.565.972-00 JorGE da silVa Matos PM 600 92/lugar classificado E aProVado

513.878.672-53 Marcio sidNEi NasciMENto silVa PM 600 93/lugar classificado E aProVado

596.690.122-87 MarcElo aUGUsto loPEs MaGalHÃEs cBM 600 94/lugar classificado E aProVado

517.859.192-53 carlos EdUardo NoGUEira JÚNior PM 600 95/ lugar classificado E aProVado

646.302.262-49 JorGE roBErto MENdEs dos saNtos JUNior PM 600 96/lugar classificado E aProVado

682.926.432-49 JosÉ ricardo MoNtEiro da silVa PM 600 97/lugar classificado E aProVado

708.880.192-20 BENEdito JaNdisoN MoraEs alMEida PM 600 98/ lugar classificado E aProVado

705.909.152-15 clEiBsoN da silVa faVacHo cBM 600 99/ lugar classificado E aProVado

740.599.042-87 PaUlo GUilHErME ValENtE PacHEco cBM 600 100 /lugar classificado E aProVado

948.397.272-87 allaN EltHoN dE soUsa UcHoa cBM 600 101/lugar classificado E aProVado

674.888.542-68 WaldENiZE dE liMa rodriGUEs PM 600 102/lugar classificado E aProVado

994.714.002-44 rafaEl VEloso rodriGUEs PM 600 103/lugar classificado E aProVado

706.846.852-72 rÔMUlo EdUardo dE JEsUs rEZENdE PM 600 104/lugar classificado E aProVado

885.057.902-00 rafaEl iPiraNGa da costa PM 600 105/lugar classificado E aProVado

842.945.582-53 JáffissoN MaGalHÃEs da costa PM 600 106/ lugar classificado E aProVado

707.384.242-34 faBio da silVa lEal cBM 600 107/ lugar classificado E aProVado

683.661.592-72 faBio MaNoEl dE MacEdo NEto cBM 600 108/lugar classificado E aProVado

708.813.752-68 alciclEi JosE liMa Baia PM 600 109/lugar classificado E aProVado

801.967.212-53 aNtoNio JUNior GalVÃo MEsQUita PM 600 110/ lugar classificado E aProVado

836.222.922-53 JoÃo PaUlo castro dE liMa PM 600 111/ lugar classificado E aProVado

751.129.142-20 carlos saloMÃo liMa cordEiro PM 600 112/ lugar classificado E aProVado

761.967.472-15 MirlENE cristiaNE aNdradE loPEs dE MoraEs PM 600 113/lugar classificado E aProVado

903.142.392-00 EriNaldo dE soUZa silVa PM 600 114/lugar classificado E aProVado

902.228.572-34 EdlliaN BarroZo Vila NoVa PM 600 115/ lugar classificado E aProVado

014.389.082-45 EriKa ciNtHia da silVa costa PM 600 116/lugar classificado E aProVado

876.209.522-68 MoNica MENdEs MaciEl PM 600 117/lugar classificado E aProVado

029.356.423-09 carllEssoN soUsa diNiZ PM 600 118/ lugar classificado E aProVado

931.552.982-00 NaYJoHN GUEdEs frEitas PM 600 119/lugar classificado E aProVado

943.940.162-15 HUGo JoNas costa liMa PM 600 120/lugar classificado E aProVado

009.314.022-39 HUdsoN Brito liMa PM 600 121/ lugar classificado E aProVado

040.870.191-95 fáBio MorEira loPEs PM 600 122/lugar classificado E aProVado

997.455.342-34 MicHEl dalMacio loBo PM 600 123/lugar classificado E aProVado

008.267.112-51 KEMoEl da costa rodriGUEs PM 600 124/lugar classificado E aProVado
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iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ
GaBiNete do diretor

coMissÃo do Processo seLetiVo
editaL Nº 007/2021

aNEXo ii -lista do rEsUltado PrEliMiNar dos caNdidatos rEPro-
Vados No ProcEsso sElEtiVo do cUrso sUPErior dE tEcNoloGia 
EM sEGUraNÇa PÚBlica, Edital dE Nº 001/2021 dE 11 dE JUNHo dE 
2021, PUBlicado No diário oficial do Estado N º 34609 dE 11 dE 
JUNHo dE 2021.

cPf/iNscriÇÃo NoME do caNdidato iNstitUiÇÃo oriGEM
010.313.202-37 cidlENo da PaiXÃo loBato PM
753.140.452-49 clodoaldo lEitE dE soUsa PM
963.550.262-15 daNiElla PiNHEiro dE alMEida PM
658.814.782-15 fErNaNdo fUrtado taVarEs PM
700.362.762-00 GlaUBEr GoMEs Barros cBM
739.695.322-72 italo sErGio Garcia PM
937.030.902-00 JEffsoN liMa dos aNJos PM
930.735.772-20 JosÉ adValdo da silVa filHo PM
013.254.392-31 KaMila Patricia soarEs dE Maria PM
803.483.942-68 lUciVal loPEs da silVa JUNior PM
000.177.152-37 MoisEs MartiNs ViaNa PM
711.861.902-72 ordilEY aUGUsto ValENtE PiNHEiro PM
007.294.952-05 rEBEca rEal dE oliVEira PM
664.881.682-15 roNNE GilVaN PErEira PaZ PM
921.129.512-20 aBraHÃo Batista BEZErra dE oliVEira JUNior PM
752.251.662-53 adsoN rocHa corrÊa PM
881.470.612-34 alEssaNdro MaUro rodriGUEs da silVa cBM
862.631.022-68 cHarlEs MicHaEl soUZa dos saNtos PM
008.866.282-96 EricK VaZ raBElo PM
559.659.112-20 EUGÊNio loPEs do NasciMENto PM
003.341.012-71 flaVio liNcolN dE castro MElo PM
892.368.822-34 fraNcEl taVarEs dE liMa PM
015.656.392-43 fraNK MENdEs da silVEira PM
886.448.042-00 GlaYdsoN rodriGUEs do ValE PM
522.484.702-82 HErYEWErtoN rEGo PaUla cBM
870.149.122-91 HildoN lEaNdro fraNÇa dE oliVEira PM
936.282.423-04 JoEl rodriGUEs siQUEira PM
007.307.202-84 JoNatHa MErcEdEs MElo PM
962.119.972-72 JorGE EMaNUEl raMos do NasciMENto PM
786.557.572-68 lEoNardo dE soUZa liMa PM
014.079.812-93 lUciaNo do rosario MoraEs corrÊa PM
735.967.522-72 NEHEMias PEiXoto soarEs PM
754.567.452-91 osiEl dos saNtos tEiXEira PM
024.834.461-75 PatricK carlos Batista dE lEÃo PM
747.116.522-72 PatricK sUliVaN costa PErEira PM
745.573.192-20 PaUlo JosÉ dE alMEida cordEiro JUNior PM
721.065.812-20 PaUlo raiMUNdo NoNato silVa da silVa PM
804.276.262-34 rafaEl siQUEira MoraEs PM
981.902.022-00 raiENiE HEVElYNG oMENa MartiNs PM
936.494.282-53 rENato WiltoN costa ValENtE PM
009.552.662-54 sErGio dE soUZa saNtos JUNior PM
989.106.712-20 talita MoNtEiro dE MoraEs PM
521.812.432-04 ValÉria cristiNa GalVÃo dE oliVEira PM
016.186.162-85 WEslEY KENNEdY dUartE da silVa PM
917.218.732-87 WilliaMs dE soUZa loPEs PM
018.690.902-09 aNa BEatriZ soarEs GUiMarÃEs PM
915.637.982-04 aNdErsoN Barroso corrEa PM
918.255.122-72 aNdErsoN da costa loPEs PM
689.414.552-00 aNdErsoN PErEira do NasciMENto PM
936.522.592-20 aNGElo PiNHEiro dos rEis PM
014.337.292-02 BrUNo raiol dE carValHo PM
687.031.982-00 daVid Will do NasciMENto PM
728.337.502-34 dEiVid JUNior corrÊa BaNdEira PM
949.267.192-15 dÉlcio GEraldo PalHEta NaZario JÚNior PM
522.661.092-00 EdEr faVacHo JacQUEs PM
835.361.752-87 EldEr dE araUJo soUsa PM
005.987.763-46 EltoN soarEs BEssa PM
943.214.692-87 GErsoN dE castro BorGEs PM
946.111.222-04 JaKEliNE lEal dos saNtos PM
965.363.142-04 JosÉ alfaia dE liMa NEto PM

843.313.212-15 PaUlo roBErto dias QUEiroZ PM
983.339.842-15 PaUlo VENiciUs lisBoa dE oliVEira PM
562.960.452-04 PEtroNio castro dE araUJo filHo PM
947.753.462-53 raNNYEri ZaraNZa dias dE oliVEira PM
889.477.182-20 rENato saNtos dE alMEida PM
700.723.962-53 ricHard VicENtE do NasciMENto liMa PM
609.077.702-15 roBsoN Haroldo NoVaEs PiNHEiro cBM
757.758.242-53 tHiaGo da costa BotElHo PM
111.722.567-48 Victor tEiXEira dE Mattos MartiNs PM
884.562.422-68 WarNEr silVa caBral PM
947.750.282-00 WErllE soarEs caMPos PM
005.122.322-88 WilliaMs MoraEs MaGalHÃEs PM
846.736.482-34 alaN riBEiro dias PM
917.027.802-44 allaN carlos saldaNHa da costa PM
865.223.882-00 aNdErsoN da silVa coÊlHo PM
984.458.712-34 aNdrÉ BarrEiros silVa PM
831.664.242-53 BrUNo daciEl cUNHa da silVa PM
881.651.322-53 claUdioNor GoMEs dos saNtos filHo PM
915.404.372-72 ENaldo MiraNda riBEiro JUNior PM
018.583.452-35 fEliPE PErEira cHaVEs PM
027.809.692-10 GaBriEl HENriQUE BarBosa liMa PM
011.489.432-93 JosÉ EdUardo da silVa rodriGUEs PM
611.689.392-91 KlEBEr da rosa riBEiro PM
602.591.523-74 MaUrÍcio da coNcEiÇÃo silVa PM
679.990.262-04 MaX oliVEira da silVa PM
018.801.732-12 PaUlo MarcElo da costa dias PM
008.005.252-56 rafaEl fUrtado Gaia PM
940.699.132-20 roBsoN liMa da crUZ PM
870.974.602-10 rodriGo dE JEsUs silVa PM
824.631.902-72 tiaGo BorGEs frEitas cBM
796.970.032-20 Victor HUGo MariNHo Baia PM
005.654.612-22 WEVErloN Brito faÇaNHa PM
920.733.872-68 aNdErsoN dos saNtos caJado PM
012.808.492-82 aBNEr MoisÉs ViEira da coNcEiÇÃo PM
801.679.422-04 adsoN caMPos dE oliVEira PM
681.604.962-49 aGENor aMador Barros filHo PM
853.319.702-06 alissoN PErEira fErNaNdEs PM
711.378.232-91 alUÍZio PErEira florEs PM
023.222.132-41 diEGo lUciaN dos saNtos BEcHir PM
899.983.592-87 EliZEU Barros da silVa PM
001.373.502-01 EVaNdro cEsar fErrEira da silVa PM
709.101.622-04 JoÃo NEZaNildo MoraEs alMEida PM
013.635.622-23 JoNatHaN rocHa dE sENa PM
947.785.582-00 JoNH WilliaM silVEira GEMaQUE PM
608.793.942-34 JosE aGMar saNtos dE soUsa PM
002.329.082-06 JosÉ carValHo dE soUZa NEto PM
843.137.062-91 JosÉ otáVio BoNfiM loBato PM
734.398.002-53 JUssara dE cassia da silVa PastaNa PM

365.903.122-49 Marco aNtÔNio da silVa MartiNs PM

639.559.542-34 PEtErsoN lEal dE soUZa cBM
835.621.842-04 raiMUNdo rENato da silVa MoNtEiro PM
817.244.892-91 rENato flEXa aMoras PM
704.062.192-49 roBsoN JUNior alENcar BittENcoUrt PM
004.000.152-00 tiaGo saNtiaGo oliVEira PM
008.559.072-07 WilldsoN araUJo ValE PM
001.072.242-40 aNdrÉ dE oliVEira PaEs PM
924.724.352-15 aNtoNio Giliard araUJo PErEira PM
592.591.082-68 EliNaldo GoMEs da silVa PM
713.959.112-15 JEffErsoN raiol dE soUZa PM
681.192.162-53 JoÂo claUdio dos saNtos silVa JUNior PM
468.362.092-87 JosÉ ricardo cordEiro PM
908.329.652-00 lEVY alaN salEs dE Brito PM
661.641.502-30 MaNoEl otáVio da costa NEto PM
981.883.212-49 rYaN NUNEs dE soUZa PM
759.221.772-49 Valdir fErrEira costa silVa JUNior PM

025.752.002-37 cÉZar aUGUsto PaNtoJa do NasciMENto PM

021.937.002-81 diEGo da silVa aUZiEr PM



64  diário oficial Nº 34.680 Quarta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2021

991.178.272-72 diEGo dE PaUlo MacHado da silVa PM

783.469.832-04 dioGo cardoso aQUiNo cBM

756.826.992-20 GissEllY NaZarEtH fiGUEirEdo PErEira PM

651.926.052-53 JaciValdo dE aBrEU costa PM

017.435.782-61 MattHEUs PirEs ViEira PM

989.210.702-06 NataN dE soUsa rodriGUEs PM

927.182.482-20 aNtoNio Nil oliVEira dos saNtos PM

941.786.902-72 JoNas oliVEira da silVa PM

988.525.072-72 Marcos ViaNa cUNHa PM

650.293.642-34 MaXWEll saKaGUcHi MoNtEiro PM

787.195.932-87 MaYcoN tUMa BENtEs PM

452.107.992-04 NÉlio oliVEira dos saNtos PM

727.732.192-87 roGÉrio soarEs PErEira PM

003.743.902-23 rUi araUJo BarBosa JUNHo PM

913.207.042-04 silas lEVY dE soUsa alMEida PM

794.392.502-59 silVaNo MElo BUlHÕEs PM

935.084.172-04 aNdErsoN dE MiraNda corrÊa PM

687.033.502-82 dENiValdo MorEira dias cBM

785.297.862-20 diEGo GioVaNi BarBosa do NasciMENto PM

751.111.012-68 EdiNEUtoN saNtos WaNdErlEY PM

655.912.592-00 fraNciMar dos saNtos soUsa PM

595.969.962-15 fraNcisco alEX salEs PErEira PM

011.728.932-92 JoÃo PEdro GasPar PM

689.791.002-30 JosÉ fláVio Baia loBo PM

838.335.102-00 KEllY silVa do carMo PM

016.212.532-10 lUiZ HENriQUE GadElHa caZolari PM

593.964.312-49 MarcElo oliVEira MElo PM

003.317.882-84 rEEUdEs laMarcio do ValE tEiXEira PM

012.937.432-67 rodriGo MarQUEs dE aNdradE PM

571.215.402-15 roNiValdo fErrEira dos aNJos PM

952.451.382-04 JEYMEsoN saNtos dE soUsa PM

532.798.832-53 JoÃo PaUlo VEloso corrÊa PM

395.486.512-20 JUstiNo aMaral dE soUZa PM

947.413.012-49 Marcos adriaNo saNtos rodriGUEs PM

947.104.142-20 raNGEl silVa cHaVEs PM

711.396.562-87 aNdrÉ saNtos PM

883.597.002-49 diEGo dos saNtos frEitas PM

695.275.472-53 JoaNa dE soUsa PoMPEU cBM

509.468.702-68 JUliErME do rosario aMaral PM

686.538.402-49 lUciENE QUEiroZ PiNto rEBoUÇas PM

365.638.382-00 Mário araÚJo rEis PM

740.023.842-68 aNdErsoN WilliEM dE oliVEira silVa PM

006.815.952-80 GilsoMar rodriGUEs da silVa JÚNior PM

849.639.992-34 lUis Mario da silVa MarQUEs PM

957.370.302-53 dioGo fraNcisco soUZa dE MoraEs PM

071.657.015-75 GENiltoN dos saNtos PM

380.277.472-87 Marcio cristiaNo riBEiro caldas cBM

985.420.282-87 JaKsoN aNdradE MElo PM

933.188.042-15 JHoNatas alVEs BEcKMaN da silVa PM

878.833.172-53 JillY JacYNtHo MoNtEiro GoNÇalVEs PM

900.830.162-87 JociEltoN KlaYtoN do NasciMENto fErrEira cBM

889.154.252-00 lUiZ rodriGo da crUZ costa PM

585.780.992-49 Márcio alBUQUErQUE raiol PM

790.795.042-20 Marcio cortiNHas da silVa PM

939.292.422-49 Marcos BrUNo fErrEira alVEs PM

001.760.352-81 Marcos saBiNo alVEs BarBosa PM

712.911.722-20 Marcos salEs da silVa BarBosa PM

037.033.093-50 Maria raiMUNda cardoso frEitas PM

852.029.912-15 MariaNdErsoN saNtos E saNtos PM

696.333.982-15 MarloN da crUZ saNtaNa PM

011.930.672-78 MatHEUs silVa MElo PM

837.894.132-91 MicHaEll roNald Brito fraNca cBM

Protocolo: 696479

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2395/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 1197/2021-coNJUr/3, de 
16 de agosto de 2021, que anexa o ofício nº 1422/2021 PGE-GaB-Pcta, 
de 11 de agosto de 2021, no qual a srª ana carolina lobo Gluck Paúl Pe-
racchi – Procuradoa Geral adjunta do contencioso, encaminha e recomen-
da o cumprimento da decisão Judicial proferida pelo Exmº sr. dr. lucas do 
carmo de Jesus – Juíz de direito titular da Vara Única da Justiça Militar do 
Estado do Pará, nos autos da ação ordinária, com base no Processo Judicial 
nº 0809810-37.2021.814.0301, ajuizada por aNtÔNio daVi GoNÇalVEs 
da silVa (cPf: 254.191.372-91) em face do Estado do Pará. No feito, foi 
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de SUSPENDER OS EFEITOS do 
ato administrativo que impôs a sanção de Exclusão a bem da disciplina e 
determina a rEiNtEGraÇÃo do autor ao efetivo da Polícia Militar do Esta-
do do Pará na graduação em que se encontrava quando houve o desliga-
mento (PaE Nº 2021/883391);
rEsolVE:
art. 1º sUsPENdEr os EfEitos da Portaria Nº 2658/2017-dP/2, pu-
blicada no Boletim Geral n° 160, de 22 de agosto de 2017 - PMPa, a qual 
Excluiu a Bem da disciplina da Polícia Militar do Pará, o cB PM rG 19043 
aNtÔNio daVi GoNÇalVEs da silVa, por decisão administrativa referen-
te ao conselho de disciplina de Portaria Nº 009/2010-corcPc.
art. 2º rEiNtEGrar na Polícia Militar do Pará, o cB PM rG 19043 aNtÔ-
Nio daVi GoNÇalVEs da silVa, matrícula funcional nº 53298761, em 
decorrência de decisão judicial, processo n° 0809810-37.2021.814.0301.
art. 3º classificar o cB PM rG 19043 aNtÔNio daVi GoNÇalVEs da 
silVa, no departamento Geral de Pessoal da PMPa (icoaraci), aguardando 
o EraP.
art. 4º ao chefe do departamento Geral de Pessoal da PMPa, encaminhar o 
Policial Militar à Junta regular de saúde da PMPa, para que seja submetido 
aos exames médicos necessários e ao centro integrado de atenção Psicos-
social da PMPa, para realização da entrevista Psicossocial.
art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. retroagindo 
seus efeitos a contar de 21 de julho de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 24 de agosto de 2021.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNtE GEral da PMPa

Protocolo: 696145
Portaria de Falecimento nº 081/2021 – 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 3º sGt 
PM rr rG 6724 BENEdito osMariNo costa rUiZ, faleceu na cidade de 
Belém/Pa, na data 22 de Junho de 2021, conforme cópia da certidão de 
Óbito n° 066977 01 55 2021 4 00057 293 0009643, expedida pelo regis-
tro civil das Pessoas Naturais, no dia 05 de Julho de 2021, apresentada e 
arquivada no cVP, rEsolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º sGt PM rr rG 6724 BENE-
dito osMariNo costa rUiZ, em virtude do seu falecimento na data 22 
de Junho de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a contar do dia 22 de Junho e revoga as disposições em 
contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 24 de agosto de 2021.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 696445
Portaria Nº 044/2021-eP/PM – oBJEto: Nomear o 2° tEN QoaPM 
rG 24159 adÃo Marcos EsPÍrito saNtos dE lEMos para exercer a 
função de fiscal do contrato administrativo nº 017/2021 - EP/PMPa; Be-
lém/Pa, 24/08/2021; JEaNdErsoN da silVa saraiVa – tEN cEl QoPM, 
chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 696623
Portaria Nº 043/2021-eP/PM – oBJEto: Nomear o 1° tEN QoPM 
rG 39209 dioGo costa dos saNtos para exercer a função de fiscal do 
contrato administrativo nº 016/2021 – EP/PMPa; Belém/Pa, 24/08/2021; 
JEaNdErsoN da silVa saraiVa – tEN cEl QoPM, chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 696621

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 015/2021 - eP/PMPa. oB-
JEto: aquisição de Munição calibre 7,62 trEiNa. Valor total: r$ 
608.080,00. data dE assiNatUra: 20/08/2021. ViGÊNcia: 20/08/2021 
a 19/08/2022. dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa - 1502 – segurança 
Pública / Projeto/atividade - 26/8259 – realização de Policiamento osten-
sivo / Natureza de despesa - 3.3.90.30 - Material de consumo / Plano in-
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terno – 1050008259c / fonte - 0106 e/ou 0306 (recursos Provenientes de 
transferência - convênios e outros). EMPrEsa: coMPaNHia BrasilEira 
dE cartUcHos. cNPJ: 57.494.031/0001-63. ordENador: JosÉ dilsoN 
MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 696565
coNtrato adM Nº 017/2021 - eP/PMPa. oBJEto: aquisição de 
20 redutores de velocidade tipo lombada portátil. Valor total: r$ 
18.100,00. data dE assiNatUra: 24/08/2021. ViGÊNcia: 24/08/2021 a 
23/08/2022. dotaÇÃo orÇaMENtária: Uo: 66201; UGr: 660201; Pro-
grama - 1502 – segurança Pública/ ação; (Projeto/atividade) - 8271 – fis-
calização de trânsito; 8272 – Educação de trânsito; 8273 – Habilitação de 
condutores; 8274 – regularização de veículos; Elemento de despesa - 4.4.90.52 
– Material de investimento; fonte de recurso - 0261 e/ou 0661; Plano interno 
– 1050008271E. EMPrEsa: arBJi coMErcio dE ElEtroNicos E coMPoNEN-
tEs EirEli. cNPJ: 04.730.121/0001-40. ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE 
soUZa JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 696484

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

10º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 038/2011-PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJEto: o presente termo adi-
tivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato ad-
ministrativo nº 038/2011 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, no valor 
total de r$ 19.841,18 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e 
dezoito centavos). data da assinatura: 23/08/2021. Vigência: 01/09/2021 
a 31/08/2022. a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1502 – segurança Pública; ação: 26/8259 – realização de Po-
liciamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – locação de 
imóvel; Plano interno: 1050008259c; fonte: 0101 (recurso ordinário). 
locador: KariNa KocHHaNN fErNaNdEs; cPf:225.777.998-37; ordE-
Nador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior -cEl QoPM rG 18044.

Protocolo: 696165

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 037/2021 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mili-
tar do Pará. objeto: “aquisição de Moedas de 50mm alusivas às conde-
corações deferidas às autoridades do Estado do Pará”, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. data e 
hora de abertura: 08/09/2021, às 09h00 (horário de Brasília). local: www.
gov.br/compras. informações: (91)98421-0841. Edital se encontra dispo-
nível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras Be-
lém-Pa, 24 de agosto de 2021. lUiZ aUGUsto Brito taVarEs– 2º tEN 
QoaPM rG 24842 - PrEGoEiro

Protocolo: 696353

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1423/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 11 a 14/08/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: tEN PM israel de souza 
dantas; cPf: 898.303.692-34; Valor: r$ 846,66. cB PM alexandre Pio 
furtado santos; cPf: 983.389.272-87; Valor: r$ 759,60. sd PM Juliana 
da silva rocha do carmo; cPf: 963.754.852-15; Valor: r$ 759,60. orde-
nador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1424/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 18 a 20/08/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: cB PM lucas thomás soa-
res ferreira Nobre; cPf: 022.486.002-08; Valor: r$ 506,40. sd PM aman-
da de Nazaré Barra rodrigues; cPf: 017.467.792-34; Valor: r$ 506,40. 
sd PM felipe Matheus soares ferreira Nobre; cPf: 013.315.202-23; Valor: 
r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 29/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: são caetano de odivela-Pa; Período:03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: cB Maria Gabriela costa Nascimento; cPf:838.751.582-53; Va-
lor r$1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 30/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: são domingos do capim-Pa; Pe-
ríodo:03 a 08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 
de pousada; servidor: sGt PM raimundo Nonato ferreira dos santos; 
cPf:228.920.012-34; Valor r$1.318,80 . ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 31/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: colares-Pa; Período:03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt 
PM João luiz Quadros furtado; cPf: 381.318.622-91; Valor r$ 870,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 32/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: santa izabel do Pará-Pa; destino: colares-Pa; Período: 03 
a 08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pou-
sada; servidores :sGt PM José sebastião Pereira do Nascimento; cPf: 
476.911.902-04; Valor r$ 870,40. sGt PM Gilmar oliveira da silva; 
cPf:574.915.182-49 ; Valor r$870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 33/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: tomé-açu-Pa; destino: colares-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt 
PM Kleberson fabio da silva antunes; cPf: 167.562.978-13; Valor: r$ 
870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 34/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 03 a 09/08/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: cB 
PM antonio Braga dos santos Junior; cPf: 825.171.182-72; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 35/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 03 a 
09/08/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: sGt PM artur Jorge trindade Barros; cPf: 577.511.702-63; Va-
lor: r$ 870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 36/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; servidores: sd PM danilo Moreira da silva; cPf: 035.388.222-47; 
Valor: r$857,20. ordenador:cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 37/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: cB 
PM renata de Jesus araújo das chagas; cPf: 622.060.102-59; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 38/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
cB PM Wesley Gomes lima; cPf: 953.690.232-04; Valor: r$ 857,20. cB 
PM lucivaldo de souza Monteiro; cPf: 614.810.922-00; Valor: r$857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 39/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: são Miguel do Guamá-Pa; destino: Marapanim-Pa; Perío-
do: 03 a 08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de 
pousada; servidores: sGt PM luís Guilherme rodrigues de souza; cPf: 
353.071.612-04; Valor: r$ 870,40. ordenador:cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 40/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: cB 
PM Marcos dutra de Brito; cPf: 721.098.662-68; Valor: r$ 857,20. orde-
nador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 41/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: sUB 
tEN orivaldo Gama da costa; cPf: 353.094.662-15; Valor: r$ 870,40. or-
denador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 42/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
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cB PM Guilherme Xavier Bahia; cPf: 989.083.912-15; Valor: r$ 857,20. 
cB PM railson William silva coêlho; cPf: 976.434.402-04; Valor: r$ 
857,20. cB PM Edineuton santos Wanderley; cPf: 751.111.012-68; Va-
lor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 43/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananineua-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: cB PM clenildo cavalcante de couto; cPf: 602.853.702-00; Va-
lor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 44/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; servidor: sGt PM João raimundo Brito do Nascimento filho; cPf: 
021.502.613-67; Valor: r$ 870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 45/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: 
cB PM Brenda lorena santos dos reis; cPf: 002.928.962-98; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 46/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: sUB 
tEN admar costa dos santos; cPf: 567.255.902-68; Valor: r$ 870,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 47/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: 
sd PM cesar augusto teixeira santos; cPf: 003.815.812-41; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 48/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sd PM Geisa Nayane de oliveira Vilhena; cPf: 985.134.192-49; Valor: r$ 
857,20. sd PM Valmir rocha almeida Junior; cPf: 001.381.532-64; Va-
lor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 49/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: são domingos do capim-Pa; Período: 03 
a 08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; servidores: sGt PM rosialda oliveira de souza; cPf: 454.240.122-72; 
Valor: r$ 1.318,80. cB PM rudson fernandes furtado; cPf: 759.799.182-
72; Valor: r$1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 50/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: são caetano de odivelas-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: sGt PM cláudio Jorge Pereira Maciel; cPf: 440.188.862-68; Va-
lor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 51/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: são caetano de odivelas-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: sd PM Gabriel Milton trindade da costa; cPf: 003.983.012-80; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 52/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: capanema-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: MaJ Wagner Jorge Vinagre Mendes; cPf: 611.254.152-15; Va-
lor: r$ 1.582,60. sGt PM augusto Muller costa Penha; cPf: 883.534.862-
53; Valor: r$ 1.318,80. cB PM danielle siqueira da silva Margalho; cPf: 
747.092.402-72; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Eliane do socorro da silva 
rodrigues; cPf: 738.504.462-04; Valor: r$ 738.504.462-04; V alor: r$ 

1.266,00. cB PM João Paulo soares Barbosa; cPf: 679.036.652-00; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 53/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: são caeteano de odivelas-Pa; Período: 03 
a 08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: cB PM carin Negrão dos santos; cPf: 951.415.532-72; Valor: 
r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 54/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
tEN PM Priscilla de carvalho costa; cPf: 015.616.642-94; Valor: r$ 
1.411,10. sGt PM odair araujo de lima; cPf: 622.027.232-34; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM samir ribeiro chagas da costa; cPf: 879.891.742-00; 
Valor: r$ 1.266,00. .ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 55/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
tEN PM raimundo araujo da silva Neto; cPf: 007.455.502-23; Valor: r$ 
1.411,10. sGt PM Jorge ferreira de almeida; cPf: 424.631.652-00; Valor: 
r$ 1.318,80. sGt PM Jussiê alves Brito; cPf: 570.548.862-91; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Paulo roberto dias Queiroz; cPf: 843.313.212-15; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM Nariel de oliveira anselmo; cPf: 638.525.352-04; 
Valor: r$ 1.266,00. cB PM Werley seguins de Jesus; cPf: 517.051.252-
04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM sidclei figueiredo de abreu; cPf: 
726.271.662-04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Joilson de sousa cruz filho; 
cPf: 908.947.742-04; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 56/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 02 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; servidores: 
tEN PM Breenda Baker tavares; cPf: 995.016.432-04; Valor: r$ 1.693,32. 
sGt PM Waldeci rosa costa; cPf: 268.329.092-68; Valor: r$ 1.582,56. 
cB PM lilian catherine da silva Miranda Barbosa; cPf: 789.665.902-68; 
Valor: r$ 1.519,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 57/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
tEN PM Elton sandro cruz salas roldan; cPf: 013.368.801-12; Valor: 
r$ 1.411,10. sGt PM Benildo luiz favacho freire; cPf: 581.005.122-
72; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Walace Patrick corrêa carvalho; cPf: 
012.792.172-94; Valor: r$ 1.266,00. cB PM anderson farias de Brito; 
cPf: 946.097.302-78; Valor; r$ 1.266,00. cB PM Valdenor de Melo fer-
reira; cPf: 006.288.742-43; Valor: r$ 1.266,00. sd PM andreo cardoso 
ribeiro; cPf: 023.522.472-33; Valor: r$ 1.266,00. sd PM daniel Nasci-
mento da costa; cPf: 014.548.472-63; Valor: r$ 1.266,00. sd PM tertu-
liano loiola siqueira; cPf: 015.005.852-70; Valor: r$ 1.266,00. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 58/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servido-
res: tEN PM Milton Brito da silva filho; cPf: 451.742.452-91; Valor: 
r$ 1.411,10. cB PM Weder Nascimento de almeida; cPf: 757.666.982-
91; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Marcos Bruno dos santos Monteiro; cPf: 
940.201.912-04; Valor: r$ 1.266,00. sd PM samela cristina Martins cas-
tro; cPf: 025.634.632-11; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 59/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: cB 
PM Basilio Pires da silva Junior; cPf: 839.596.612-15; Valor: r$ 1.266,00. 
sd PM Meriam Miranda Mescouto filha; cPf: 951.906.862-72; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 60/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sGt PM carlos augusto rodrigues salgado; cPf: 355.792.692-34; Valor: 
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r$ 1.318,80. cB PM raimundo rosario da silva ataide; cPf: 742.217.522-
20; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 61/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servido-
res: tEN PM rose sheyla rodrigues carneiro; cPf: 732.806.232-00; Va-
lor: r$ 1.411,10. sUB tEN PM antonio amadeu Monteiro da silva; cPf: 
264.473.982-91; Valor: r$ 1.318,80. sGt PM luiz otavio almeida Pires; 
cPf: 380.013.652-04; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 62/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: sd 
PM alessandra de Paula Moura Braga; cPf: 021.186.122-73; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 63/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: cB 
PM alan Marcio Barbosa roldão; cPf: 809.459.022-04; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 696304
Portaria Nº 822/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
PrEVENÇÃo coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 26 a 29/03/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
caP PM cássio rogério dantas Garcia; cPf: 929.102.112-15; Valor: r$ 
1.015,49. tEN PM Milton Brito da silva filho; cPf: 451.742.452-91; Va-
lor: r$ 987,77. sGt PM cleber corrêa dos santos; cPf: 395.168.492-53; 
Valor: r$ 923,16. cB PM ricardo Pinon dos santos; cPf: 876.965.922-
20; Valor: r$ 886,20. cB PM igor andrade calandrini fernandes; cPf: 
879.666.462-20; Valor: r$ 886,20. cB PM Elaine cristina de souza furta-
do; cPf: 691.997.952-72; Valor: r$ 886,20. cB PM Michel afonso souza 
do carmo; cPf: 819.740.602-25; Valor: r$ 886,20. cB PM diego Gonçal-
ves de loureiro; cPf: 919.224.102-68; Valor: r$ 886,20. cB PM fabio luiz 
Pimentel Marques; cPf: 772.494.452-00; Valor: r$ 886,20. cB PM aldair 
Junior franco da conceição; cPf: 712.404.202-00; Valor: r$ 886,20. sd 
PM Eliel farias Evangelista Junior; cPf: 031.483.442-78; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 823/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
PrEVENÇÃo coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 09 a 12/04/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
caP PM cássio rogério dantas Garcia; cPf: 929.102.112-15; Valor: r$ 
1.015,49. sGt PM luiz sergio feio Martins; cPf: 328.194.982-72; Valor: 
r$ 923,16. sGt PM fernando Pereira teobaldo; cPf: 430.311.612-20; Va-
lor: r$ 923,16. cB PM daniel Brito Baia; cPf: 776.264.192-00; Valor: r$ 
886,20. CB PM Jefferson Jhonny santos da costa; cPf: 010.833.542-99; 
Valor: r$ 886,20. cB PM salomão dos santos almeida; cPf: 946.676.592-
20; Valor: r$ 886,20. cB PM rogerio cordovil cunha; cPf: 649.642.482-
91; Valor: r$ 886,20. sd PM idaliel dias silva; cPf: 010.424.932-35; 
Valor: r$ 886,20. sd PM Marcelo cristian da conceição Matias; cPf: 
002.492.592-65; Valor: r$ 886,20. sd PM leandro Junior Pinto santos; 
cPf: 000.581.892-38; Valor: r$ 886,20. sd PM alan Harrison santos de 
Jesus; cPf: 963.014.732-72; Valor: r$ 886,20. sd PM tiago ferreira Pan-
toja; cPf: 019.144.022-19; Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 696485

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando os autos do Processo nº 2021/886766, referen-
te a adesão à ata de registro de Preço no 18a/2020 PMMG, relativa ao 
Pregão Eletrônico no 238/2020/PMMG -, que tem por objeto a “aquisição 
de redutor de velocidade – tipo cone flexível, a fim de ser utilizado pela 
Polícia Militar do Estado do Pará,”, instruído nos termos do art. 15, ii da 
lei nº 8.666/93, c/c o art. 19 parágrafo 1º do decreto Estadual MG nº 
46.311/2013, ratificado pelo PARECER Nº 198/2021-CONJUR/PMPA, de 
19/08/2021 e pelo ParEcEr Nº 139/2021 – coNtroladoria iNtErNa/
PMPa de 23/08/2021.
rEsolVE:
01 – ratificar a adesão à ata de registro de Preços n° 18a/2020 PMMG, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº 238/2020/PMMG, visando a contratação 

da empresa  World cENtEr coMÉrcio, iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo 
LTDA, CNPJ N° 00.211.131/0001-18, para fins de “Aquisição de redutor de 
velocidade – tipo cone flexível, a fim de ser utilizado pela Polícia Militar do 
Estado do Pará”, no valor de r$ 50.925,00 (cinquenta mil, novecentos e e 
vinte e cinco reais).
02 – Remeter o processo ao Escritório de Projetos da PMPA, a fim de que 
seja efetivada a contratação da empresa e a respectiva emissão da(s) no-
ta(s) de empenho.
Quartel em Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 696482

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 174/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar da cidade de Barcarena/Pa em virtude da necessidade de apoio 
veicular para a dependente Maria triNdadE MacHado rodriGUEs, de 
abaetetuba, esposa do associado sGt raiMUNdo NoNato dE farias ro-
driGUEs até o Hospital saúde da Mulher/Belém. fUNdaMENto lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Barcarena-Pa; destino: Belém-
Pa; Períodos de 02,06,13,16,20,24 e 27 de Julho de 2021; Quantidade 
de diárias: 03 diárias de alimentação; Na categoria “B”; servidor: sGt 
PM rG 21570 lEoNito JEsUs do rÊGo; cPf: 394.840.922-68, no Valor: 
r$ 923,16. ordENador EM EXErcÍcio: EMErsoN aNÍBal MEsQUita 
MartiNs; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs 
a data dE rEtorNo.

Protocolo: 696295

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, através 
de seu comandante Geral, comunica que realizará licitação, na modalidade 
rdc, conforme abaixo descrito:
rdc Eletrônico nº 001/2021 - cBMPa, modo de disputa fechado, tipo maior 
desconto, regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, va-
lor total máximo estimado r$ 1.997.483,12 (Um milhão novecentos e no-
venta e sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e doze centavos).
objeto: iMPlaNtaÇÃo coM rEforMa, aMPliaÇÃo E coNstrUÇÃo do 
QUartEl do 9º GBM/altaMira.
Presidente titular: luiz alfredo silva Galiza dos santos – MaJ QoBM.
Presidente suplente: Moisés tavares Moraes – tcEl QoBM.
data de abertura: 17/09/2021, 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, 24 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 696362

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 111/diÁria/cedec, de 23 de aGosto de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º – conceder aos militares da coordenadoria Estadual de defesa 
civil, diárias de alimentação e pousada, perfazendo um valor total de r$ 
11.613,23 (oNZE Mil, sEiscENtos E trEZE rEais E ViNtE E trÊs cEN-
taVos), por terem seguido viagem de Belém-Pa para os municípios de Pa-
ragominas, Xinguara e Marabá/Pa, nas regiões de integração do araguaia, 
capim, e carajás, com diárias do grupo B, nos períodos de 18 a 20 e 22 a 
28 de agosto de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
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Posto Grad NoME local
data Nº dE diárias

Valor UNitário (r$) total (r$)
saÍda rEGrEsso alimentação Pousada

sGt BM Jean carvalho correa 
Paragominas 18/08/2021 20/08/2021 3 2

r$ 131,88 r$ 659,40

cB BM Márcio dos santos avelar r$ 126,60 r$ 633,00

sGt BM adalberto santos silva

Xinguara 22/08/2021 28/08/2021 7 6

r$ 131,88 r$ 1.714,44

sGt BM Jean carvalho correa r$ 131,88 r$ 1.714,44

cB BM Watilla oliveira Vieira r$ 126,60 r$ 1.645,80

cB BM Heyder Vanderi de oliveira santos r$ 126,60 r$ 1.645,80

caP BM carlos rangel Valois da silva
Marabá 22/08/2021 28/08/2021 7 6

r$ 145,07 r$ 1.885,91

sGt BM adriano de aviz Barbosa r$ 131,88 r$ 1.714,44

Valor total r$ 11.613,23

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro dos saNtos – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 696345

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Contrato: 052/2021. Inexigibilidade de Licitação nº 034/2021. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. PErY 
UBIRATAN DA SILVA VASCONCELOS. CPF nº 278.609.492-53. Classifica-
ção 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 direção Vei-
cular: defensiva, ofensiva e Evasiva. data da assinatura: 20/08/2021. 
Vigência: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 2.800,00. 
orçamento: Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. 
Proc. nº 2021/202473. contratado: PErY UBirataN da silVa VascoN-
cElos. Endereço: Passagem damaseno, nº 1000, Bairro: Quarenta Horas, 
cep: 67120-390, Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
Contrato: 073/2021. Inexigibilidade de Licitação nº 051/2021. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. doU-
GLAS COELHO DA PAIXÃO. CPF nº 958.678.483-53. Classificação do Obje-
to: 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 monitor da disciplina direção Veicular: defensiva, ofen-
siva e Evasiva. data da assinatura: 20/08/2021. Vigência: a contar da sua 
assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 2.000,00. orçamento: Programa de 
trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 06
.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2021/214513. 
contratado: doUGlas coElHo da PaiXÃo. Endereço: rua Goiania, Qd 
112, Bairro: Belo Horizonte, cep: 66670-320, Marabá/Pa. ordenador: ana 
Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral 
da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 696437
eXtrato do coNtrato
Contrato nº: 087/2021 – PC/PA. Inexigibilidade de Licita-
ção nº 056/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06. ricardo oliVEira do rosário. cPf nº 
758.624.332-87 objeto: contratação da prestação de serviços técnico pro-
fissional 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 “oPEraÇÕEs 
Policiais”, com carga horária de 50 (cinquenta) horas-aulas, no valor uni-
tário de r$70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$=3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais). data da assinatura: 16/08/2021. ViGÊNcia: a 
contar da sua assinatura até 30/09/2021. Valor do contrato: r$=3.500,00 
(três mil e quinhentos reais). orçamento: Programa de trabalho Natureza 
de despesa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.3390
36.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2021/202619. contratado: ricardo 
oliVEira do rosário. Endereço: rua Boaventura da silva, 739, apto. 
402, Edf. Melk Wande/ dom romualdo, bairro: Nazaré, Belém/Pa, cEP: 
66055-090. ordenador: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 696443

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 056/2021– 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. ricardo oliVEira do rosá-
rio, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 758.624.332-87.
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 discipli-
na “oPEraÇÕEs Policiais”, com carga horária de 50 (cinquenta) horas
-aulas, no valor unitário de r$70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$=3.500,00 (três mil e quinhentos 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$=3.500,00 (três mil e quinhentos 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 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: 16/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVEs soarEs ZaGalo
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 696447
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 051/2021– 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. doUGlas coElHo da PaiXÃo, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 958.678.483-53.
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, c-203 sEad PcPa”, como MoNitor da disciplina 
“dirEÇÃo VEicUlar: dEfENsiVa, ofENsiVa E EVasiVa”, com carga ho-
rária de 40 (quarenta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 50,00 (cinquen-
ta reais), totalizando o valor de r$ 2.000,00 (dois mil 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$ 2.000,00 (dois mil 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 
Jurídica
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 ordinários
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
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/2021– 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. PErY UBirataN da silVa Vas-
coNcElos, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 278.609.492-53.
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, c-203 sEad PcPa”, como docENtE da disciplina 
“dirEÇÃo VEicUlar: dEfENsiVa, ofENsiVa E EVasiVa”, com carga ho-
rária de 40 (quarenta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 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$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 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 se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
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: 696441

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 051/2021 - Pc/Pa para contratação 
de doUGlas coElHo da PaiXÃo. Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais).
Belém/Pa, 20 de agosto_de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 034/2021 para contratação de 
PErY UBirataN da silVa VascoNcElos. Valor: r$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais).
Belém/Pa, 20 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 696444
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 056/2021 para 
contratação da sr. ricardo oliVEira do rosário. Valor: r$=3.500,00 
(três mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 16 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVEs soarEs ZaGalo
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 696448

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 01446/2021 - dGPc/od/drF de 20 de agosto de 
2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/913849, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaEtE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/08/2021 
a 22/08/2021;

1. iPc JosE clEVis da silVa - Mat: 5940053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. dPc MaUricio dE MENEZEs PirEs - Mat: 57233649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

3. EPc GlaUBEr PiNto frEitas - Mat: 54184099
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção V, artigos 145 e 149;
rEsolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( sEtEcENtos E doZE rEais E QUatorZE cENtaVos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01447/2021 - dGPc/od/drF 
de 20 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021916552, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEVEs, 
a fim de realizar OPERAÇÃO DOCUMENTO, no período de 21/08/2021 a 
25/08/2021;

1. PaP ValdENor dos saNtos corrEa - Mat: 61255
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
2. PaP raiMUNdo triNdadE dos saNtos - Mat: 5940282
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
3. PaP Edilar coUto dos saNtos JUNior - Mat: 5157382
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

4. PaP MaNoEl JUNior da silVa GoNÇalVEs - Mat: 5133629
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção V, artigos 145 e 149;
rEsolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie 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
daNiEla soUsa dos saNtos dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01448/2021 - dGPc/od/drF 
de 20 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/915208, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoEi-
RA DO ARARI, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 23/08/2021 a 24/08/2021;

1. adM VaNEssa ElaiNE farias dE soUsa PiMENta - Mat: 5891357
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. asG NEUZa Maria MartiNs Vidal - Mat: 2010534
(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 sE-
tENta 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: 01449/2021 - dGPc/od/drF 
de 20 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/916347, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJUBa, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
23/08/2021 a 26/08/2021;

1. iPc aNdrE PEssoa Barros - Mat: 57233594
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc roMUlo araUJo rodriGUEs - Mat: 5940127
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc aUGUsto cEZar loPEs do NasciMENto - Mat: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc MiQUEias dE frEitas lEao - Mat: 54189387
(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 pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( trÊs Mil, trEZENtos E ViNtE E trÊs rEais E 
triNta E dois 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: 01450/2021 - dGPc/od/drF 
de 20 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/916243, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJUBa, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
21/08/2021 a 24/08/2021;

1. MPc MaUro MiraNda caMPos - Mat: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc rENaN fraNcisco rodriGUEs BraGa - Mat: 4219816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc carlos MartiNs da silVa - Mat: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc aNtoNio fErNaNdo liMa JUNior - Mat: 5332214
(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 pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( trÊs Mil, trEZENtos E ViNtE E trÊs rEais E 
triNta E dois cENtaVos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01451/2021 - dGPc/od/drF 
de 20 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/916195, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJUBa, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
22/08/2021 a 25/08/2021;

1. iPc carlos Maia filHo - Mat: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
2. iPc fErNaNdo aNdrE rEis daMascENo - Mat: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
3. iPc MarNilsoN JosE dE soUsa raBElo - Mat: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc aNGElo fErrEira MartiNs - Mat: 5913855
(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 pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( trÊs Mil, trEZENtos E ViNtE E trÊs rEais E 
triNta E dois 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: 01452/2021 - dGPc/od/drF 
de 20 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/915593, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/08/2021 a 
22/08/2021;

1. adM PaUlo roBErto rodriGUEs cardoso - Mat: 57190627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. dPc WalMir raciNE liMa loPEs JUNior - Mat: 5940427
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. iPc JosE PalHEta PiNHEiro JUNior - Mat: 5876818
(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$ 1,424.28 ( 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
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01453/2021 - dGPc/od/drF 
de 20 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/913837, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEVEs, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/08/2021 a 
25/08/2021;

1. iPc PaUlo Marcio da silVa araGao - Mat: 8400702
(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
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01454/2021 - dGPc/od/drF 
de 23 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/920388, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 23/08/2021 a 
25/08/2021;

1. das rafaEla stHEfaNY da silVa - Mat: 5955604
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

2. assEssor EValdo JosE silVa dE frEitas JUNior - Mat: 5957660
(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 providen-
cie 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 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: 01455/2021 - dGPc/od/drF 
de 23 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/916321, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJUBa, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
24/08/2021 a 27/08/2021;

1. iPc PaUlo roBErto GoNcalVEs dE MENEZEs - Mat: 5331579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc Marco aNtoNio sENa cHaGas - Mat: 5411017
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc WasHiNGtoN lUis saNcHEs dE arrUda filHo - Mat: 57192809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc dUrVal lUis PaEs GoNdiM - Mat: 57233589
(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 pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( trÊs Mil, trEZENtos E ViNtE E trÊs rEais E 
triNta E dois 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: 01456/2021 - dGPc/od/drF 
de 23 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021895140, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoEi-
RA DO ARARI, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 24/08/2021 a 27/08/2021;

1. ddiV rUBENVal corrEa ParaENsE - Mat: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. aGMEc JosE JacKsoN castro crUZ - Mat: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. aGElE raiMUNdo NoNato BarBosa GaViNHo - Mat: 702331
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção V, artigos 145 e 149;
rEsolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( dois Mil, cENto E triNta E sEis rEais E QUa-
rENta E dois 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: 01457/2021 - dGPc/od/drF 
de 23 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/896593, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/08/2021 a 
25/08/2021;

1. EPc fraNcisco carlos faGUNdEs caMPos - Mat: 5826454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. iPc JosiEtE cristiNa costa dE saNta BriGida - Mat: 8400722
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

3. iPc laErcio PraZErEs da silVa - Mat: 54189057
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

4. dPc adriaNa carla MaGNo BarBosa - Mat: 54180059
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

5. iPc MarcElo carlos toBias rodriGUEs - Mat: 5412390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

6. iPc BrUNo dE castro alVEs - Mat: 57194807
(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$ 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
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01458/2021 - dGPc/od/drF 
de 23 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/887954, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 24/08/2021 a 27/08/2021;

1. das sUEllEN cristiNa da costa - Mat: 57215494
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)
2. ddiV JosE roBErto BlaNs da silVa - Mat: 5958840

(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 
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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: 01459/2021 - dGPc/od/drF 
de 23 de aGosto de 2021.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/919133, 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 20/08/2021 a 25/08/2021;

1. dPc VaNEssa MacEdo corrEa dE soUZa - Mat: 57233513
(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 providen-
cie 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 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: 01460/2021 - dGPc/od/drF 
de 24 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 24/08/2021 a 30/08/2021;

1. iPc roBErto carlos PiMENta dE soUZa - Mat: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção V, artigos 145 e 149;
rEsolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o 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

Protocolo: 696177

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata do LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis 
ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do Estado do Pará

onde se lê: 

Nº dE ordEM Nº do rP dEscriÇÃo do BEM sitUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo
64 16154 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
65 16155 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
66 16156 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
67 16157 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
68 16158 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
69 16159 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
70 16160 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
71 16161 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
72 16162 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
73 16163 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
74 16164 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
75 16165 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
76 16166 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
77 16167 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
78 16168 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
79 16169 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
80 16170 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
81 16171 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
82 16172 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
83 16090 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
84 16091 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
85 16092 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
86 16093 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
87 16094 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
88 16095 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
89 16096 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
90 16097 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
91 16098 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

92 16099 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

93 16100 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

94 16101 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
95 16102 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
96 16103 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
97 16104 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
98 16105 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
99 16106 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
100 16107 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
101 16108 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
102 16109 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
103 16111 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
104 16112 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
105 16113 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
106 16114 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
107 16115 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
108 16116 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
109 16117 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
110 16118 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
111 16119 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
112 16120 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
113 16121 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
114 16122 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
115 16123 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
116 16124 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
117 16125 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
118 16126 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
119 16127 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
120 16128 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
121 16129 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
122 16130 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
123 16131 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
124 16132 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
125 16133 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
126 16134 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
127 16135 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
128 16136 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
129 16137 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
130 16138 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
131 16139 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
132 16140 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
133 16141 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
134 16142 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
135 16143 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
136 16144 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
137 16145 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
138 16146 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
139 16147 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
140 16148 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
141 16149 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
142 16150 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
143 16151 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
144 16152 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
145 16153 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
146 16154 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
147 16155 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
148 16156 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
149 16157 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
150 16158 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
151 16159 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
152 16160 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
153 16161 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
154 16162 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
155 16163 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
156 16164 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
157 16165 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
158 16166 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
159 16167 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
160 16168 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

161 16169 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
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162 16170 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

163 16171 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
164 16172 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

Leia – se: 

Nº dE ordEM Nº do rP dEscriÇÃo do BEM sitUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo
1 16154 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
2 16155 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
3 16156 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
4 16157 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
5 16158 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
6 16159 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
7 16160 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
8 16161 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
9 16162 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
10 16163 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
11 16164 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
12 16165 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
13 16166 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
14 16167 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
15 16168 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
16 16169 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
17 16170 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
18 16171 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
19 16172 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
20 16090 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
21 16091 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
22 16092 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
23 16093 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
24 16094 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
25 16095 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
26 16096 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
27 16097 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
28 16098 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
29 16099 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
30 16100 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
31 16101 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
32 16102 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
33 16103 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
34 16104 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
35 16105 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
36 16106 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
37 16107 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
38 16108 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
39 16109 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
40 16111 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
41 16112 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
42 16113 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
43 16114 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
44 16115 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
45 16116 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
46 16117 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
47 16118 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
48 16119 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
49 16120 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
50 16121 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
51 16122 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
52 16123 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
53 16124 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
54 16125 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
55 16126 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
56 16127 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
57 16128 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
58 16129 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
59 16130 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
60 16131 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
61 16132 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
62 16133 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
63 16134 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

64 16135 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
65 16136 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
66 16137 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
67 16138 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
68 16139 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
69 16140 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
70 16141 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
71 16142 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
72 16143 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
73 16144 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
74 16145 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
75 16146 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
76 16147 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
77 16148 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
78 16149 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
79 16150 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
80 16151 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
81 16152 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
82 16153 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
83 16154 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
84 16155 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
85 16156 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
86 16157 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
87 16158 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
88 16159 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
89 16160 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
90 16161 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
91 16162 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
92 16163 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
93 16164 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
94 16165 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
95 16166 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
96 16167 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
97 16168 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
98 16169 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
99 16170 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
100 16171 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo
101 16172 colEtE Balistico, NiVEl ii, taMaNHo MEdio iNsErVÍVEl iNciNEraÇÃo

*Publicado no doe nº 34.502 de 26 de Feveiro de 2021
Protocolo: 696335

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 304 de 19/08/2021 – daF
sErVidor: rosaria laNa dE oliVEira liMa
carGo: Perito criminal MatrÍcUla: 5889979/1
PErÍodo: 26.07.2021 à 24.09.2021.

Protocolo: 696310

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 247/2021 de 23 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 nº 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolVE:
Designar como fiscal o servidor ANTÔNIO CARLOS SILVA DE FREITAS, Co-
ordenador de Material e Patrimônio, matrícula nº 57229910-2, e como 
suplente o servidor fraNcisco JosÉ soUZa saNtos, coordenador das 
Unidades regionais, matrícula nº 5832500/1, do contrato nº 059/2021 
– cPcrc, celebrado com a empresa coMPaNHia dE saNEaMENto do 
Pará - cosaNPa, que tem por objeto a prestação dos serviços públicos 
de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários, de acordo com 
o regulamento Geral de Prestação de serviços de água e de Esgoto esta-
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belecido pelas agências reguladoras de saneamento Básico, sem prejuízo 
dos demais regulamentos e das normas inerentes, a fim de atender as 
necessidades da sede (Belém) deste Centro de Perícias Científicas “Renato 
chaves”, suas Unidades regionais e Núcleos avançados, no período de 
30 de julho de 2021 a 29 de julho de 2022, conforme a atual vigência do 
contrato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas “rENato cHaVEs”, 23 de agosto de 
2021.
cElso da silVa MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 696571

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 066/2021 – cPcrc
oBJEto: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
atuante na área de tecnologia da informação para a Prestação de serviços 
de sustentação (do qual faz parte o suporte técnico), de desenvolvimento 
e de Manutenção da solução denominada Perícias forenses, para atender 
as necessidades deste Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.
data da assiNatUra: 24/08/2021.
Valor: r$ 1.281.293,80 (Um milhão, duzentos e oitenta e um mil, duzen-
tos e noventa e três reais e oitenta centavos).
ViGÊNcia: 24/08/2021 a 23/08/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 020/2021 – cPcrc.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Pi: 4120008238c; foNtE: 0101; PtrEs: 
858238; NatUrEZa dE dEsPEsa: 339140.
coNtratado: a empresa EQUiliBriUM WEB sErViÇos dE iNforMatica 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.178.322/0001-74, sediada na rua 
Ó de almeida, nº 533, Bairro campina, Belém/Pa, cEP 66.017-050.
ordENador dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 696627
coNtrato: 067/2021 – cPcrc
oBJEto: o presente contrato tem como objeto prestação de serviços de 
limpeza e tratamento de água e limpeza de reservatório, para atender as 
Necessidades deste Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.
data da assiNatUra: 24/08/2021.
Valor: r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
ViGÊNcia: 24/08/2021 a 23/08/2022.
ModalidadE: cotação Eletrônica nº 011/2021 - cPcrc
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: PlaNo iNtErNo: 4120008338c; PtrEs: 
858338; NatUrEZa da dEsPEsa: 339039; foNtE: 0101; aÇÃo: 232085
coNtratado: a empresa ciNtia silVa da costa, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 26.904.546/0001-60, com sede estabelecida à tv. são roque, 
568, cruzeiro - Belém/Pa, cEP: 66810-020.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 696631

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1035/ 2021
rosaNa cristiaNE da silVa MoNtEiro
MatrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/08/2021 a 15/08/2021
oBJEtiVo: realizar perícia.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1007/ 2021
staEl rEJaNE soUsa da silVa
MatrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: itaitUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 09/08/2021 a 14/08/2021
oBJEtiVo: realizar perícia.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1006/ 2021
doUGlas Vidal dias
MatrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar técnico de Perícias
PaUlo sÉrGio fErrEira oZEla
MatrÍcUla: 5156777/1
carGo: Perito criminal
cidadE: PortEl - Pa
diárias: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 16/08/2021 a 21/08/2021
oBJEtiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 696566
Portaria N°. 456/ 2021
sidNEY daVid dE oliVEira
MatrÍcUla: 57227722/1
carGo: Motorista

cidadE: castaNHal - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 23/04/2021 a 26/04/2021
oBJEtiVo: ficar a disposição.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1022/ 2021
Joao soUZa riBEiro JUNior
MatrÍcUla: 5955624/1
carGo: auxiliar operacional
Valdir riBEiro silVa
MatrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: JacUNda - Pa
diárias: meia PErÍodo: 27/07/2021 a 28/07/2021
oBJEtiVo: remoção cadavérica.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1103/ 2021
Valdir riBEiro silVa
MatrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: s.doM. do araGUaia - Pa
diária: meia PErÍodo: 06/08/2021
oBJEtiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1077/ 2021
HiNtoN Barros cardoso JÚNior
MatrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: saliNoPÓlis - Pa
diária: 02 (duas) PErÍodo: 21/07/2021 a 22/07/2021
oBJEtiVo: operação verão.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 696498
Portaria N°. 456/ 2021
sidNEY daVid dE oliVEira
MatrÍcUla: 57227722/1
carGo: Motorista
cidadE: castaNHal - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 23/04/2021 a 26/04/2021
oBJEtiVo: ficar a disposição.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1105/ 2021
cristiNa NEVEs foNsEca
MatrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MatrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa
MatrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
roBErta Patricia dos saNtos taVarEs
MatrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: iGaraPÉ MirÍ - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 06/08/2021
oBJEtiVo: PErÍcia tÉcNica.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1026/ 2021
WEllissoN rodriGUEs dos saNtos
MatrÍcUla: 5955871/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 21/07/2021
oBJEtiVo: conduzir veículo.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1023/ 2021
aNdErsoN HaGE oda
MatrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
cidadE: caMEtá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 27/07/2021
oBJEtiVo: conduzir perito.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 696553

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do coNtrato: 30/2019
tErMo aditiVo: 2/2021
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa UNidas VEÍcUlos EsPEciais s.a, 
cNPJ 02.491.558/0001-42.
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oBJEto do coNtrato: o presente contrato tem por objeto a locação de 
veículos automotores, terrestres, de médio porte, sem condutor.
Valor do coNtrato: Valor anual de r$2.058.000,00 (dois milhões, cin-
qüenta e oito mil reais)  
ViGÊNcia: início: 13/08/2021                               término: 12/08/2022
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66.201 – departamento de trânsito do Estado 
do Pará
06 – segurança Pública;
122 – administração Geral;
125 –Normatização de fiscalização;
1502 – segurança Pública;
1297 – Manutenção da Gestão
8271 – fiscalização de trânsito;
8338 – operacionalização das ações administrativas;
8274 – regularização de Veículos;
339033.03 – Passagens e despesas com locomoção;
0261000000 – recursos Próprios;
0661000000 – recursos Próprios – superávit.
foro: Belém
data dE assiNatUra: 12/08/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: MarcElo liMa GUEdEs
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral  – dEtraN/Pa

Protocolo: 696675

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2805/2021-dG/cGP, de 23/08/2021.
o diretor Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo o estabelecido na Portaria 3102/2020-dG/dEtraN, de 
12/11/2020, publicada no doE 34.405, de 13/11/2020, instituindo a co-
missão de Examinadores para atuar nas bancas itinerantes para obten-
ção da carteira Nacional de Habilitação para o período de 16/11/2020 a 
01/11/2021, podendo ser alterada a qualquer tempo, com base no poder 
destinado à direção Geral,
coNsidEraNdo ainda a solicitação da diretoria de Habilitação de condu-
tores e registro de Veículos, protocolado sob o nº 2021/877906,
r E s o l V E:
dEsiGNar o servidor JosÉ lUiZ PiNto MarQUEs NEto, assistente de 
trânsito, matrícula 55588509/1, para compor a comissão de Examinado-
res de Trânsito, a fim de desenvolver atividades junto às bancas itineran-
tes, realizando exames necessários à obtenção da carteira Nacional de 
Habilitação, no período de 24/08/2021 a 01/11/2021, lotado na coordena-
doria de Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 24/08/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral

Protocolo: 696649
Portaria Nº 2792/2021 – ccecV/dG/detraN, de 23/08/2021.
o dirEtor GEral do dEPartaMENto EstadUal dE traNsito – dE-
traN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro 
– ctB;
coNsidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNtraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo as disposições da Portaria Nº 024/2020-dG/dEtraN, 
de 10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e proce-
dimentos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de 
vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo o requerimento da empresa ViGia Visto ráPido ltda , 
cNPJ nº 39.554.228/0001-69, junto a esta autarquia;
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rEsolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa ViGia Visto ráPido ltda, cNPJ nº: 
39.554.228/0001-69, Nome fantasia Visto ráPido, situada no Endereço: 
aV. saNtaNa dE MEdEiros s/Nº - Bairro: araPiraNGa, cEP: 68.780-000 
no município de Vigia/Pa, para exercer a atividade de Empresa credencia-
da em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta Portaria No diário 
oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral
Portaria Nº 2793/2021 – ccecV/dG/detraN, de 23/08/2021.
o dirEtor GEral do dEPartaMENto EstadUal dE traNsito – dE-
traN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro 
– ctB;
coNsidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNtraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo as disposições da Portaria Nº 024/2020-dG/dEtraN, 
de 10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e proce-

dimentos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de 
vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo o requerimento da empresa MosQUEiro Visto ráPido 
ltda , cNPJ nº 39.911.489/0001-99, junto a esta autarquia;
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rEsolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa MosQUEiro Visto ráPido ltda, cNPJ 
nº: 39.911.489/0001-99, Nome fantasia Visto ráPido, situada no Ende-
reço: aV. dEZEssEis dE NoVEMBro Nº465 - Bairro: Vila, cEP: 66.910-
140 no município de Belém/Pa, para exercer a atividade de Empresa cre-
denciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta Portaria No diário 
oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral
Portaria Nº 2794/2021 – ccecV/dG/detraN, de 23/08/2021.
o dirEtor GEral do dEPartaMENto EstadUal dE traNsito – dE-
traN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro – ctB;
coNsidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNtraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo as disposições da Portaria Nº 024/2020-dG/dEtraN, 
de 10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e proce-
dimentos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de 
vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo o requerimento da empresa MEtrÓPolE Visto ráPido 
ltda , cNPJ nº 39.618.708/0001-46, junto a esta autarquia;
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rEsolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa MEtrÓPolE Visto ráPido ltda, cNPJ 
nº: 39.618.708/0001-46, Nome fantasia Visto ráPido, situada no En-
dereço: rod. Br 316 s/Nº Km 04 - Bairro: coQUEiro, cEP: 67.015-220, 
no município de ananindeua/Pa, para exercer a atividade de Empresa cre-
denciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta Portaria No diário 
oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral
Portaria Nº 2795/2021 – ccecV/dG/detraN, de 23/08/2021.
o dirEtor GEral do dEPartaMENto EstadUal dE traNsito – dE-
traN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro 
– ctB;
coNsidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNtraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo as disposições da Portaria Nº 024/2020-dG/dEtraN, 
de 10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e proce-
dimentos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de 
vistoria de identificação veicular;
coNsidEraNdo o requerimento da empresa caPitÃo PoÇo Visto ráPi-
do ltda , cNPJ nº 39.532.170/0001-52, junto a esta autarquia;
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rEsolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa caPitÃo PoÇo Visto ráPido ltda, cNPJ 
nº: 39.532.170/0001-52, Nome fantasia Visto ráPido, situada no Ende-
reço: aV. 29 dE dEZEMBro Nº2041 - Bairro: cENtro, cEP: 68.650-000 
no município de capitão Poço/Pa, para exercer a atividade de Empresa 
credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta Portaria No diário 
oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral

Protocolo: 696463

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato terceiro terMo aditiVo a coNtrato
NÚMero do coNtrato: 039/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, inciso X (Locação de imóvel para fins 
precípuos da administração) da lei n° 8.666/93, com as alterações da lei 
n° 9.648/98.
fUNdaMENto lEGal: disPENsa dE licitaÇÃo, art. 24, inciso X da lei 
n° 8.666/93.
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o sr. lUis otáVio PaNtoJa caValcaNtE, ins-
crito no cPf n° 715.321.107-15.
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oBJEto: o presente contrato tem por objeto a locação não residencial, 
referente ao imóvel urbano localizado na rua Quarta, n° 10, Bairro são 
Pedro, Bairro: são Pedro, cep: 68.870-000, Município de soure/Pa, com 
áreas livres lateral, com dimensões inerentes ás instalações de uma Visto-
ria de Veículos e área livre posterior com dimensões e acesso necessários à 
instalação de pequena area de transição de veículos, destinado ao funcio-
namento da cirEtraN de soure do dEtraN/Pa.
Valor: o valor mensal da presente locação é de r$3.203,68 (três mil, du-
zentos e três reais e sessenta e oito centavos)., perfazendo um valor global 
em 12 meses de r$ 38.444,16 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta 
e quatro reais e dezesseis centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66.201 – departamento de trânsito do Estado 
do Pará; 06 – segurança Pública; 125 – Normatização e fiscalização; 1502 
– segurança Pública; 1297 – Manutenção da Gestão; 8338 – operacionali-
zação das ações administrativas; 8830 – implementação das Unidades do 
dEtraN;  339036.15 – outros serviços de terceiros – Pessoa física; fonte 
de recursos: 0261000000 – recursos Próprios; 0661000000 – recursos 
Próprios – superávit.
ViGÊNcia: início: 17/08/2021 término: 16/08/2021
foro: Belém
data dE assiNatUra: 17/08/2021
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 696562

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Extrato do Edital de Pregão Eletrônico Nº 10/2021 – DETRAN/PA
o departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, através de 
seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo Por GrUPo, conforme objeto abaixo:
oBJEto:
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para for-
NEciMENto dE MatErial dE EXPEdiENtE, para atender as demandas 
do DETRAN/PA, de acordo com as especificações, quantidade e condições 
exigidas neste Edital e no termo de referência – anexo i.
aBErtUra: 09/09/2021
Hora: 10h00 (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 925447 - departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/
Pa.
rEcEBiMENto da ProPosta: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPrasGoVErNaMENtais, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 09/09/2021.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPrasGoVErNaMENtais www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPrasPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
trânsito do Estado do Pará WWW.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
aNtÔNio JorGE silVa foNsEca
Pregoeiro
Visto:
MarcElo liMa GUEdEs
dirEtor GEral
diretor Geral

Protocolo: 696316

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: 85/2021
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e e a a sEcrEtaria MUNiciPal dE trÂNsito 
(sEMUtraN) do MUNicÍPio dE caPaNEMa.
oBJEto do coNVÊNio: a sEMUtraN delega parcialmente ao dEtraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizon-
tal e vertical, serviços complementares e obras civis nas vias municipais 
pelo dEtraN/Pa, conforme o estabelecido no art. 25, § 2°, do código de 
trânsito Brasileiro – ctB.
ViGÊNcia: início: 23/08/2021  término: 22/08/2022
foro: Belém
data dE assiNatUra: 23/08/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: MarcElo liMa GUEdEs
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 696155
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 84/2021
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/
Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e o dEPartaMENto MUNiciPal dE 
trÂNsito – dEMUtraN do MUNicÍPio dE BraGaNÇa/Pa, com cGc: 
04.873.592/0001-07.

oBJEto do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dEtraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 23/08/2021 término: 22/08/2022
foro: Belém
data dE assiNatUra: 23/08/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: MarcElo liMa GUEdEs
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 696156

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2737/2021-daF/cGP, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/889346;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
carlos rodrigues da rosa Júnior, matrícula nº 5959285/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (sEiscENtos rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de castanhal.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2782/2021-daF/cGP, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/906159;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Maria de Nazaré Benício Gomes, matrícula nº 3154009/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (dois Mil rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto atendimento nos municípios de ourilândia de Norte e são 
Geraldo do araguaia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339036-r$- 500,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/08 à 17/09/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2783/2021-daF/cGP, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/906350;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Heldecir lima conceição, matrícula nº 3157300/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM Mil E QUiNHENtos rEais) e destinam-se a suprir as despesas 
eventuais e de pronto atendimento nos municípios de ácara e Barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 29/08 à 19/09/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2784/2021-daF/cGP, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
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coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/907600;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Elvis Nazareno da silva Miranda, matrícula nº 80845553/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e 
de pronto atendimento no município de Ponta de Pedra.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-500,00
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15/09 à 30/09/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 696293

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2675/2021-daF/cgp, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/860802;
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
iVaN lUis da coNcEicão JastEr 57198279/1
rosiValdo oliVEira dE soUsa 57193604/2

João das MErcês oliVEira JUNior 57226382/1
tHYaGo fErNaNdo PiNHEiro dE liMa 57201687/2

KEllY Maia saNtaNa 57228950/1
aNdré dos rEis PiQUEt 57198260/1

lUaNa aliNE cardoso lEitão 54192725/2
saNdro araúJo da costa 57211244/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2741/2021-daF/cgp, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/881203;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Breves para o Município de igarapé Miri no período de 24/08 à 18/09/2021, 
a fim de desempanhar suas atividades funcionais, em Operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento da programação da dto no referido 
municipio, e no cumprimento do Oficio nº 059/2021-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
luiz dos santos rodrigues 57201612 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2743/2021-daF/cgp, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/736270;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de duas (02) diárias ao servidor abaixo especi-
ficado, como complementação às diárias concedidas através da PORTARIA 
Nº 2210/2021-daf/cGP, de 30/06/2021, referente ao deslocamento de 
Belém para o Município de Anapú/PA, no período de 06 à 07/07/2021, a fim 
de acompanhar os trabalhos da equipe itinerante e gestão dos processos 
de habilitação gerados durante a referida ação banca itinerante 3ª fase.

nome matricula
Marcelo anderson luz da silva 57190694 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2744/2021-daF/cgp, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/887960;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municípios de acará – 29/08 à 08/09/2021, Barcarena 
– 09/09 à 19/09/2021, a fim de ministrar os Cursos de Especialização de 
transporte Escolar e formação e atualização para Mototaxista.

nome matricula

afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300 /1

Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714 /1

Ednelson Gomes ribeiro 57195534 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2744/2021-daF/cgp, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/887960;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municípios de acará – 29/08 à 08/09/2021, Barcarena 
– 09/09 à 19/09/2021, a fim de ministrar os Cursos de Especialização de 
transporte Escolar e formação e atualização para Mototaxista.

nome matricula

afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300 /1

Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714 /1

Ednelson Gomes ribeiro 57195534 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2746/2021-daF/cgp, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/885007;
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 
Belém para os Municípios de santarém - 26/08 à 30/08/2021, alenquer 
– 31/08 à 07/09/2021, Santarém/Belém – 08/09 à 14/09/2021, a fim de 
realizar manutenção corretiva e preventiva no sistema elétrico das cirE-
traNs dos referidos municípios.

nome matricula

luiz carlos Margalho de souza 80845599 /1

francisco de assis Bentes Nahmias 80845491 /1

Paulo Prestes campos 3261468 /1

Joaquim luiz farias caldas 54183121 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2752/2021-daF/cgp, de 18/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/839817;
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 canaã dos carajás no período de 13/09 à 
08/10/2021, a fim de dar suporte técnico do serviço RENAINF na CIRE-
traN do referido município.

nome matricula

Maria lúcia Pinho dos santos 3267202 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2754/2021-daF/cgp, de 19/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/887660;
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r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Castanhal no período de 29/08 à 10/09/2021, a fim de 
ministrar os cursos de atualização para agentes de fiscalização de trânsito 
na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
Gisélia Maria Pereira dos santos 2019604/2

Edson alves Barbosa 57176551/1
Gustavo alex santos de oliveira 57226721/1

Ângela do socorro coutinho Monteiro 57193225/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2756/2021-daF/cgp, de 19/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/834146;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Cametá no período de 23/08 à 15/09/2021, a fim 
realizar atendimento de 1ª habilitação, mudança de categoria, transferên-
cia de cNH de outro estado, renovação, bem como serviços de retaguarda 
na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
Maria Eliete lima Brito 3263851 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2757/2021-daF/cgp, de 19/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/888088;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do município de 
Belém para o município de capanema no período de 23/08 à 17/09/2021, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda na área de veículos.

nome matricula
aníbal Nazareno ferreira Bentes 3338541 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2760/2021-daF/cgp, de 19/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/886338;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Xinguará no período de 30/08 à 24/09/2021, a 
fim de realizar entrega de documentos de veículos e habilitação e suporte 
administrativo.

nome matricula
andré luis Bentes chaves 57195773/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2763/2021-daF/cgp, de 19/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/895148;
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 os Municípios de salvaterra – 26/08/2021, soure – 27/08 à 
29/08/2021, altamira – 30/08 à 01/09/2021, Vitória do Xingú/Belém – 
02/09 à 10/09/2021, a fim de fiscalizar Contrato nº 06/2021, Contrato 
nº011/2021, cujo o objeto é: serviços especializados, recuperação, am-
pliação e implantação de sinalização viária horizontal e vertical, serviços 
complementares e obras civis nas vias dos municípios e trechos das rodo-
vias estaduais pertencentes a região do Marajó (lote 6) e região do Xingú 
(lote 11).

nome matricula
irandir de castro diniz 57196438 /2

Epaminondas cantal Machado 57201374 /2
alexandre dos santos reboucas 57197166 /1

José de sousa ramos 6120040 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2765/2021-daF/cgp, de 19/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/857327;
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 tucurí no período de 23/08 à 17/09/2021, a 
fim de realizar atividades dando suporte administrativo em processos de 
habilitação.

nome matricula

Maria do socorro custódio cejas 57175753 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2766/2021-daF/cgp, de 19/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/887195;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do município de Be-
lém para os municípios de santarém – 26/08 e 27/08/2021, oriximiná 
– 28/08 e 29/08/2021, santarém – 30/08 à 31/08/2021, alenquer – 01/09 
à 05/09/2021, Santarém/Belém – 06/09 à 08/09/2021, a fim de realizar 
levantamento da situação anual nos imóveis de santarém e alenquer e 
verificação dos serviços necessarios para finalização da adequação na nova 
cirEtraN de oriximiná.

nome matricula

Vander Jocelir ferreira dos santos 57176418 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2774/2021-daF/cgp, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/902659;
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 os Municípios de Breu Branco – 30/08 à 03/09/2021, tucuruí 
– 04/09 à 13/09/2021, a fim de realizar acompanhamento técnico para 
implantação de sinalização viária nas vias dos municípios acima citados.

nome matricula
Marcelo fadoul saraiva 57194159 /1
Natasha duarte costa 5947356 /1

amiraldo corrêa seabra Júnior 54194721/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2775/2021-daF/cgp, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/895774;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e quatro (24) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os Municípios de tailândia/Belém – 19/08 à 24/08/2021, anapú/Belém – 
25/08 à 30/08/2021, altamira/Belém – 31/08 à 02/09/2021, Medicilândia/
Belém – 03/09 à 06/09/2021, altamira/Belém – 07/09 à 09/09/2021, Vi-
tória do Xingú/Belém – 10/09 à 14/09/2021, a fim participar e acompa-
nhar trabalhos das equipes das bancas itinerantes de habilitação que serão 
realizadas nas cirEtraNs dos referidos municipios.

nome matricula

Marcelo anderson luz da silva 57190694/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2776/2021-daF/cgp, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/738013;
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 castanhal no período de 30/08 à 24/09/2021, 
a fim realizar atendimento de processos de veículos, na CIRETRAN do re-
ferido municipio.

nome matricula
Viviane francilino santos corrêa 54189131 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2785/2021-daF/cgp, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/823058;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de ruropólis no período de 05/08 à 11/08/2021, a fim 
realizar atendimento de cNH durante a banca itinerante de 1ª fase, na 
cirEtraN do referido município.

nome matricula
Maria Eliete lima Brito 3263851 /1

Marcos antônio rêgo e silva 5951861 /1
amélia rodrigues Bispo 57196680 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2786/2021-daF/cgp, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/874205;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de dom Eliseu no período de 16/08 à 14/09/2021, 
a fim realizar serviços de treinamento de gerente da CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
andré Pereira de araújo 57198727 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2788/2021-daF/cgp, de 20/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/907261;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Ponta de Pedra no período de 15/09 à 30/09/2021, a 
fim ministrar Cursos Especializados de Formação e Atualização de Profis-
sionais Mototaxista nas cirEtraNs dos referidos municipios.

nome matricula
Elvis Nazareno da silva Miranda 80845553 /1

Jaime da silva ramos 3264831 /1
olenilson santos Gomes 57174115 /2

Valdir de sousa Moura Júnior 57189512 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 696280
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Portaria Nº 1169/2021-cGP/seaP 
Belém, 20 de agosto de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância 
administrativa investigativa nº 6200/2021-cGP/sEaP, objetivando apu-

rar o óbito do ex-interno carlos saNtaNa da cUNHa (iNfoPEN 32022) 
ocorrido em 27/12/2020, na colônia Penal agrícola de santa izabel, con-
forme ofício n° 13/2021-NaicastaNHal – PcPa de 14/08/2021;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, autoridade sindican-
te, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 696550
Portaria Nº 1173/2021-cGP/seaP 
Belém, 23 de agosto de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância 
administrativa disciplinar nº 6201/2021-cGP/sEaP, em desfavor do ser-
vidor r.s.d. (M.f. 5868300), agente Penitenciário, lotado no centro de 
recuperação regional de tucuruí, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ ou funcional referente à possível inobservância dos pro-
cedimentos de segurança, tal como, a não vigilância do posto G3, o qual 
estava sob sua responsabilidade e foi o local de fuga dos internos e por 
não prestar apoio imediato na busca e recaptura dos apenados, mediante 
os indícios de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, 
incisos Vi c/c art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da 
sindicância administrativa investigativa n°5297/2019;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, MarÍlia Mar-
tiNs dE Brito, (M.f. 57223201) autoridade sindicante - Presidente, ro-
driGo costa PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 54196889) - Membro; e rafa-
Ela VitÓria 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.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 696547
Portaria Nº 1168/2021-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 Proces-
so administrativo disciplinar nº 6199/2021-cGP/sEaP, objetivando apu-
rar responsabilidade administrativa e funcional dos servidores f.a.r (Mat.: 
5934599), Policial Penal, e r.G.s.(M.f.: 5949997), Policial Penal, acerca do 
uso excessivo da força, ao proferir disparo de elastômetro em face do PPl 
riclEi farias dE MoUra ( iNfoPEN 76686), no dia 09/06/2021 na cen-
tral de triagem Metropolitana ii. os servidores incorreram em falta grave, 
com fulcro aos arts. 177, iV e Vi c/c art. 189, caput, art. 190, Vii, todos 
da lei 5.810/1994-rJU, conforme relatório de diligências n° 108/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, Vitor raMos 
EdUardo, corregedor Metropolitano- Presidente; BrUNo costa PiNHEi-
ro dE soUsa, (M.f. 55585599) - Membro e EliZaBEtH MalcHEr VilHE-
Na, (M.f. 5464285) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/sEaP.
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 696540
Portaria Nº 1175/2021-cGP/seaP 
Belém, 23 de agosto de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância 
administrativa disciplinar nº 6202/2021-cGP/sEaP em desfavor dos ser-
vidores J.c.s.M. (M.f.5954289), Policial Penal, e M.f.s.s. (M.f. 5950035), 
Policial Penal, ambos lotados na cadeia Pública de redenção, objetivando 
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apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional referente à pos-
sível inobservância dos procedimentos de segurança, tal como o repasse 
de informações das atividades carcerárias durante a troca do plantões das 
equipes a e B, o que culminou na tardia percepção de fuga doe internos, 
mediante os indícios de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos 
arts. 177, inciso Vi c/c ar. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU, conforme 
decisão da sindicância administrativa investigativa n°5817/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, MarÍlia Mar-
tiNs dE Brito, (M.f. 57223201) autoridade sindicante - Presidente, ro-
driGo costa PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 54196889) - Membro; e rafa-
Ela VitÓria 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, para conhe-
cimento e providências.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 696543
Portaria Nº 1174/2021-cGP/seaP 
Belém, 23 de agosto de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNsidE-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5817/2021-
cGP/sEaP, objetivando apurar a fuga de EMilio tEiXEira caMPos e Ed-
NEi da silVa saNtos, custodiados na cadeia Pública de redenção, ocor-
rida em 20/02/2021; coNsidEraNdo que a autoridade sindicante, após 
análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da presença de indícios de 
materialidade e autoria, recomendou a instauração de sindicância admi-
nistrativa disciplinar em desfavor dos servidores M.f.s.s(M.f. 5950035) e 
J.c.s.M.(M.f. 5954289), por supostos indícios de materialidade e autoria 
na ausência de comunicação entre si, o que culminou na percepção tardia 
a fuga dos internos EMilio tEiXEira caMPos e EdNEi da silVa saNtos, 
recaindo, em abstrato, nos arts. 177, inciso Vi do rJU; rEsolVE: art. 1º 
- acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a instauração de siN-
dicÂNcia adMiNistratiVa disciPliNar em desfavor dos servidores 
J.c.s.M. (M.f.5954289), Policial Penal, e M.f.s.s. (M.f. 5950035), Policial 
Penal, ambos lotados na cadeia Pública de redenção, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ ou funcional referente à possível inob-
servância dos procedimentos de segurança, tal como o repasse de informa-
ções das atividades carcerárias durante a troca dos plantões das equipes 
a e B, o que culminou na tardia percepção de fuga doe internos, mediante 
os indícios de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, 
inciso Vi c/c ar. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU; art. 2º - Encaminhar 
o relatório conclusivo e a decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para 
registro nos assentamentos funcionais do servidor e para a comissão de 
Estágio Probatório, para conhecimento e providências.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 696527
Portaria Nº 1172/2021-cGP/seaP 
Belém, 23 de agosto de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coN-
sidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
5297/2019-cGP/sEaP, objetivando apurar a fuga dos presos fraNciMar 
liMa do NasciMENto, Willas saNts alVEs, rEGiNaldo da silVa di-
NiZ e EltHoN JHoN dE JEsUs BEZErra, ocorrido em 10/11/2019, no 
centro de recuperação regional de tucuruí; coNsidEraNdo que a au-
toridade sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante 
da presença de indícios de materialidade e autoria, recomendou a instau-
ração de sindicância administrativa disciplinar em desfavor do servidor 
r.s.d.(M.f.5868300), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional referente ao narrado e apurado, por indícios de ma-
terialidade e autoria, recaindo, em abstrato, nos arts. 177, inciso, Vi c/c 
art. 189 da lei 5.810/1994-rJU/Pa, considerando que a fuga dos internos, 
ocorreu pelo posto em que o servidor em comento era responsável pela 
vigilância, além de, supostamente, o citado servidor ter caminhado pelo 
local da fuga enquanto os materiais (corda e vergalhão) estavam no muro, 
sem constatar a situação fática que estava ocorrendo na UP; rEsolVE:  
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a instauração 
de siNdicÂNcia adMiNistratiVa disciPliNar em desfavor do servidor 
r.s.d.(M.f. 5868300), agente Penitenciário, lotado no centro de recupe-
ração regional de tucuruí, objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional referente à possível inobservância dos procedimento 
de segurança, tal como, a não vigilância do posto G3, o qual estava sob 
sua responsabilidade e foi o local de fuga dos internos e por não prestar 
apoio imediato na busca e recaptura dos apenados, mediante os indícios 
de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos Vi c/c 
art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU; art. 2º - Encaminhar o relatório 
conclusivo e a decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 696533

Portaria Nº 1170/2021-cGP/seaP 
Belém, 20 de agosto de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coN-
sidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
5786/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ofício in-
terno n° 31/2021-ctMaBt/crraB/sEaP de 11/01/2021; coNsidEraNdo 
que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, 
diante da ausência de indícios de materialidade e autoria, uma vez que não 
restou comprovado a existência de nexo causal entre a conduta e o dano 
perpetrado, recomendou o arQUiVaMENto do feito, com fulcro no art. 
201, inciso i do rJU; rEsolVE:  art. 1º - acatar o relatório conclusivo e 
dEtErMiNar o arQUiVaMENto do presente feito, com fulcro, por analo-
gia, ao art. 201, I, do RJU, uma vez que inexistem indícios suficientes para 
atribuir autoria ou materialidade aos servidores lotados no crraB.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
rENato NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 696514
Portaria Nº 1171/2021-cGP/seaP 
Belém, 20 de agosto de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNsidE-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5816/2021-
cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos relacionados à suposta falsidade 
documental, agressões e maus tratos aos internos custodiados na Unidade 
Penitenciária de Parauapebas; coNsidEraNdo que a autoridade sindi-
cante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da presença de 
indícios de materialidade e autoria, do servidor a.c.a.(M.f. 5500362), no 
entanto, diante da exoneração do citado servidor, pugnou pelo arQUiVa-
MENto Por PErda dE oBJEto, mas em caso de retorno do servidor ao 
quadro funcional desta sEaP deverá ser instaurado Processo administrati-
vo disciplinar, objetivando apurar a responsabilidade funcional referente ao 
conteúdo probatório presente nos autos, uma vez que há suposto indícios 
de materialidade e autoria na prática de falsificação de documentos, re-
passe de informações privilegiadas, tendo conhecimento por seu cargo, a 
familiares e advogados de internos, e, em condutas irregulares com PPl’s 
tais como agressões, maus tratos a alguns e a outros a concessão de rega-
lias, recaindo, em abstrato, no art. 177, incisos iV, V e Vi, art. 178, incisos 
ii e V c/c art. 190, incisos iV e Vii da lei 5.810/1994-rJU; rEsolVE:  art. 
1º - acatar o relatório conclusivo e dEtErMiNar o arQUiVaMENto Por 
PErda do oBJEto em face do ex-servidor a.c.a.(M.f. 5500362), nos mol-
des da Portaria 863/2019-cGP/sUsiPE, para em caso de retorno se prossi-
ga a instauração de Processo administrativo disciplinar, objetivando apurar 
a suposta prática de falsificação de documentos, repasse de informações 
privilegiadas, tendo conhecimento por seu cargo, a familiares e advogados 
de internos, e, supostas condutas irregulares, contra os apenados, tais 
como agressões, maus tratos a alguns e concessão de regalias, recaindo, 
em abstrato, no art. 177, incisos iV, V e Vi, art. 178, incisos ii e V c/c art. 
190, incisos iV e Vii da lei 5.810/1994-rJU; art. 1º - Encaminhar cópia do 
relatório conclusivo e decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para que 
conforme portaria 863/2019-sUsiPE, em caso de retorno do ex-servidor, 
a.c.a.(M.f. 5500362), comunique imediatamente esta corretiva para que 
se prossiga a instauração de Processo administrativo disciplinar. art. 1º - 
Oficie-se à 1° Promotoria de Justiça Criminal de Parauapebas sobre a pre-
sente decisão para conhecimento das apurações realizadas por esta corre-
gedoria/SEAP/PA. Art. 1º - Oficie-se à Delegacia de Policia de Parauapebas, 
enviando cópia integral dos autos. Para conhecimento e providências.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 696517

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 2057/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 24 de aGosto de 2021.
Nome: laUra aNtoNia afoNso PiNHo, Matrícula nº 5794781/1; cargo: 
téc. em Gestão Penitenciaria - Medicina.
assunto: licença Maternidade
Período: 18/08/2021 a 13/02/2022 (180) dias.

Protocolo: 696422

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1167/2021-cGP/seaP, dE 20/08/2021, 
PUBlicada No doE Nº 34.678, dE 23/08/2021, rEfErENtE À iNstaUra-
ÇÃo dE ProcEsso adMiNistratiVo disciPliNar N°6197/2021.
oNde se LÊ: “em face do diretor a.c.a.f. (M.f. 5954789)”
Leia-se: “em face do diretor a.c.a.f. (M.f. 5947767)”
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 696537
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oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 2058/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 24 de aGosto de 2021.
Nome: saNdrio alEX dUartE dE frEitas, Matrícula nº 5957880/1; car-
go: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 16/08/2021 a 25/08/2021.

Protocolo: 696426
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 2059/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 24 de aGosto de 2021.
Nome: iZaNEidE cristiNa dias daNtas, Matrícula nº 57201833/3; car-
go: téc. em Enfermagem.
assunto: licença Nojo.
Período: 16/08/2021 a 23/08/2021.

Protocolo: 696429

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 420 de 24.08.2021
servidor: adriano Barroso dos santos
Matrícula: 54186746-2
cargo: diretor do departamento de artes cênicas/dc
Processo nº 2021/905703
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT realizada pela profissional ERIKA SARMEN-
to tEMBÉ contratada para apresentação Musical, no evento da festa do 
Moqueado, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2021, as 15:00 h., na 
aldeia teko-Haw no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 696536
Portaria Nº 419 de 24.08.2021
servidor: adriano Barroso dos santos
Matrícula: 54186746-2
cargo: diretor do departamento de artes cênicas/dc
Processo nº 2021/905900
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT realizada pela profissional VALSANTA TEMBÉ 
contratada para apresentação Musical, no evento da festa do Moqueado, 
que acontecerá no dia 27 de agosto de 2021, as 15:00 h., na aldeia teko
-Haw no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 696530
Portaria Nº 418 de 24.08.2021
servidor: adriano Barroso dos santos
Matrícula: 54186746-2
cargo: diretor do departamento de artes cênicas/dc
Processo nº 2021/906035
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT realizada pela profissional TAMIRES SAR-
MENto tEMBÉ contratada para apresentação Musical, no evento da festa 
do Moqueado, que acontecerá no dia 26 de agosto de 2021, as 15:00 h., 
na aldeia teko-Haw no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 696526
Portaria Nº 417 de 24.08.2021
servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música/dc
Processo nº 2021/908964
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT realizada pelo profissional FELIPE ANDREI 
dos saNtos dias, contratado como tradutor de libras, para o evento 
Preamar da cultura Popular – dia do carimbó, que acontecerá no dia 26 de 
agosto de 2021, as 16h no teatro Estação Gasômetro.

Protocolo: 696523

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 415 de 24 de aGosto de 2021.
a sEcrEtária dE Estado dE cUltUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da secretaria de Estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNsidEraNdo:
 - o Processo nº 2021/814178, de 27/07/2021,
rEsolVE:
i - reestruturar a comissão de Monitoramento e avaliação, destinada a 
monitorar e avaliar as parcerias firmadas por esta Secretaria com as Orga-
nizações sociais da sociedade civil;

ii - a comissão será composta pelos seguintes membros:
- antônio luciano Gomes do rosário – ocupante do cargo de técnico em 
Gestão cultural, Matrícula 54185955/2 – Presidente;
- raimunda lucinete farias de carvalho tabosa - ocupante do cargo de 
assistente administrativo - 80845883/1 – Membro;
- daniel freitas de araújo – ocupante do cargo de diretor do theatro da 
Paz – 55588420/4 – Membro.
iii - convalidar todos os atos já praticados pela comissão designada 
pela Portaria Nº 412, de 25.06.2019, publicada no doE nº 33904, de 
26.06.2019.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 24 de agosto de 2021
UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 696552

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 697 de 23 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 
2021/869683
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE sE-
lEÇÃo MUsical do NortE”, referente à iN 292/2021 - fcP, fiscal titu-
lar a servidora Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº: 32026/1 
cargo: agente administrativa, 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: 696161
Portaria Nº 694 de 23 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 
2021/869558
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE EsPa-
lHaNdo a cUltUra”, referente à iN 295/2021 - fcP, fiscal titular a ser-
vidora Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: 
agente administrativa, 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: 696173
Portaria Nº 696 de 23 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 
2021/870084
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE Moi-
do cUltUral”, referente à iN 293/2021 - fcP, fiscal titular a servidora 
Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativa, 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: 696169
Portaria Nº 695 de 23 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.
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CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/869558
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE Plata-
forMa forroNEJa”, referente à iN 294/2021 - fcP, fiscal titular o ser-
vidor HUGo BisPo saNtos do NasciMENto, matrícula nº: 57201059/1 
cargo: assistente 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: 696171
Portaria Nº 692 de 23 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 
2021/869815
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE iN-
dEPENdÊNcia E cUltUra”, referente à iN 290/2021 - 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: 696342
Portaria Nº 690 de 23 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 
2021/880887
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “alEGria 
cUltUral”, referente à iN 288/2021 - 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: 696337
Portaria Nº 691 de 23 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 
2021/869596
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE dEs-
tiNo MUsical”, referente à iN 289/2021 - fcP, fiscal titular o servidor 
HUGo BisPo saNtos do NasciMENto, matrícula nº: 57201059/1 car-
go: assistente 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: 696339
Portaria Nº 693 de 23 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 
2021/881105
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Na lEVada”, 
referente à iN 291/2021 - fcP, fiscal titular a servidora MarcEla corrÊa 
fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, setor/lo-
cal de trabalho: dic e como fiscal substituto a servidora saNdra Maria 
NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2 cargo: assessora, 
setor/local de trabalho: GaPrEs
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 696349

Portaria Nº 704 de 24 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 
2021/880851
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE EMBa-
laNdo No soM”, referente à iN 296/2021 - fcP, fiscal titular a servidora 
PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1 cargo: coor-
denador, setor/local de trabalho: cMP 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: 696468
Portaria Nº 699 de 24 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 Nº 
2021/16574
rEsolVE dEsiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 386/2021, 
com a empresa XiNGU sErViÇos E solUÇÕEs aMBiENtais ltda, que 
tem como objeto a contratação, por um período de 12 (doze) meses, de 
empresa especializada na prestação de serviços semestral de poda, corte e 
extração de tocos de árvores de pequeno, médio e grande porte, com lim-
peza e retirada de resíduos a fim de atender as necessidades dos prédios 
da fcP – fundação cultural do Estado do Pará, casa da linguagem, casa 
das artes e curro Velho, que tem como fiscal titular a servidora rosa dE 
fatiMa liMa dE oliVEira, matrícula nº32743/1, cargo: coordenadora, 
setor/local de trabalho: cao e como fiscal substituto o servidor :  Mar-
cElo roBErto silVa MoraEs matrícula nº 57193530/ 1 cargo: auxiliar 
operacional, setor/local de trabalho: cao
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 696573
Portaria Nº 702 de 24 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: 
2021/709514,
rEsolVE dEsiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 389/2021 
– BlENd Br coMÉrcio dE artiGos ProMocioNais E sErViÇos dE 
traNsPortE EirEli, que tem como objeto a aquisição de coPos E caNE-
CAS REUTILIZÁVEIS, conforme especificações e quantitativos estabeleci-
dos no termo de referência, que tem como fiscal titular o servidor PEdro 
HENriQUE cardoZo BraZ, matrícula nº: 5899706, cargo: coordenador 
de Material e Patrimônio, setor/local de trabalho: cMP e como fiscal subs-
tituto a servidora diNEdiMa silVa E liMa, matrícula nº: 31933/1, cargo: 
agente administrativo, setor/local de trabalho: cMP
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 696584
Portaria Nº 700 de 24 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 Nº 
2021/16574
rEsolVE dEsiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 381/2021, 
com a empresa Pedro Edenir da rocha ME , que tem como objeto a con-
tratação por um período de 12 (doze) meses, de empresa especializada na 
aquisição, substituição e manutenção de extintores de incêndio  a fim de 
atender as necessidades dos prédios da fcP – fundação cultural do Esta-
do do Pará, casa da linguagem, casa das artes e curro Velho, que tem 
como fiscal titular a servidora lia soares Bastos cavalcante , matrícula nº 
5980011, cargo: técnica em Gestão cultural , setor/local de trabalho: 
cao e como fiscal substituto a servidora rosa de fátima lima de oliveira 
matrícula nº 327431 cargo: coordenadora, setor/local de trabalho: cao
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 696579
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Portaria Nº 701 de 24 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 Nº 
2021/16574
rEsolVE dEsiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 382/2021, 
com a empresa Mais Gás indústria de Gases ltda , que tem como objeto 
a contratação por um período de 12 (doze) meses, de empresa especia-
lizada na aquisição, substituição e manutenção de extintores de incêndio  
a fim de atender as necessidades dos prédios da FCP – Fundação Cultural 
do Estado do Pará, casa da linguagem, casa das artes e curro Velho, 
que tem como fiscal titular a servidora lia soares Bastos cavalcante , 
matrícula nº 5980011, cargo: técnica em Gestão cultural , setor/local 
de trabalho: cao e como fiscal substituto a servidora rosa de fátima 
lima de oliveira matrícula nº 327431 cargo: coordenadora, setor/local 
de trabalho: cao
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 696580

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 295/2021
PaE: 2021/869558
objeto: ProJEto “liVE EsPalHaNdo a cUltUra”, no qual os artistas: 
aNtoNio Marcos, tHais PorPiNo, lEoZiNHo forroZEiro, daNiEl 
araUJo, GÊMEos do forrÓ, BaNda rP2, forrÓ coMBatE, ciNtHYa 
MEllo, MatHEUs cUNHa, ZEZiNHo dos tEclados, lais cristo, que 
se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
11/09/2021, 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 412/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN0065; 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
favorecidos: 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 (cem mil reais)
data: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 295/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 295/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696172
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 294/2021
PaE: 2021/869639
objeto: ProJEto “liVE PlataforMa forroNEJa”, no qual os artistas: 
allaN dias, allaNZiNHo, aNtÔNio Marcos, KarliElsoN VaQUEiro, 
lENNoN forroZEiro, MoNiQUE Moral, os BrotHErs, ElisEU ro-
driGUEs, forrÓ coMBatE, MatHEUs cUNHa E dEUZa MaGalHÃEs, 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
09/09/2021, no horário de 13h às 23h, no Município de ourém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 410/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00345; fonte recurso: 0301; 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
favorecidos: 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 (cem mil reais
data: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 294/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 2894/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696170
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 293/2021
PaE: 2021/870084
objeto: ProJEto “liVE Moido cUltUral”, no qual os artistas: KarliEl-
soN VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, farra dE VaQUEiro, MoNi-
QUE Moral, ElisEU rodriGUEs, MatHEUs cUNHa, allaN dias, daNiEl 

araUJo, lUaNN Kassio, aNtoNio Marcos E allaNZiNHo, que se apre-
sentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em 05/09/2021, no 
horário de 13h às 23h, no Município de ourém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 408/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00349; 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
favorecidos: 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 (cem mil reais)
data: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 293/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 293/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696168
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 292/2021
PaE: 2021/869683
objeto: ProJEto “liVE sElEÇÃo MUsical do NortE”, no qual os artis-
tas: aNtÔNio Marcos, tHaÍs PorPiNo, lEoZiNHo fErroZEiro, da-
NiEl araÚJo, GÊMEos do forrÓ, BaNda rP2, forrÓ coMBatE, ciN-
tHYa MEllo, MatHEUs cUNHa, ZEZiNHo dos tEclados E laÍs cristo, 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
10/09/2021, no horário de 13h às 23h, no Município de Garrafão do Norte/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 411/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00344; fonte recurso: 0301; 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
favorecidos: 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 (cem mil reais)
data: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 292/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 292/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696160
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 296/2021
PaE: 2021/880851
objeto: ProJEto “liVE EMBalaNdo No soM”, no qual os artistas: for-
rÓ coMBatE, farra dE VaQUEiro, allaN dias, allaNZiNHo, lUaNN 
Kassio, aNtoNio Marcos, daNiEl araUJo, lais cristo, lEoZiNHo 
forroZEiro, dEUZa MaGalHÃEs, MoNiQUE Moral, que se apresenta-
rão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 30/08/2021, no 
horário de 13h às 23h, no Município de Nova Esperança do Piriá/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 404/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00255; 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
favorecidos: 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 (cem mil reais)
data: 24/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 296/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 296/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696469
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 290/2021
PaE: 2021/869815
objeto: ProJEto “liVE iNdEPENdÊNcia E cUltUra”, no qual os artistas: 
allaN dias, allaNZiNHo, aNtÔNio Marcos, KarliElsoN VaQUEiro, 
lENNoN forroZEiro, MoNiQUE Moral, os BrotHErs, ElisEU rodri-
GUEs, forrÓ coMBatE, MatHEUs cUNHa E dEUZa MaGalHÃEs, se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 07/09/2021, 
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 407/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00347; 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: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 290/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 290/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696341
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 289/2021
PaE: 2021/869596
objeto: ProJEto “liVE dEstiNo MUsical”, no qual os artistas: dEUZa 
MaGalHÃEs, cYNtHia MEllo, aNtÔNio Marcos, tHaÍs PorPiNo, ZE-
ZiNHo dos tEclados, lais cristo, BaNda rP2, GÊMEos do forrÓ, 
forrÓ coMBatE, rodolfo oliVEira, os BrotHErs, se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 04/09/2021, no Muni-
cípio de Garrafão do Norte/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 399/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00350; 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: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 289/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 289/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696338
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 291/2021
PaE: 2021/881105
objeto: ProJEto “Na lEVada”, no qual os artistas: toca GUitarrada, 
MarMENiNo, alcir MEirElEs, cHico dE assis, Priscila rUsso, lU-
ciNHa Bastos, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 31/08/2021, no Município de Belém/Pa, das 10h às 15h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 409/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00356; 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: aUtHENtica coNsUltoria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor total: r$ 58.000,00
data: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 291/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 291/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696343
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 288/2021
PaE: 2021/880887
objeto: ProJEto “liVE alEGria cUltUral”, no qual os artistas: rodolfo 
oliVEira, GEMEos do forrÓ, BaNda rP2, tHais PorPiNo, ZEZiNHo 
dos tEclados, aNtoNio Marcos, os BrotHErs, MatHEUs cUNHa, 
allaN dias, dEUZa MaGalHÃEs, ciNtHYa MEllo, se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 31/08/2021, 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 406/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00256; 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: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 288/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 288/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 23/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 696334

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 687 - cGP/FcP de 23 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 processo 
nº 2021/909774-dli/fcP,datado de 18/08/2021
rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão ao Município de Vitória do Xingu , a fim 
de representar a fundação cultural do Pará/fcP na programação da festa 
literária internacional do Xingu - fliX.

Nome Matrícula cargo Período diária

suzana tota da silva 57234355/2 técnico em Gestão cultural/diretor

 02 a 04/09/2021 2 ½

Neila Mendonca Garces lima 51855866/2 técnico em Gestão cultural/ coordenador

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 696231
Portaria Nº 698 - cGP/FcP de 23 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 processo 
nº 2021/921526 -dli/fcP,datado de 20/08/2021
rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo mencionados, que irão aos Municípios de castanhal/Pa e são 
caetano de odivelas/Pa para realizar visita técnica no âmbito do Projeto 
circuito das artes.
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Nome Matrícula cargo Período diária

suzana tota da silva 57234355/2 técnico em Gestão cultural/diretor

 26 à 28 
/08/2021 2 ½

Neila Mendonca Garces lima 51855866/2 técnico em Gestão cultural/ coordenador

celia do socorro trindade Pinto 55590199/ 3 técnico em Gestão cultural

diogo Vianna Motta de Vasconcelos 57194585/ 1 assistente cultural

Jose Julio 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: 696268

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 703 – cGP/FcP de 24 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNsidEraNdo a solicitação contida no e-mail de 24/08/2021 da coorde-
nadoria orçamentária e financeira.
rEsolVE:
i – altErar o período de gozo de férias do(a) servidor(a) iUrY lEo-
Nardo aQUiNo dos aNJos, matrícula 57216213/3, cargo de tEcNico 
EM adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, com o período de gozo: 01/09/2021 
a 30/09/2021 concedida pela Portaria Nº 593 de 03/08/2021, publi-
cada no doE nº 34.658 de 04/08/2021, referente ao período aquisitivo 
2019/2020, ficando para o período de 08/09/2021 a 07/10/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 696559

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 005/2021 – secoM
ProcEsso N° 2021/786825
a secretaria de Estado de comunicação – sEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJEto: aQUisiÇÃo dE cafÉ E aÇUcar, para atender as necessidades da 
secretaria de Estado de comunicação (sEcoM) Belém/Pa, de acordo com 
as especificações contidas no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 31/08/2021.
Hora dE aBErtUra: 14h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação eletrônica, deverão acessar o site 
na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPrasPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PEdro Vitor silVa rodriGUEs
coordenador de compras

Protocolo: 696642

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria
.

Portaria Nº 272/2021, de 23 de aGosto de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;

coNsidEraNdo ofício nº 002/2021-cPa/da/Pc, de 08/07/2021, contidos 
nos autos do processo 2021/759980, de 12/07/2021;
coNsidEraNdo Manifestação da Presidência, de 12/07/2021, contidos 
nos autos do processo 2021/759980, de 12/07/2021;
coNsidEraNdo Parecer da comissão de avaliação de Bens Móveis, desig-
nada pela Portaria 14/2021, de 27/01/2021, contidos nos autos do proces-
so 2021/19628 de 07/01/2021;
coNsidEraNdo termo de doação de Bens Móveis nº 2021/4, de 
04/08/2021, contidos nos autos do processo 2021/759980, de 12/07/2021;
r E s o l V E:
i – forMaliZar a doação dos bens móveis contidos no termo de doação 
de Bens Móveis nº 2021/4, conforme descritos abaixo, à Polícia civil do 
Estado do Pará, ocorrida em 04/08/2021.

ordEM Nº rP dEscriÇÃo BEM

1 13285 torrE MEtalica, aUtoPortaNtE, 80M

ii – Esta portaria retroagirá a partir de 04/08/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 696141
Portaria Nº 273/2021, de 24 de aGosto de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 175/2021, de 07/06/2021, publicada em
doE 34.34606, de 09/06/2021;
coNsidEraNdo manifestação da comissão de Processo administrativo 
disciplinar (Pad), autorização da Presidência e parecer da aJU, contidos 
nos autos do processo 2019/274073 de 10/06/2019;
r E s o l V E:
i-Prorrogar o prazo de 30 dias para efetivação do Processo administrativo 
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração disci-
plinar, já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor de 
P.a.r. da s.., conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/274073 de 
10/06/2019;.
ii–Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 696312

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo N.º 003/2021
coNtrato N. º 050/2018
Processo n. º 2019/525017
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o acréscimo de 
01 (um) jovem aprendiz ao contrato, totalizando 05 (cinco) aprendizes, o 
que corresponde à 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do coN-
trato.
Valor Global: r$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais)
Justificativa: Art. 57, II, da Lei Federal n. º 8.666/93 e Decreto Federal Nº 
9.412, de 18 de junho de 2018.
data de assinatura: 29/07/2021
Vigência: 02/08/2021 até 02/08/2022
dotação orçamentaria:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 4200008338c
contratado: cENtro dE iNtEGraÇÃo EMPrEsa Escola – ciEE
cNPJ: 61.600.839/0001-55
Endereço: rua tabapuã, 540, itaim Bibi, cEP 04533-001, são Paulo/sP
Unidade de operação em av. conselheiro furtado, 2865 Ed. síntese 21 - 
salas 2 e 4 - cremação,
Belém - Pa, 66063-060
ordenador: HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 696189

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo
coNtrato Nº 006/2021
ProcEsso Nº 2021/201712
objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão do contrato nº 
006/2021, o qual referente ao fornecimento de contratação de Empresa 
para fornecimento de 1.000 (mil) caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
cada de coPos dE áGUa MiNEral NatUral sEM Gás de 200ml (duzentos 
mililitros) com validade mínima de 06 meses. o referido contrato possui 
não possui termo aditivo, com vigência iniciada em 01 de março de 2021.
Justificativa: art. 78, III c/c art. 79, I da Lei n° 8.666/93
data da rescisão: 10 de agosto de 2021
contratada: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli.
cNPJ: 37.170.992/0001-05
Endereço: rua celestino rocha n° 210, bairro águas lindas,
ananindeua-Pa, cEP 67.110-470
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa.

Protocolo: 696190
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 12/2021– cesad/sedUc
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas, no uso das suas atri-
buições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal;
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cEsad, instituída pela sEdUc;
rEsolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que considerou apro-
vados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, reconhecendo-os aptos 
para o exercício do cargo de provimento efetivo para o qual foram nomeados ̣:

sErVidor data dE 
EXErcÍcio MatrÍcUla UNidadE

adMiNistratiVa carGo coNcEito

adriaN JorGE PErEira 
triNdadE 02/05/2011 5889814-1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

ailtoN araUJo PalHEta 24/04/2013 57228104-
3 UsE 11 ProfEssor classE i EXcElENtE

alEXY Brito dE salEs 01/08/2012 5902728-1 1ª UrE EsPEcialista EM EdU-
cacao classE i EXcElENtE

aNdrEa do socorro 
HENriQUE alMEida 18/05/2006 54194522-

2 UsE 13 ProfEssor classE ii EXcElENtE

aNdrEa silVa salUs-
tiaNo 18/11/2008 57208848-

1 UsE 13 EsPEcialista EM EdU-
cacao classE ii EXcElENtE

caroliNE dE JEsUs MoN-
tEiro d aVila GoUlart 22/06/2011 54195253-

4 UsE 13 EsPEcialista EM EdU-
cacao classE i EXcElENtE

cicEro PErEira da silVa 
JUNior 19/08/2010 57233151-

1 14ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

daNiElE liMa costa 20/12/2007 54196232-
2 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

dElco da silVa farias 28/08/2003 5704740-2 1ª UrE ProfEssor classE ii BoM

diEGo PErEira da silVa 21/12/2011 5896636-1 coord dE MatricU-
la/sEdUc

assistENtE adMiNis-
tratiVo EXcElENtE

doNY claisoN costa 
da costa 28/08/2008 54193729-

2 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

EdiValdo dE soUZa 
sErrao 28/08/2008 57203269-

1 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

EdsoN aNtoNio silVa 
Matos 18/10/2004 5721296-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

ElisEtH dE soUZa 
rodriGUEs 27/09/2012 5903041-1 2ª UrE sErVENtE EXcElENtE

Erica EMMaNUEllE liMa 
saNtos 01/09/2008 57202380-

1 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

fraNcisco aUGUsto 
ValENtE dE alMEida 18/09/2008 6036775-3 7ª UrE ProfEssor classE i BoM

fraNcisco BENto dE 
Morais filHo 25/08/2009 57220557-

1 22ª UrE ProfEssor classE i BoM

fraNcisco dE assis dE 
oliVEira fUrtado 09/04/2004 5648408-3 10ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

fraNcisco EliZEU dE 
MoraEs corrEa 11/10/2012 5903143-1 1ª UrE sErVENtE EXcElENtE

fraNcisco lUciaNo 
BorGEs fErrEira 26/11/2003 5740452-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

fraNciValdo dE liMa 
ViEira 06/01/2009 57216044-

1 2ª UrE ViGia BoM

GlaUcE cristiNa dE 
farias rocHa 19/11/2008 57208743-

1 UsE 13 EsPEcialista EM EdU-
cacao classE ii EXcElENtE

HEBEr dos saNtos 
soUZa 16/07/2007 57188387-

1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

HElaiNE crYstiNa dE 
oliVEira PaiXao 11/11/2008 5842360-2 1ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE ii BoM

ioNEtE silVa 09/11/2010 5448514-2 1ª UrE EsPEcialista EM EdU-
cacao classE i EXcElENtE

isaBEl cristiNa araUJo 
sEtUBal 20/12/2006 57176006-

1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

JaNE das Gracas costa 
dE MoraEs 03/06/2013 3170268-1 8ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

JEaN MicHEl costa dE 
soUZa 28/01/2009 57214259-

1 7ª UrE ViGia BoM

JoaNa lUcia XaViEr 
alVEs 27/09/2012 5903048-1 2ª UrE sErVENtE EXcElENtE

lEa socorro PiNHEiro 
dias 06/02/2009 57212508-

1 codEs/sEdUc assistENtE adMiNis-
tratiVo EXcElENtE

lEoNardo MoNtEiro 
corrEa 13/02/2004 5740479-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

lEYslE cristiNa fErrEi-
ra silVa 13/02/2004 5801036-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

lia Mara PEcaNHa da 
silVa 20/12/2007 54197539-

2 3ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

MarcUs ViNiciUs cUNHa 
oliVEira 28/08/2008 57203282-

1 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

Maria aNtoNEttE PaNto-
Ja assUNcao 03/10/2012 5903050-1 2ª UrE sErVENtE EXcElENtE

Maria dE NaZarE rEis 
alEXaNdrE 25/11/2003 5137357-3 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

Maria EliZaBEtE dE 
siQUEira PErEira 24/01/2008 57194577-

1 7ª UrE ProfEssor classE i BoM

MilENE dE Karcia MoN-
tEiro Brito 25/04/2011 5889940-1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

MoNica coElHo No-
GUEira 13/02/2009 57214379-

1 7ª UrE sErVENtE EXcElENtE

Nara GisElY dE Morais 
MaGalHaEs 28/08/2008 57196913-

2 1ª UrE ProfEssor classE iii EXcElENtE

NEi cristiNa rEis 
coNsENtiNi 15/08/2003 5345529-3 7ª UrE ProfEssor classE i BoM

raiMUNdo alMEida 
cardoso NEto 09/09/2008 5533520-1 7ª UrE ProfEssor classE i BoM

rEGENilcE liMa da silVa 26/11/2008 57208849-
1 7ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE ii BoM

rosEaNE dE NaZarE lUZ 
GUiMaraEs 25/11/2003 5844436-2 1ª UrE ProfEssor classE ii BoM

rosiaNE BarBosa 
fErrEira 02/08/2012 5484030-2 UsE 2 EsPEcialista EM EdU-

cacao classE i EXcElENtE

rosilaiNE dE alMEida 
MacHado GoMEs 13/08/2009 57220433-

1 UsE 13 ProfEssor classE i EXcElENtE

saNdra rEGiNa PErEira 
dE oliVEira 14/11/2008 57209921-

1 UsE 8 EsPEcialista EM EdU-
cacao classE i EXcElENtE

sara assUNcao dos 
saNtos 02/08/2012 5901554-1 5ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE ii EXcElENtE

tErliaNE do socorro 
castro MUNHoZ 01/10/2012 5902781-1 6ª UrE sErVENtE EXcElENtE

VaNilcE rodriGUEs dE 
soUZa 26/11/2008 57208853-

1 7ª UrE EsPEcialista EM EdU-
cacao classE i BoM

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas, 20 dE aGosto dE 2021.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 696152
Portaria Nº1.237/2021-GaB/Pad Belém, 24 de agosto de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2021/680972 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  a Manifestação nº 1057/2021 exarada pelo consultor 
Jurídico do Estado - sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo  o despacho exarado pela ouvidora/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 191-a §§ 3º a 12, da lei nº 9.230, de 
24 de março de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistratiVo disciPli-
Nar em desfavor do servidor G.l.s., Mat. nº 54194109-3, pelo cometimento, 
em tese, de falta funcional constante de abandono de cargo, de acordo com o 
previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia das Gra-
Ças caNtÃo siMoEs e JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. nº 454745-1, 
para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado 15 (quinze) por conveniência e neces-
sidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria Nº 1.238/2021-GaB/Pad. Belém, 24 de agosto de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2021/882664 e 
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistratiVo em des-
favor da servidora a.l.a., matrícula nº 594997-1, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, XVii c/c 
art. 190, iV, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
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ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓEs araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMEs caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KEltoN MoNtEiro dE MENEZEs, Mat. nº 57224108-1, para, 
sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc

Protocolo: 696507
Portaria N° 074/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEfM Maria da coNcEiÇÃo MalHEiros - 18ª UrE, concedi-
da 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° 2021/912894-PaE,
rEsolVE
art. 1° - aUtoriZar a sEcrEtária da Escola EEfM Maria da coN-
cEiÇÃo MalHEiros, localizada no município de irituia, jurisdicionada à 
18ª UrE Mãe do rio, 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

 iritUia  EEEfM Maria da coNcEiÇÃo MalHEiros 
- 18ª UrE  JUVaNa dE castro PiNto 57210381-1 829.557.782-
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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, 23 de agosto de 2021.
rEGiNa lÚcia dE soUZa PaNtoJa
secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 696492
..

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 184/2021-sÃo MiGUeL do GUaMÁ
Nome: fraNcisco dE assis fErrEira GaMa
cargo: ProfEssor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 185/2021-castaNHaL
Nome: carla cilENE siQUEira MorEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 186/2021-iNHaNGaPi
Nome: JosE JUaNN PaiXao da silVa
cargo: ProfEssor
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 187/2021-PraiNHa
Nome: claUdioMara dos saNtos rocHa
cargo: ProfEssor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 188/2021-MoNte aLeGre
Nome: PaUlo dE tarso rocHa filHo
cargo: ProfEssor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 189/2021-PraiNHa
Nome: BraZiliNa soUZa dos saNtos
cargo: ProfEssor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 190/2021-aLeNQUer
Nome: Maria fraNcilaNY dos saNtos NEVEs
cargo: ProfEssor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 191/2021-aLeNQUer
Nome: Maria MiracElMa dos saNtos
cargo: ProfEssor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 192/2021-MoNte aLeGre
Nome: adElEN GaBriEllE dos saNtos carValHo
cargo: ProfEssor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

ato: coNtrato Nº 193/2021-saNta iZaBeL do ParÁ
Nome: JEssica Portal sEaBra
cargo: ProfEssor
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 194/2021-saLVaterra
Nome: roGEria Brito PacHEco
cargo: ProfEssor
Vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 195/2021-BUJarU
Nome: silVEtE oliVEira GoMEs
cargo: ProfEssor
Vigência: 20/08/2021 a 19/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

Protocolo: 696503
.

errata
.

errata a PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 318/2017
Publicado no Diário Oficial n° 34600 do dia 01 de junho de 2021
onde se lê: dEciMo sEGUNdo tErMo aditiVo ao coNtrato Nº 318/2017
Leia-se: dEciMo tErcEiro tErMo aditiVo ao coNtrato Nº 318/2017
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-s E cUMPra-sE
Belém, 24 de agosto de 2021.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 696618
errata de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 007272/2021 - saGeP - 16/08/2021
oNde se LÊ: 31/08/2021 a 31/01/2025
Leia-se: 15/09/2021 a 13/09/2025

Protocolo: 696632
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48842/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
oBsErVaÇÃo: Manutenção de alguns espaços do Programa de reeduca-
ção Psicomotora - PrP, no anexo do augusto Meira.
carGo/fUNÇÃo:
aGENtE adMiNistratiVo / atiV aUX iNtErMEd
cPf: 16668901204
NoME: JaNEtE Maria taVarEs sarMaNHo
MatrÍcUla: 303879
ProGraMa dE traBalHo: 1297
foNtE dE rEcUrso: 102
NatUrEZa dEsPEsa: 339039
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696303
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48841/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
oBsErVaÇÃo: MaNUtENÇÃo das aÇÕEs iNtErNas do NEl.
carGo/fUNÇÃo:
aGENtE adMiNistratiVo / atiV aUX iNtErMEd
cPf: 14566257215
NoME: aNtoNio fElicio soUZa PiNto
MatrÍcUla: 467839
ProGraMa dE traBalHo: 1297
foNtE dE rEcUrso: 102
NatUrEZa dEsPEsa: 339039
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696309
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48890/2021
oBJEtiVo: realização de diagnose in loco para a avaliação de implantação 
de localidades para funcionamento do Ensino Médio / soME.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
saNtarEM / oBidos / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
oBidos / saNtarEM / 26/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE dE oliVEira riBEiro
MatrÍcUla: 5900830  cPf: 67797369291
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696267
Portaria de diarias No. 48865/2021
oBJEtiVo: fiscalização de obras da EEEM acir de Jesus Barros - ata de trans-
formadores e EEEM Plinio Pinheiro e EEEM Anisio Teixeira (Marabá) , fiscalização 
de obras nas EEEM irma laura e EEEM Nelson Henrique dos Prazeres - convênio 
com Prefeitura e fiscalização de obras na Escola Tecnológica de Xinguara - BID.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 23/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 2
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MaraBa / caNaa dos caraJas / 25/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 1
caNaa dos caraJas / XiNGUara / 26/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErsoN riBEiro dE liMa
MatrÍcUla: 57221038  cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / atiV Ni-
VEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696278
Portaria de diarias No. 48867/2021
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização de 
obras da EEEM acir de Jesus Barros - ata de transformadores e EEEM 
Plinio Pinheiro e EEEM Anisio Teixeira (Marabá) , fiscalização de obras nas 
EEEM irma laura e EEEM Nelson Henrique dos Prazeres - convênio com 
Prefeitura e fiscalização de obras na Escola Tecnológica de Xinguara - BID.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 23/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 2
MaraBa / caNaa dos caraJas / 25/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 1
caNaa dos caraJas / XiNGUara / 26/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar
MatrÍcUla: 758027  cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696262
Portaria de diarias No. 48866/2021
oBJEtiVo: fiscalização de obras da EEEM acir de Jesus Barros - ata de 
transformadores e EEEM Plinio Pinheiro e EEEM anisio teixeira (Marabá) 
, fiscalização de obras nas EEEM Irma Laura e EEEM Nelson Henrique dos 
Prazeres - Convênio com Prefeitura e fiscalização de obras na Escola Tec-
nológica de Xinguara - Bid.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 23/08/2021 - 25/08/2021 Nº diárias: 2
MaraBa / caNaa dos caraJas / 25/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 1
caNaa dos caraJas / XiNGUara / 26/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUEs alBUQUErQUE
MatrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao PUBlica / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696265
Portaria de diarias No. 48948/2021
oBJEtiVo: coNdUZir a sEcrEtária dE EdUcaÇÃo, EliEtH dE fátiMa 
da silVa BraGa, QUE irá ParticiPar da rEiNaUGUraÇÃo da Escola 
“isaUra BaHia” E da iNaUGUraÇÃo da Escola “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: otaVio aNisio Moia riBEiro
MatrÍcUla: 5953692  cPf: 17713358234
carGo/fUNÇÃo:GErENtE / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696259

Portaria de diarias No. 48880/2021
oBJEtiVo: Vistoria da docUMENtaÇÃo das Escolas a fiM dE rEGU-
lariZaÇÃo do coNVÊNio dE MUNiPaliZaÇÃo No MUNiciPio dE iGa-
raPÉ Miri.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-Miri / 23/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 3
iGaraPE-Miri / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do socorro saNtaNa MacHado dE lEao
MatrÍcUla: 745154  cPf: 27909689268
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696274
Portaria de diarias No. 48927/2021
oBJEtiVo: levantamento para reforma da estrutura física e adaptação 
na EEEfM Prof. Wilson Baia, localizada no município de Goianésia do Pará.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNEsia do Para / 23/08/2021 - 23/08/2021 Nº diárias: 0
GoiaNEsia do Para / BElEM / 23/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: Marcos PaNtoJa loBato
MatrÍcUla: 54191552
cPf: 64332640268
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696311

Portaria de diarias No. 48923/2021
oBJEtiVo: Visita na EEEfM Prof. Wilson Baia, localizada no município de 
Goianésia do Pará.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNEsia do Para / 23/08/2021 - 23/08/2021 Nº diárias: 0
GoiaNEsia do Para / BElEM / 23/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: adriaNo dE liMa cordEiro
MatrÍcUla: 941581  cPf: 30352959215
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696314
Portaria de diarias No. 48928/2021
oBJEtiVo: conduzir os técnicos da drti para realizarem levantamento 
para reforma da estrutura física e adaptação na EEEfM Prof. Wilson Baia, 
localizada no município de Goianésia do Pará.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNEsia do Para / 23/08/2021 - 23/08/2021 Nº diárias: 0
GoiaNEsia do Para / BElEM / 23/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 3.5
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: 696317
Portaria de diarias No. 48889/2021
oBJEtiVo: realização de diagnose in loco para a avaliação de implantação 
de localidades para funcionamento do Ensino Médio / soME.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 23/08/2021 - 24/08/2021 Nº diárias: 1
saNtarEM / oBidos / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
oBidos / saNtarEM / 26/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 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: 696308

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:7315/2021 de 17/08/2021
conceder licença casamento a adriaNa dE JEsUs silVa, matricula nº 
5899800/1, Especialista em Educação, lotada na diretoria de Ensino/Be-
lém, no período de 10/03/2021 a 17/03/2021.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 7417/2021 de 20/08/2021
Nome: Maria dE NaZarE dE MEllo E silVa soarEs
Matrícula:5051800/1 cargo:Professor
lotação:EE Jose Verissimo/Belém
Período:11/09/20 a 09/11/20
triênios:19/04/09 a 18/04/12
Portaria nº. 7415/2021 de 20/08/2021
Nome: VilMar fErrEira dos saNtos
Matrícula:562114/2 cargo:Professor
lotação:centro Ed de Jov adul Profª tereza donato arau/Maraba
Período:12/08/21 a 10/10/21
triênios:02/05/94 a 01/05/97
Portaria nº. 7416/2021 de 20/08/2021
Nome: VilMar fErrEira dos saNtos
Matrícula:562114/2 cargo:Professor
lotação:centro Ed de Jov adul Profª tereza donato arau/Maraba
Período:11/10/21 a 09/12/21
triênios:02/05/97 a 01/05/00
Portaria nº. 7340/2021 de 18/08/2021
Nome: lUciclEa alVEs fErrEira
Matrícula:6016278/1 cargo:Escrevente datilografo
lotação:EE Prof deusarina Nascimento de sousa/Benevides
Período:28/09/21 a 26/11/21 – 27/11/21 a 25/01/22
triênios:01/02/97 a 31/01/00- 01/02/00 a 31/01/03
Portaria nº. 7317/2021 de 17/08/2021
Nome:Marcia BarBosa NoGUEira
Matrícula:55587081/2 cargo:Professor
lotação:EEEM Maria Benta oliveira de sousa/redenção
Período:01/04/21 a 30/05/21 – 31/05/21 a 29/07/21
triênios:01/08/07 a 31/07/10 – 01/08/10 a 31/07/13
Portaria nº. 7425/2021 de 23/08/2021
Nome: cilEidE taVarEs BorGEs do coUto
Matrícula:57202716/1 cargo:Professor
lotação:EE Jderlandia/ananindeua
Período:29/08/20 a 27/10/20
triênios:02/09/08 a 01/09/11
Portaria nº. 7337/2021 de 17/08/2021
Nome: BrENda GoNÇalVEs fortEs
Matrícula:54190250/3 cargo:Espec. em Educação
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:13/09/21 a 11/11/21
triênios:16/05/11 a 15/05/14
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Portaria nº. 7208/2021 de 17/08/2021
Nome: GilVaNicE MiraNda loBato MacEdo
Matrícula:57212480/1 cargo:assist.administ.
lotação:EEEM irma stella Maria/abaetetuba
Período:01/09/21 a 30/10/21 – 31/10/21 a 29/12/21
triênios:03/02/09 a 02/02/12 a 03/02/12 a 02/02/15
Portaria nº. 7383/2021 de 19/08/2021
Nome: JosE dE JEsUs aGUiar dE MEsQUita
Matrícula:522708/1 cargo:agente de Portaria
lotação:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Período:01/11/21 a 30/12/21
triênios:09/07/08 a 08/07/11
Portaria nº. 7282/2021 de 16/08/2021
Nome: Maria EMilia dos saNtos alVEs
Matrícula:5471249/1 cargo:Espec. em Educação
lotação:EEEM Profª francisca Gomes/Medicilandia
Período:18/10/21 a 16/12/21
triênios:20/11/11 a 19/11/14
Portaria nº. 7281/2021 de 16/08/2021
Nome: Maria JosE BraBo soarEs MENdEs
Matrícula:6007260/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE ruth dos santos almeida/Belém
Período:13/09/21 a 11/11/21
triênios:31/07/97 a 30/07/00
Portaria nº. 7318/2021 de 17/08/2021
Nome: ricardo NaZarENo Barra cordEiro
Matrícula:54185785/2 cargo:tecn. Em G Publica
lotação:depto de Educação Especial/Belém
Período:29/09/21 a 27/11/21
triênios:24/08/18 a 23/08/21
Portaria nº. 7473/2021 de 23/08/2021
Nome: rosa Maria JEsUs da silVEira
Matrícula:57202777/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EEi silvestre carneiro/capanema
Período:29/09/21 a 27/11/21
triênios:10/11/04 a 03/11/17
Portaria nº. 7474/2021 de 23/08/2021
Nome: GrEaNNE XaViEr NUNEs
Matrícula:54180455/1 cargo:Professor
lotação:centro de Educação de Jovens e adultos/santarem
Período:18/10/21 a 16/12/21
triênios:05/05/17 a 04/05/20
Portaria nº. 7475/2021 de 23/08/2021
Nome: EMiZaBEl das GraÇas GUiMaraEs dE Matos
Matrícula:245887/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE Prof. temistocles araujo/Belém
Período:03/03/21 a 01/05/21
triênios:02/08/15 a 01/08/18
Portaria nº. 7476/2021 de 23/08/2021
Nome: Nadia Maria sENa da silVa
Matrícula:388556/2 cargo:Professor
lotação:EE Virginia alves da cunha/Belém
Período:30/01/21 a 30/03/21
triênios:30/04/87 a 29/04/90
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:7423/2021 de 23/08/2021
conceder licença luto a lUZiaNE dE alMEida Matos, matricula nº 
57214851/1, servente, lotada na EE richard Hennington/santarem, no 
período de 30/07/21 a 06/08/21.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:7419/2021 de 20/08/2021
conceder licença Maternidade a aliNE JosE saNtos saNtos, matricula 
nº 57203461/1,Professor, lotada na EEEfM roberto carlos Nunes Barrroso/
santa izabel do Pará , no período de 20/05/21 a 15/11/21.
Portaria Nº.:7418/2021 de 20/08/2021
conceder licença Maternidade a aciElMa PErEira MaciEira, matricula 
nº 6005243/2,Professor, lotada na anexo iii da EEEM francisca Nog da 
costa ramos/Baião, no período de 03/08/21 a 29/01/22.
Portaria Nº.:7343/2021 de 18/08/2021
conceder licença Maternidade a rENisE da coNcEiÇÃo farias Maia, 
matricula Nº 5942232/1,Merendeira, lotada na EEEM dr sergio Mota/Mua-
na, no período de 19/07/21 a 14/01/22.
Portaria Nº.:7341/2021 de 18/08/2021
conceder licença Maternidade a HEllEM cristiNa da silVa MoNtEiro, 
matricula Nº 580543/1 ,Professor, lotada na EEfM Maria das Merces de 
oliveira conor/castanhal , no período de 15/07/21 a 10/01/22.
Portaria Nº.: 7342/2021 de 18/08/2021
conceder licença Maternidade a ElidiaNE saNtos PErEira, matricula nº 
54194409/2,Professor, lotada na EE Eduardo angelim sede/Parauapebas, 
no período de 16/07/21 a 11/01/22.
Portaria Nº.: 7313/2021 de 17/08/2021
conceder licença Maternidade a HEllEN faBricia siQUEira PiNto, ma-
tricula nº 5723308/1,Professor, lotada na EE Presid Kennedy/Maracana, no 
período de 27/07/21 a 22/01/22.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:7314/2021 de 17/08/2021
conceder licença Maternidade a lEVi liMa MEirElEs, matricula nº 
57224215/1, assistente administrativo, lotado na EE Prof Maria araujo de 
figueiredo/ananindeua, no período de 01/08/21 a 10/08/21.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 4893/2021 de 19/08/2021/2021
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErVidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados No coNsElHo EstadUal, NEsta sEcrEtaria.

MatrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
305740/1 sElMa BraBo MascarENHas Barra 05/10/2021 03/11/2021 2021

57228975/4 solaNGE Vitoria saNtaNa dE oliVEira 0911/2021 08/12/2021 2021
5902675/1 alaN dE oliVEira PaNtoJa 08/11/2021 07/12/2021 2021
57208963/1 lEila cristiNa da coNcEiÇÃo saNtos alMEida 23/11/2021 06/01/2022 2021
194077/3 Maria JosE rodriGUEs BarBosa 30/11/2021 13/01/2022 2021

55587163/2 MoNica aMiNadaB rEis BlaNco 01/12/2021 14/01/2022 2021
57208700/1 Joao carlos liMa dE soUZa 14/12/2021 27/01/2022 2021
5615437/4 cristiNa MENEZEs fErrEira 14/12/2021 27/01/2022 2021
5756235/1 silVia NaZarE aMaral dias PErEira 28/12/2021 10/02/2022 2021
5838290/2 aNa claUdia BoadoNa da PaiXao 28/12/2021 10/02/2022 2021

Portaria nº.:7392/2021 de 20/08/2021
Nome: rosilENE cardoso dE PaiVa
Matrícula: 57209094/1 Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Min alcides carneiro/ananindeua
Portaria nº.:7393/2021 de 20/08/2021
Nome: cEcilia dE NaZarE do coUto saNtaNa
Matrícula:57202594/1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EE doMiNGos acautuassu Nunes/Belém
Portaria nº.:7394/2021 de 20/08/2021
Nome: GisElE do socorro oliVEira Mota soarEs
Matrícula:5901413/1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.:7395/2021 de 20/08/2021
Nome: Maria do socorro QUiNtiNo da silVa
Matrícula: 5941614/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dr. Ulisses Guimarães/Belém
Portaria nº.:7361/2021 de 18/08/2021
Nome: rEGiaNE VirGoliNo do NasciMENto
Matrícula: 54192433/2Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Maria de Nazaré Marques rios/ananindeua
Portaria nº.:7362/2021 de 18/08/2021
Nome: PaUlo Batista dUtra
Matrícula: 57204722/2 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE Profº amilca alves tupiassu/Belém
Portaria nº.:7363/2021 de 18/08/2021
Nome: fraNcisco carlos MoNtEiro GUiMarÃEs
Matrícula:57208445/1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Barão de igarapé Miri/Belém
Portaria nº.:7364/2021 de 18/08/2021
Nome: aNGEla Maria soUZa farias
Matrícula:406678/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE antonio Gondim lins/Belém
Portaria nº.:7365/2021 de 18/08/2021
Nome: rosiclEia do socorro BarBosa da rocHa
Matrícula: 5901911/1Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Princesa izabel/ananindeua
Portaria nº.:7366/2021 de 18/08/2021
Nome: GlaUcE ElaiNE JaNaU do EsPirito saNto
Matrícula: 57211645/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Princesa izabel/ananindeua
Portaria nº.:7367/2021 de 18/082021
Nome: roZaNGEla Maria alVEs do ValE
Matrícula: 390593/2 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EE dilma de souza cattete/Belém
Portaria nº.:7368/2021 de 18/08/2021
Nome: sidNEY foNsEca da silVa
Matrícula: 57197441/1Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belém
Portaria nº.:7369/2021 de 18/08/2021
Nome: aNa cristiNa GUiMaraEs dE oliVEira
Matrícula:5314313/3 Período:09/07 à 22/08/21Exercício:2020
Unidade:EE donatila santana lopes/Belém
Portaria nº.:7370/2021 de 18/08/2021
Nome: aNa cristiNa GUiMaraEs dE oliVEira
Matrícula:5314313/3 Período:23/08 à 06/10/21Exercício:2021
Unidade:EE donatila santana lopes/Belém
Portaria nº.:7371/2021 de 18/08/2021
Nome:EliZaBEtH do socorro PiNto sa
Matrícula:662518/1 Período:16/09 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Honorato filgueiras(anexoi)Mosqueiro
Portaria nº.:7372/2021 de 18/08/2021
Nome: MErY saNdEs colarEs liMa
Matrícula:5562970/2 Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:7373/2021 de 18/08/2021
Nome: aNa Maria calaNdriNi PiNHEiro
Matrícula: 55585928/1eríodo:30/08 à 28/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº antonio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria nº.:7352/2021 de 18/08/2021
Nome: iVaNEtE oNofrE MaGalHaEs
Matrícula: 57223175/2Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
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Portaria nº.:7353/2021 de 1808/2021
Nome: Maria dE loUrdEs costa caldas
Matrícula: 406724/1Período:01/09 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:divisão de controle de Estoque/Belém
Portaria nº.:7346/2021 de 18/08/2021
Nome: EMMilY MoNtEiro PEiXoto dE soUZa
Matrícula:5948092/1Período:01/09/21 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:7350/2021 de 18/08/2021
Nome: EriKa sUZaNa dos saNtos GoMEs
Matrícula:57213212/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE agroindustrial Juscelino Kubitschek/Benevides
Portaria nº.:7344/2021 de 18/08/2021
Nome:WaldEMir dE fraNca NasciMENto filHo
Matrícula: 5942591/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ana teles/Benevides
Portaria nº.:7347/2021 de 18/08/2021
Nome: saBriNa Maria do rosario NasciMENto
Matrícula:5942593/1 Período:01/09/21 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ana teles/Benevides
Portaria nº.:7345/2021 de 18/08/2021
Nome: Maria dE NaZarE soarEs Matos
Matrícula: 192694/1Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2020
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria nº.:7412/2021 de 20/08/2021
Nome: ZildoMar silVa dE soUZa
Matrícula: 5217610/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE ruth dos santos almeida/Belém
Portaria nº.:7414/2021 de 20/08/2021
Nome: lUcia EMilia MENdoNca toMas
Matrícula: 317330/2Período:14/06 à 28/07/21Exercício:2021
Unidade:centro de Educ de Jov e adul Profº luiz octavio Per/Belém
Portaria nº.:7391/2021 de 20/08/2021
Nome: dEBora dos rEis fErrEira
Matrícula: 57213045/2Período:16/09 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci
Portaria nº.:7398/2021 de 20/08/2021
Nome: Maria JUlia dE soUsa GoNÇalVEs
Matrícula: 5630827/2Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7399/2021 de 20/08/2021
Nome: Marcia cristiNa liMa rUiZ
Matrícula: 5628180/2Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita Gonzales/Belém
Portaria nº.:7400/2021 de 20/08/2021
Nome: WEldEl Batista NEVEs
Matrícula:5891358/1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7401/2021 de 20/08/2021
Nome: Maria lEoNilda foNsEca MarQUEs
Matrícula:5377005/2 Período:29/10 à 12/12/21Exercício:2020
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7402/2021 de 20/08/2021
Nome: Katia sUEli aNdradE GaNdra
Matrícula:5560829/1 Período:19/07 à 01/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7403/2021 de 20/08/2021
Nome: rUtirENE cristo dE MElo
Matrícula:5189772/1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7404/2021 de 20/08/2021
Nome: Maria dE fatiMa Barros dE oliVEira
Matrícula: Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7405/2021 de 20/08/2021
Nome: aNtoNio faBricio Matos dE liMa
Matrícula:54192319/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7406/2021 de 20/08/2021
Nome: aNa cElia liMa MoNtEiro MacEdo
Matrícula:5890680/1 Período:15/07 à 13/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7407/2021 de 20/08/2021
Nome: roZaNGEla XaViEr Maia
Matrícula: 5193443/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7408/2021 de 20/08/2021
Nome: carMEliNda do socorro dE assis dias
Matrícula: 5189829/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7409/2021 de 20/08/2021
Nome: JoNNE iVaN dE araUJo
Matrícula:57211589/1/1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:7410/2021 de 20/08/2021
Nome: aUrEa Maria da silVa
Matrícula: 315419/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Profº amilcar alves tupiassu/Belém
Portaria nº.:7411/2021 de 20/08/2021
Nome: claUdia rEGiNa dE alBUQUErQUE MacEdo
Matrícula:5901644/1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM dr Ulisses Guimarães/Belém

Portaria nº.:7426/2021 de 23/08/2021
Nome: EdsoN HolaNda dE araUJo JUNior
Matrícula:5096359/3 Período:01/07 à 15/07/21Exercício:2019
Unidade:EEEfM.armando fajardo/ananindeua
Portaria nº.:7428/2021 de 23/08/2021
Nome: lUciaNE Baia dos saNtos
Matrícula: 5941611/1Período:19/09 à 18/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Marta da conceição/icoaraci
Portaria nº.:7429/2021 de 23/08/2021
Nome: doralicE da PaiXÃo rEis
Matrícula:5941740/1 Período:19/09 à 18/10/21Exercício:2021
Unidade:EE anexo Praia da Pedra Branca/icoaraci
Portaria nº.:7430/2021 de 23/08/2021
Nome: Mara cardos fErrEira
Matrícula: 5941640/1Período:19/09 à 18/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Marta da conceição/icoaraci
Portaria nº.:7431/2021 de 23/08/2021
Nome: irVal dE liMa PiNHEiro
Matrícula: 601705/1Período:19/09 à 18/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Marta da conceição/icoaraci
Portaria nº.:7432/2021 de 23/08/2021
Nome: carMEN lUcia rodriGUEs carValHo dos saNtos
Matrícula:57232695/2 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2019
Unidade:EE Eneida de Moraes/ananindeua
Portaria nº.:7433/2021 de 23/08/2021
Nome: roBErta fErNaNdEs MartiNs GiaNNoNE
Matrícula: 57193035/2Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Bruno de Menezes/Mosqueiro
Portaria nº.:7434/2021 de 23/08/2021
Nome: Maria JosE soarEs da costa liMa
Matrícula:57220056/2 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEf Bento XV/Belém
Portaria nº.:7435/2021 de 23/08/2021
Nome: Maria JosE da silVa MoNtEiro
Matrícula:732087/1 Período:01/07 à 30/07/20Exercício:2020
Unidade:EE Brig fontenelle/Belém
Portaria nº.:7436/2021 de 23/08/2021
Nome: clEidE rosario JardiM dos saNtos
Matrícula: 5756014/1Período:18/10 à 01/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª anesia/Belém
Portaria nº.:7437/2021 de 23/08/2021
Nome: Patricia fraNco GUiMaraEs
Matrícula: 5902090/1Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:EE Virginia alves da cunha/Belém
Portaria nº.:7438/2021 de 23/08/2021
Nome: iVEtE coNcEiÇÃo loPEs dE aBrEU
Matrícula:5810515/2 Período:02/08 à 16/08/21Exercício:2020
Unidade:EE alexandre Zacaria de assunção/Belém
Portaria nº.:403/2021 de 23/08/2021
Nome: saNdra Maria dE araUJo da silVa
Matrícula: 57209774/1Período:28/11 à 11/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio Brasil/tome-açu
Portaria nº.:438/2021 de 11/08/2021
Nome: alciNEia rosa da silVa costa
Matrícula: 57215103/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Walkise da silveira Vianna/Marabá
Portaria nº.:7420/2021 de 23/08/2021
Nome:WaldENisE aNdradE da rocHa caBral
Matrícula: 57205032/1Período:17/09 à 31/10/21Exercício:2021
Unidade: EE dr carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:7070/2021 de 23/10/2021
Nome: aNa KariNa PoMPEU PiNto
Matrícula: 5901889/2 Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2021
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
retiFicar
Portaria Nº 004870/2021 de 13/08/2021
rEtificar Na Portaria col. Nº 4870/2021 dE 21/07/2021, QUE cEdEU Para o 
triBUNal rEGioNal ElEitoral do Pará os sErVidorEs aBaiXo rElacioNados, 
lotados NEsta sEcrEtaria, coM ÔNUs Para o ÓrGÃo dE oriGEM, o PErÍodo 
dE 04/07/2021 a 04/07/2023 Para 04/07/2021 a 03/07/2023.

MatricUla NoME carGo
329576 -1 alUi sio JosE BrUNo PirEs assistENtE adMiNistratiVo
5890578 -1 aNtoNio aNÍBal carValHo saNtos assistENtE adMiNistratiVo
57212896 -1 doUGlas dE JEsUs NEVEs assistENtE adMiNistratiVo
180963 -1 EdNa costa GoMEs assistENtE adMiNistratiVo
241830 -1 EliaNa costa da silVa Esc. datiloGrafo rEf.iii
752029 -1 fÉliX HoNorato PaNtoJa dos Passos sErVENtE rEf.i

80846355 -1 Horácio Morais da silVa assistENtE adMiNistratiVo
57224200 -1 JoElMa liMa da silVa oliVEira assistENtE adMiNistratiVo
322164 -1 JosÉ carlos taVarEs sarMaNHo aGENtE dE Portaria
5890569 -1 liNdai Maria castro alMEida assistENtE adMiNistratiVo
5361850 -1 MaNoEl rodriGUEs dE MEdEiros NEto assistENtE adMiNistratiVo
57224264 -1 Maria clara fErrEira BraGa assistENtE adMiNistratiVo
756687 -1 Maria da coNcEiÇÃo raiol fradE Esc. datiloGrafo rEf.iii
6316344 -2 Maria dE fátiMa Brito lEÃo assistENtE adMiNistratiVo
383899 -1 Maria raiMUNda da silVa assistENtE adMiNistratiVo
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315516 -1 rosiNEi dE liMa BraGa assistENtE adMiNistratiVo
57173523 -2 siMoNE Maia da foNsEca saNtos assistENtE adMiNistratiVo
57214008 -1 sYlVia KaYsE da PiEdadE dE aNdradE assistENtE adMiNistratiVo

Portaria Nº 004871/2021 de 13/08/2021
rEtificar Na Portaria col. Nº 4871/2021 dE 21/07/2021, QUE cEdEU Para o 
triBUNal rEGioNal ElEitoral do Pará os sErVidorEs aBaiXo rElacioNados, 
lotados NEsta sEcrEtaria, coM ÔNUs Para o ÓrGÃo dE oriGEM, o PErÍodo 
dE 01/01/2022 a 04/07/2023 Para 01/01/2022 a 31/12/2023. 

MatricUla NoME carGo
5890579 -1 carla rossY frEitas MoNtEiro assistENtE adMiNistratiVo
57224554 -1 JosÉ EdUardo dE aNdradE cÂNdido assistENtE adMiNistratiVo
57224160 -1 rosiMErY oliVEira dos saNtos soUZa assistENtE adMiNistratiVo

Portaria Nº.: 4889/2021 de 17/08/2021
Retificar na PORTARIA Col. nº 314-B/1991 DE 12/03/1991, em relação ao 
nome da servidora rUtE cardoso rodriGUEs,Matricula nº 6330754/017, 
lotada na Erc são francisco Xavier/abaetetuba, que admitiu, para exercer 
a função de Professor, o a contar de 01/02/1991 para 01/01/1991, para 
fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 7333/2021 de 17/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 6581/2021 de 21/07/2021, que Cedeu para a 
sEcrEtaria rEGioNal dE GoVErNo do oEstE do Pará Para sEcrEtaria 
rEGioNal dE GoVErNo do BaiXo aMaZoNas, sem onus para o orgão 
de origem, no periodo de 01/08/2021 a 31/07/2023, a servidora daVirlEY 
saMPaio da silVa, Matricula 5794064/3, Professor, lotada nesta secretaria.
Portaria Nº.: 7386/2021 de 19/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 012214/2018 DE 18/12/2018, que concedeu 
licença para atividade classista no sindicato dos trabalhadores em Educação 
Publica do Pará/siNtEPP, o periodo de 08/10/2018 a 31/08/2021 para 
08/10/2018 a 31/12/2021, ao servidor alBErto fErrEira dE aNdradE 
JUNior,Matricula nº 57174575/1, Professor, lotado nesta secretaria.
Portaria Nº.: 7387/2021 de 19/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 012215/2018 DE 18/12/2018, que concedeu 
licença para atividade classista no sindicato dos trabalhadores em 
Educação Publica do Pará/siNtEPP, o periodo de 01/08/2018 a 31/08/2021 
para 08/10/2018 a 31/12/2021, a servidora aParEcida cirlENE 
caBral,Matricula nº 57197300/1, Professor, lotado nesta secretaria.
Portaria Nº.: 7385/2021 de 19/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 012216/2018 DE 18/12/2018, que concedeu 
licença para atividade classista no sindicato dos trabalhadores em 
Educação Publica do Pará/siNtEPP, o periodo de 01/08/2018 a 31/08/2021 
para 01/08/2018 a 31/12/2021, ao servidor WHisNEY lUiZ PErEira 
MEssias, Matricula nº 54184657/1, Professor, lotado nesta secretaria.
Portaria Nº.: 7384/2021 de 19/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 012217/2018 DE 18/12/2018, que prorrogou a licença 
para atividade classista no sindicato dos trabalhadores em Educação Publica 
do Pará/siNtEPP, o periodo de 14/08/2018 a 31/08/2021 para 14/08/2018 a 
31/12/2021, a servidora Maria da coNcEiÇÃo HolaNda oliVEira, Matricula 
nº 456861/1, assistente administrativo, lotado nesta secretaria.
Portaria Nº.: 7424/2021 de 23/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 8840/2020 de 16/11/2020, que concedeu 60 dias 
de licença especial, o trienio de 02/09/2008 a 01/09/2011 para 02/09/2011 
a 01/09/2014, no periodo de 30/10/2020 a 28/11/2020, a servidora 
cilEidE taVarEs BorGEs do coUto,Matricula nº 57202716/1,Professor, 
lotada na EE Jaderlandia/Ananindeua , para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 7388/2021 de 19/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 10716/2009 de 03/11/2009, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 02/03/2001 a 01/03/2004 para 
31/10/2003 a 30/10/2006, no periodo de 02/12/2009 a 29/01/2010, a 
servidora GlaUcia YoNNE BraNcHEs Brito da silVa,Matricula nº 
198137/1, assistente administrativo, lotada na centro de Educ de Jov e 
Adul Prof Luiz Octavio Per/Belém, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 7297/2021 de 16/08/2021
Retificar na PORTARIA nº 6903/2021 de 04/08/2021, que concedeu 60 dias 
de licença especial, o trienio de 14/09/2009 a 13/09/2012 para 14/09/2015 
a 13/09/2018, no periodo de 29/06/2021 a 27/08/2021, o servidor olaVo 
tEiXEira alVEs NEto,Matricula nº 5809282/2, Professor, lotado na EEEM 
Profª Odila de Souza/Altamira, para fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:7427/2021 de 23/08/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 5708/2021 de 29/06/2021, que 
concedeu férias, no período de 16/07/21 a 29/08/21, a servidora GYsElE 
do socorro PiMENtEl alVEs, matricula 5901054/1,Especialista em 
Educação, lotada na EE Virginia alves da cunha/Belém, referente ao 
exercício de 2020, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:7397/2021 de 20/08/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 01916/2020 de 02/04/2020, que concedeu 
60 dias de licença especial, no período de 01/04/2020 a 30/05/2020, referente 
ao trienio de 01/06/2015 a 31/05/2018, o servidor JosE roBErto da 
coNcEiÇÃo loUriNHo, matricula 57217894/1, assistente administrativo, 
lotado na EEEf centro Educacional flaviano Gomes/ananindeua.
Portaria Nº.:7472/2021 de 23/08/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 07037/2021 de 10/08/2021, que 
concedeu 120 dias de licença especial, nos períodos de 29/09/2021 a 
27/11/2021 e de 28/11/2021 a 26/01/2022, referente aos trienios de 
10/11/2014 a 09/11/2017 e de 10/11/2017 a 09/11/2020, a servidora 
rosa Maria JEsUs da silVEira, matricula 57202777/2, Especialista em 
Educação, lotada na EEi silvestre carneiro/capanema.

Portaria nº.: 7396/2021 de 20/08/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 7327/2021 de 17/08/2021, que concedeu 
férias, no período de 12/08/2021 á 10/09/2021, ao servidor(a) diVa 
Katia cHaGas dE alMEida, matricula nº 57203487/1, Professor, lotado 
na EE dom alberto Galdencio ramos/ananindeua ,referente ao exercício de 
2021, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7390 /2021 de 19/08/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 377/2021 de 10/06/2021 que concedeu 
férias, no período de 01/09/2021 a 15/10/2021, ao servidor(a)atENilda 
da silVa alVEs , matricula nº 5727227/3, Professor, lotado na EE inacio 
Moura Sede/Sto Antonio do Taua, referente ao exercício de 2019, para fins 
de regularização funcional.
Portaria nº.: 7422/2021 de 23/08/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 175/2021 de 12/08/2021, que concedeu 
férias, no período de 01/10/2021 à 15/10/2021, ao servidor PaUlo 
roBErto costa dE oliVEira , matricula nº 6304796/1 , Professor, 
lotado na EE conego calado/igarapé açu, referente ao exercício de 2019, 
para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria nº.: 7300/2021 de 17/08/2021
Nome: lUsiNEtE costa do rosario
onde se lê:Portaria nº 7330/21 de 17/08/21
Leia-se:Portaria nº 7300/21 de 17/08/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.679/21 de 24/08/2021

Protocolo: 696555
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Processo eletrônico nº 2021/914222
Portaria N° 1609/21, de 20 de agosto de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO a Resolução nº 
2977/2016-coNsUN/UEPa de 22.06.2016 que estabelece normas referen-
tes a organização da outorga de Grau superior dos concluintes dos cursos 
de Graduação na Universidade do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o art. 15 da referida resolução onde determina que as 
colações de graus em casos EsPEciais, a requerimento dos interessados, 
poderá o ato de colação de grau realizar-se individualmente ou por grupo, 
pelo diretor do centro ou coordenador de campus de interiorização na 
presença de no mínimo, 03 (três) professores e, desde que cumpridas as 
exigências legais da PORTARIA desta Universidade no Diário Oficial nº. 
31107/08, de 14/02/2008, sua posterior atualização e do §4° do art. 149 
do regimento Geral da UEPa;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação do Gabinete do Reitor quanto a 
modificação do Ato de outorga de grau especial, no âmbito da UEPA, con-
forme o Processo 2021/914222 de 19.08.2021;
r E s o l V E:
art. 1º - dElEGar coMPEtÊNcia aos dirEtorEs dE cENtros desta iEs, 
assim como aos coordENadorEs dE caMPUs dE iNtErioriZaÇÃo da 
UEPa, para concederem a outorga de grau EsPEcial a discentes que ne-
cessitem de antecipação de colação de grau a pedido, assim como a não 
integralização regular do curso pelo graduando no período previsto, neces-
sitando solicitação de colação posterior;
art. 2º - fica revogada as demais disposições em contrario em especial a 
Portaria nº 906/21 de 08.06.2021, publicada no doE nº 34.607 de 10.06.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696430
Portaria de eLoGio a serVidores.
Processo eletrônico nº 2021/885318
Portaria N° 1599/21, de 17 de agosto de 2021.
aGradEcEr E EloGiar os servidores desta iEs em relação anexa, PEla 
PrEstEZa, dEdicaÇÃo, Eficácia E coMProMisso No dEsEMPENHo E 
coNtriBUiÇÃo ao loNGo do BiÊNio 2019-2021, No cENtro dE ciÊN-
cias NatUrais E tEcNoloGia da UEPa.
cHEfE do dEPartaMENto dE ENGENHaria aMBiENtal E saNitária
lUcY aNNE cardoso loBÃo GUtiErrEZ
cHEfE do dEPartaMENto dE ciÊNcias sociais aPlicadas
isMaEl Matos da silVa
cHEfE do dEPartaMENto dE tEcNoloGia dE aliMENtos
toNYE Gil Matos WaUGHoN
cHEfE do dEPartaMENto dEsENHo iNdUstrial
tHiaGo GUiMarÃEs aZEVEdo
cHEfE do dEPartaMENto dE tEcNoloGia E rEcUrsos NatUrais
iÊdo soUZa saNtos
cHEfE do dEPartaMENto dE ENGENHaria
ElZElis MUllEr da silVa
coordENadora do cUrso dE tEcNoloGia EM coMÉrcio EXtErior
aliNE dE oliVEira fErrEira
coordENador do cUrso dE tEcNoloGia dE aliMENtos
diEGo airEs da silVa
coordENador do cUrso dE ENGENHaria florEstal
MadsoN alaN rocHa dE soUsa
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coordENadora do cUrso dE ENGENHaria dE ProdUÇÃo
YVElYNE BiaNca iUNEs saNtos
coordENador do cUrso dE ENGENHaria aMBiENtal E saNitária
aliNE soUZa sardiNHa
coordENador do cUrso dE BacHarElado EM dEsiGN
rosÂNGEla GoUVÊa PiNto
coordENador cUrso dE tEcNoloGia EM aNálisE E dEsENVolViMEN-
to dE sistEMas WaNdErsoN alEXaNdrE da silVa QUiNto
coordENador cUrso dE BacHarElado EM rElaÇÕEs iNtErNacioNais
HEriBErto WaGNEr aMaNaJás PENa
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696434
aLteraÇÃo da cateGoria de tide de GestÃo Para tide coNVeNcioNaL.
Processo eletrônico nº 2021/778699
Portaria N° 1612/21, de 19 de agosto de 2021.
altErar a categoria de tEMPo iNtEGral E dEdicaÇÃo EXclUsiVa dE 
GEstÃo Para tEMPo iNtEGral E dEdicaÇÃo EXclUsiVa coNVENcio-
Nal a contar de 01.08.2021, do servidor italo flEXa di Paolo, id. fun-
cional nº 5905560/ 1, cargo de ProfEssor assistENtE.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696423
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL.
Processo eletrônico nº 2021/773352
Portaria N° 1611/21, de 19 de agosto de 2021
art. 1º - coNcEdEr a servidora JaNE do socorro MoNtEiro dos saN-
tos, id. funcional nº 54192746/ 3, cargo de aGENtE adMiNistratiVo B, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNistratiVa do caMPUs ii, gra-
tificação de tempo integral, em percentual fixado de 50% (cinquenta por 
cento), incidente sobre o vencimento do cargo, a contar de 06.08.2021.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 06.08.2021, a gratificação de tempo integral 
do servidor arMaNdo dE soUZa MEdEiros, id. funcional nº 3183254/ 1, 
cargo de ViGilaNtE a, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNistrati-
VA DO CAMPUS IV, em virtude de permuta da referida gratificação.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696425
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eletrônico nº 2021/817533
Portaria N° 1552/21, de 13 de agosto de 2021
EXoNErar, o(a) servidor(a) BENEdito ElY ValENtE da crUZ, id. funcio-
nal nº 54189763/ 2, do cargo em comissão de coordENador dE aPoio 
a PÓs-GradUaÇÃo, PEsQUisa E EXtENsÃo do ccsE, código GEP-
das-011.2, a contar de 01.08.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696419
NoMEaÇÃo dE carGo EM coMissÃo.
Processo eletrônico nº 2021/817533
Portaria N° 1553/21, de 13 de agosto de 2021
NoMEar, o(a) servidor(a) lEoPoldo NoGUEira saNtaNa JÚNior, id. 
funcional nº 5554055/2, para exercer o cargo em comissão de coordE-
Nador dE aPoio a PÓsGradUaÇÃo, PEsQUisa E EXtENsÃo do ccsE, 
código GEP-das-011.2, a contar de 01.08.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696420

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Processo eletrônico nº 2021/205765
Portaria N° 1608/21, de 19 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria dEUZa silVa dE oliVEira, id. fun-
cional nº 5041503/ 1,cargo de aUXiliar dE sErVico c, lotado(a) no(a)
coordENadoria adMiNistratiVa do caMPUs ii, 60(sessenta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênios de 01.03.2012 a 28.02.2015 no perí-
odo de 01.02.2021 a 01.04.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696431

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
Protocolo n° 2021/823941
laUdo Nº: 75375 /21, 08 de Junho de 2021
NoME do sErVidor: aNa cristiNa GUiMarÃEs dE oliVEira
id. fUNcioNal: 5314313/ 5
carGo: ProfEssor aUXiliar
lotaÇÃo: dEPartaMENto dE GiNastica artE corPoral rEcrEaca
PErÍodo:01.03.2021 a 08.07.2021
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
Protocolo n° 2021/873120
laUdo Nº: 78177 /21, 10 de agosto de 2021
NoME do sErVidor: Maria cÉlia oliVEira da silVa
id. fUNcioNal: 3184560/ 1
carGo: aUXiliar dE adMiNistracao E
lotaÇÃo: coordENadoria adMiNistratiVa do caMPUs ii

PErÍodo:05.07.2021 a 02.09.2021
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
Protocolo n° 2021/709473
laUdo Nº: 78420 /21, 16 de agosto de 2021
NoME do sErVidor: sidNEY dos rEis farias
id. fUNcioNal: 57209293/1
carGo: artificE dE MaNUtENcao
lotaÇÃo: caMPUs dE sÃo MiGUEl do GUaMa
PErÍodo:22.06.2021 a 27.06.2021
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
Protocolo n° 2021/881723
laUdo Nº: 12.553 /21, 03 de agosto de 2021
NoME do sErVidor: artENiZa liMa da silVa soUsa
id. fUNcioNal: 57200792/ 1
carGo: aUXiliar dE sErVico c
lotaÇÃo: caMPUs dE MaraBa
PErÍodo:16.04.2021 a 13.07.2021
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
Protocolo n° 2021/899652
laUdo Nº: 77973 /21, 03 de agosto de 2021
NoME do sErVidor: VENiZE NaZarÉ raMos rodriGUEs
id. fUNcioNal: 348864/ 2
carGo: ProfEssor assistENtE
lotaÇÃo: dEPartaMENto dE filosofia E ciENcias sociais
PErÍodo:17.04.2021 a 13.09.2021
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
Protocolo n° 2021/899652
laUdo Nº: 78025 /21, 04 de agosto de 2021
NoME do sErVidor: tErEZiNHa ViEira da silVa
id. fUNcioNal: 5117844/ 1
carGo: ProfEssor assistENtE
lotaÇÃo: dEPartaMENto dE ENfErMaGEM HosPitalar
PErÍodo:29.07.2021 a 26.09.2021
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696436
.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor iNdicado coMo aUtoridade de Ge-
reNciaMeNto da UePa.
Processo eletrônico nº 2021/852824
Portaria N° 1616/21, de 19 de agosto de 2021.
art. 1º - dEsiGNar o servidor aNtÔNio dE oliVEira JÚNior, id. funcio-
nal nº 5835402/ 1, na função de coordenador de controle interno, como 
AUTORIDADE DE GERENCIAMENTO DESTA UEPA a fim de assegurar o cum-
primento das normas relativas ao acesso à informação conforme o estabe-
lecido no decreto Estadual nº 1.359, de 31 de agosto de 2015.
art. 2º - os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696428
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1629/2021, de 24 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: rENato da silVa loBato
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1630/2021, de 24 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: MiriaN rosa PErEira
Matrícula funcional: 57230001/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 696437
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1626/2021, de 24 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: aUXiliar dE sErVico c
Nome: iNacio ilaiola MoNtEiro
Matrícula funcional: 5041376/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
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Portaria N° 1627/2021, de 24 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: aGENtE adMiNistratiVo c
Nome: MarcElo MEdEiros silVa
Matrícula funcional: 57230387/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 696418
..

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1618/2021, de 24 de agosto de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Paragominas/Pa
NoME do sErVidor: Joao rodriGo coiMBra NoBrE
carGo: Professor assistente
id. fUNcioNal: 57219956/ 2
data iNÍcio: 22.08.2021
data tÉrMiNo: 04.09.2021
QUaNtidadE: 13,5 (treze e meia) diárias

Portaria N°1619/2021, de 24 de agosto de 2021..
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para conduzir servidor
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Moju/Pa
NoME do sErVidor: ocYaN dE soUsa liMa
carGo: Motorista
id. fUNcioNal: 3185370/ 1
data iNÍcio: 17.08.2021
data tÉrMiNo: 18.08.2021
QUaNtidadE:1,5 (uma e meia)diárias

Portaria N°1620/2021, de 24 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para conduzir veículo transportando material.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: conceição do araguaia/Pa
NoME do sErVidor: isaias oliVEira da silVEira
carGo: Motorista
id. fUNcioNal: 57210684/ 1
data iNÍcio: 16.08.2021
data tÉrMiNo: 20.08.2021
QUaNtidadE: 4,5 (quatro e meia) diárias

Portaria N°1621/2021, de 24 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para conduzir servidor.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Bragança/Pa
NoME do sErVidor: ValBEr silVa carNEiro
carGo: Motorista
id. fUNcioNal: 57213420/ 1
data iNÍcio: 21.08.2021
data tÉrMiNo: 22.08.2021
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia) diárias

Portaria N°1623/2021, de 24 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Marabá/Pa
NoME do sErVidor: WEBEr da silVa Mota
carGo: Professor auxiliar
id. fUNcioNal: 54189228/ 1
data iNÍcio: 15.09.2021
data tÉrMiNo: 25.09.2021
QUaNtidadE: 10,5 (dez e meia) diárias

Portaria N°1624/2021, de 24 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
OBJETIVO: para ministrar sementes e viveiros florestais.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Marabá/Pa
NoME do sErVidor: sEidEl fErrEira dos saNtos
carGo: Professor assistente
id. fUNcioNal: 57193219/ 1
data iNÍcio: 24.08.2021
data tÉrMiNo: 04.09.2021
QUaNtidadE: 11,5 (onze e meia) diárias
colaBorador EVENtUal
Portaria N° 1622/2021, de 24 de agosto de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
OBJETIVO: para participação do evento do curso de licenciatura em geografia.

oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: salinópolis/Pa
NoME do sErVidor: rosiaNE fErrEira GoNÇalVEs
data iNÍcio: 02.07.2021
data tÉrMiNo: 04.07.2021
QUaNtidadE: 2,5 (duas e meia) diárias
NEiValdo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 696395
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Processo eletrônico nº 2021/872741
Portaria N° 1610/21, de 19 de agosto de 2021.
torNar sEM EfEito a Portaria n° 1409/21, de 03.08.2021. doE nº 
34.666 de 11.08.2021, que concedeu ao servidor sidNEY dos rEis farias, 
id. funcional nº 57209293/1, cargo de artÍficE dE MaNUtENÇÃo, lotado(a) 
no(a) CAMPUS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, gratificação de tempo integral, 
em percentual fixado de 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo, assim como cessou a gratificação de tempo integral 
do servidor MaNoEl da coNcEiÇÃo farias, id. funcional nº 57201262/ 1, 
cargo de Motorista, lotado(a) no(a) caMPUs dE sÃo MiGUEl do GUaMá, 
em virtude de permuta da referida gratificação
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 696433
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 733/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/832796
r E s o l V E: coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período 
de 27/08/2021 a 25/10/2021, correspondente ao triênio de 07/07/1995 a 
06/07/1998, para a servidora, Maria dE NaZarE BarBosa raBElo, Ma-
trícula 3255530/1, carGo: assistente administrativo, lotada na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 733/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 ProcEsso: 2021/832796
 r E s o l V E: coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período 
de 27/08/2021 a 25/10/2021, correspondente ao triênio de 07/07/1995 a 
06/07/1998, para a servidora, Maria dE NaZarE BarBosa raBElo, Ma-
trícula 3255530/1, carGo: assistente administrativo, lotada na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 696159
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 17/2018/seaster
Processo Nº 2021/495334
objeto: prorrogado o prazo de vigência pelo prazo de 12 (doze) meses
Vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022.
data da assinatura: 25/08/2021
funcional programática: 43101.08.122.1297.8338
Natureza despesa: 3390.37
fonte: 0101006360
ação detalhada: 266.733
Valor Mensal: r$ 17.005,39
Valor anual: r$ 204.064,68
contratado: diaMoNd sErViÇos dE liMPEZa E MÃo dE oBra
cNPJ: 08.538.011/0001-31
Endereço: Passagem dalva, 505, Marambaia, Belém, Pa
cEP 66.093-180
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 696273
13º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
07/2016/seaster
Processo Nº 2021/339842
objeto: repactuação do contrato 07/2016 – 2021
data da assinatura: 18/08/2021.
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
ação detalhada: 189.517
fonte: 101006360
Elemento de despesa: 3390.92
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Valor mensal: r$444.940,91
Valor anual: r$ 5.339.290,92
diferença de 2021: r$ 183.969,92
contratado: KaPa caPital ltda ME
End. rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, Bairro do 
coqueiro, ananindeua/Pa – cEP: 67.115-000
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 696408
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 743/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo n° 2021/911124
rEsolVE: coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 400,00 (QUa-
trocENtos rEais), em favor do (a) servidor (a), JoÃo PaUlo carNEiro 
tHUrY, Mat.54195798/1 ,socioloGo para custear emergencialmente o 
deslocamento, caso seja necessário em alguns dos trechos
87.101. 08.422.1505,8402 f 0107 253.896 dEsPEsa: : 3390 33
r$ 400,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
iNocENcio rENato GasPariM
Mat. 5945555/1
Portaria N° 735/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/879277
rEsolVE: coNcEdEr - suprimento de fundos no valor de r$ r$2.050,00 
(dois Mil e ciNQUENta rEais), em favor do servidor lUis carlos dos 
saNtos da silVa, assistente administrativo, matrícula nº 5938824/ 1, 
com objetivo de atender despesas de pronto pagamento etc.
. 43.101 - 08.122.1297.8338 f: 0101 189.517 dEsPEsa: 3390 39
$ 2.050,00
 fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
23 de agosto de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 696261
.

diÁria
.

Portaria Nº 745/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. considerando 
o Processo nº 2021/900116
rEsolVE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (dUas E meia)diárias Para 
a sErVidora citado aBaiXo: Maria JosÉ da costa PErEira,aUXi-
liar tÉcNico, matrícula Nº 3211886/1,que se deslocará para iritUia/
Pa, no período de 30/08 a 01/09/2021 , com objetivo de Participação na 
conferencia Municipal de assistência social,WilsoN GUErrEiro dE Ho-
laNda,Mat. 3216640/1 Motorista com objetivo de conduzir o veiculo com 
técnica da cPsB-das/sEastEr.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
24 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 747/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/916733
rEsolVE: autorizar o pagamento de 05 E ½ (ciNco E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: JosÉ ocEaN NUNEs rodriGUEs cPf: 
482.084.422-91, , o referido conselheiro se deslocará no trecho Mojuí dos 
campos/NoVo ProGrEsso/Pa no período de 29/08 a 03/09/2021 com 
objetivo de realizar apoio técnico a conferencia Municipal.
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda 
em, 24 de agosto 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 748/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/872689
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ ( QUatro E meia) diárias 
Para cada sErVidor citado aBaiXo: dioNE Maria caValcaNtE dE Ma-
tos,5055180/4,tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica,Vitoria caroliNa ValENtE 

Barros,Mat.5956215/1,GErENtE clElia saNtos da costa,3225046/1,a-
GENtE adMiNistratiVo que se deslocarão para o município de BENEVidEs 
no período de 05 à 06/08/2021.coM oBJEtiVo de realizar cadastro reno-
vação e Emissão de carteira Nacional do artesão e Palestra sobre Base con-
ceitual do artesanato Brasileiro, Palestra sobre Empreendorismo, cadastro do 
Empreendedor e Palestra sobre Exigência no atendimento cUJo Motorista 
MarcElo Barros saNtiaGo QUE rEaliZará o dEslocaMENto
Classificação Orçamentária: 43.105 – 11.334.1504.8951 F: 0101006357 
266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
24 de agosto 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 746/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/895868
rEsolVE: autorizar o pagamento de 02 e ½ ( dUas E meia) diárias 
Para cada sErVidor citado aBaiXo: Edna Marta da silva ribeiro 
Villacorte - matricula 54195914/1,assistente social,Maria JacirENE dE 
soUZa BarBosa,Mat 54192688/1,assistENtE social com objetivo 
realizar reunião técnica a Gestão do cadastro Único e Programa Bolsa 
família e capacitação de formulários, raQUEl dos saNtos soUZa, Mat. 
55587724/1, aG.de Portaria coM oBJEtiVo dE apoiar Equipe técnica 
que se deslocarão para o município de castanhal no período de 30/08 
a 03/09/2021 . cUJo Motorista QUE rEaliZará o dEslocaMENto 
raiMUNdo alEXaNdrE corrEia dos saNtos , Mat 35076.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.128.1505.8399 0139002241 
246.896 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
24 de agosto 2021
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 750/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/920091
rEsolVE: autorizar o pagamento de 2 E ½ (dUas E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: iNocENcio rENato GasPariM, matrí-
cula nº 5945555/1, secretário da sEastEr, GUilHErME aUGUsto dE al-
MEida carPEGGiaNi,Mat.5946562/2 assEssor EsPEcial i e sr. adoNai 
do socorro da crUZ GoNÇalVEs, matrícula nº 57231288/3, diretor de 
assistência social,Maria dE JEsUs alVEs ViEira,Mat. 51855795/4,as-
sEssora EsPEcial i que se deslocaram ao município de acará E Mara-
caNÃ no Período de 20 a 22/08/2021, para Participar de reunião sobre os 
Programas de assistência social, trabalho, Emprego e renda com a Gestão 
Municipal, Marcos flaVio do rosario riBEiro,Mat. 5938895/1, Mo-
torista conduzir veiculo com o secretario da sEastEr.
Classificação Orçamentária: 43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
24 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 749/2021 – seaster o sEcrEtário adJUNto dE 
assistÊNcia social da sEastEr, no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas através da Portaria nº 424/2019 – sEastEr de 28 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2021/864874
rEsolVE: autorizar o pagamento de 20 e ½ ( E meia) diárias Para os sEr-
VidorEs coM MEsMo N° dE diarias. srs. aNtoNio carlos costa sENa, 
assistente social, Matrícula: 57192835/1,lUiZ carlos fiGUEirEdo da sil-
Va,Mat 54191320/2 socioloGo que irão se deslocar para os Municípios 
de Placas,Medicilandia, Brasil Novo, Vitoria do Xingu, anapú, Pacajá,Novo 
repartimento, tucurui,Goianésia do Pará,santa Maria das Barreiras, concei-
ção do araguaia,redenção Xinguara e curionopolis/Pa no período de 13/09 
a 03/10/2021 coM oBJEtiVo de apoio técnico ao PPi/sUas e ao uso de 
bens por Emendas Parlamentar,lUiZ otaVio saNtaNa liMa,Mat. 5596882/1 
, MOTORISTA que vai fazer o deslocamento. . Classificação orçamentária: 
87.101 - 08.244.1505.8863 0339006699 234.135 3390 14
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
24 de agosto 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 751/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado dE 
assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 2019, 
publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/916185
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: NaZarENo do EsPirito saNto dos 
saNtos,Gerente de Projetos, matrícula5946528/ 1, que se deslocará para 
santarém/Pa no período de 20 a 21/09/2021 com objetivo de Participar 
da certificação de cursos de qualificação social e profissional do PQSP/PA 
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executados pela Excelência por meio do contrato nº 36/2020 – sEastEr.
Classificação Orçamentária: 43.101 - 11.333.1504.8948 F: 0101006357 
266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
24 de agosto de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 742/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/911124
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (trÊs E meia) diárias Para cada sEr-
Vidor citado aBaiXo: JoÃo PaUlo carNEiro tHUrY, socioloGo,54195798/1 
que se deslocara para o município de trairÃo/Pa no período de 26 à 29/08/2021, 
com objetivo de realizar apoio técnico a conferencia Municipal. .
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 741/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/913255
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (trÊs E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: faBiaNE araUJo dE oliVEira ,Mat 
5912544/1,PsicoloGo que se deslocara para Brasília/df no período de 
13 a 16/09/2021 Com Objetivo participar da Oficina de Trabalho e Forma-
ção de instrutores do siPa conselho tutelar para coordenadores técnicos.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8399 F: 0339002241 
234.094 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda 
em, 23 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 729/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/906868
rEsolVE: autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: ricardo aVEliNo GaNZEr,matricula nº 
55588660/4,dirEtor, com objetivo de atender demanda da fundação ParaPaZ.
raQUEl dos saNtos soUZa,Mat.55587724/1 aG.de Portaria e GUilHErME 
dias MarQUEs,com objetivo de apoiar os Municípios para execução da busca ativa 
que se deslocarão ao município de tailÂNdia/Pa no período de 21 a 22/08/2021.
raiMUNdo alEXaNdrE corrEa dos saNtos,Mat.35076/1,Motorista para 
conduzir Equipe técnica da drccP/sEastEr.
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8863 0139002241 
234.135 3390 14
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 725/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/911135
rEsolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (trÊs E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: JoÃo loPEs JUNior,Mat. 5906606/1 
,assistENtE dE assistENcia social e dEisE araUJo da silVa,Mat. 
54195016/1 socioloGo QUE irÃo rEaliZar ViaGEM Para o MUNici-
Pio dE saNtarÉM, no Período de 29/08 a 01/09/2021 , coM oBJEtiVo de 
realizar apoio técnico à conferencia Municipal..
 Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 728/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/911077
rEsolVE: autorizar o pagamento de 4 ½ (QUatro E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: rosilENE do socorro dos saNtos 
Garcia, a referida conselheiro Estadual que se deslocará aos municípios 
de Nova Timboteua e Bonito/PA no período de 24 a 28/08/2021 na fina-
lidade de Participar e realizar apoio técnico a conferencia Municipal de 
assistência social nos Municípios .
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 3390 36
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 740/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/919849
rEsolVE: autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: ricardo aVEliNo GaNZEr,matricula 
nº 55588660/4,dirEtor, com objetivo de atender demanda da fundação 
ParaPaZ.raQUEl dos saNtos soUZa,Mat.55587724/1 aG.de Portaria 
e Erica lEssaNdra aBdoN rodriGUEs,aGENtE adMiNistratiVa Mat. 
54195631/1 com objetivo de apoiar os Municípios para execução da busca 
ativa que se deslocarão ao município de ParaGoMiNas/Pa no período 
de 26 a 27/08/2021.WilsoN GUErrEiro dE HolaNda, Mat 3216640/1 
Motorista para conduzir Equipe técnica da drccP/sEastEr.
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8863 0139002241 
234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 725/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/911135
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (trÊs E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: JoÃo loPEs JUNior,Mat. 5906606/1 
,assistENtE dE assistENcia social e dEisE araUJo da silVa,Mat. 
54195016/1 socioloGo QUE irÃo rEaliZar ViaGEM Para o MUNici-
Pio dE saNtarÉM, no Período de 29/08 a 01/09/2021 , coM oBJEtiVo de 
realizar apoio técnico à conferencia Municipal..
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda 
em, 23 de agosto 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 732/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/903528
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 01 E ½ (UMa E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: aNa cristiNa NasciMENto da sil-
Va,Mat.3218023/1,aUX.tÉcNico,MarlENE do socorro corrÊa MoNtEi-
ro,Mat.54192686/1,assistENtE social que se deslocará para o município 
de castaNHal/Pa no período de 01 a 03/09/2021, com objetivo de realizar 
capacitação da Equipe técnica do serviço Especializado de abordagem so-
cial,Vinculado ao cEas. luiz otavio santana lima,Matricula nº 5596882/1, 
motorista conduzir veículos com Equipe técnica da cPsE-Mc/sEastEr.
Classificação Orçamentária: 87.101 . 08.422.1505.8399 0339002241 
234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 737/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/869479
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 05 E ½ (ciNco e meia)diárias Para 
a sErVidora citado aBaiXo: HElENa claUdia da costa GoMEs,cHE-
fE dE NUclEo rEGioNal,MatricUla Nº 3222721/1, que se deslocará 
aos municípios de Marapanim, curuça,terra alta, inhangapi e castanhal no 
Período de 06 a 11/09/2021, com objetivo de realizar a atualização cadas-
tral dos Beneficiários do Beneficio Estadual para Pessoas Acometidas pela 
Hanseníase visando sua inclusão no cadastro Único,WilsoN GUErrEiro 
dE HolaNda,Mat. 3216640/1,Motorista com objetivo de conduzir vei-
culo com equipe técnica da drccP/sEastEr.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.244.1505.8899 F: 0139002241 
233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda 
em, 23 de agosto de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 739/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/ 860947
rEsolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUatro E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: JoÃo loPEs JUNior,Mat. 5906606/1 
,assistENtE dE assistENcia social e MarcEliNa PiNto saNtos,Mat 
57196135/1,assistENtE social QUE irÃo rEaliZar ViaGEM Para o 
MUNiciPio dE Parauapebas, no Período de 24 a 28/08/2021 , coM oBJE-
tiVo de realizar apoio técnico à conferencia Municipal..
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F:0139002241 
253.896 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 696165
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 731/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/756655
r E s o l V E: i – ProrroGar a cEssÃo para a Empresa assistência 
técnica e Extensão rural do Estado do Pará - EMatEr da servidora lia dE 
alMEida MElo, Matrícula nº 3220265/1, com ônus para o órgão de des-
tino, no período de 01/10/2021 a 30/09/2022, nos termos do decreto nº 
795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 730/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/613165
 r E s o l V E: rEVoGar a contar de 19/07/2021 a cessão da servidora 
sUElY Maria MacHado PErEira, matrícula 115533/2, da secretaria de 
Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda – sEastEr para 
a para a secretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa, que foi publicada 
através da Portaria nº 2.643 de 08.07.1997.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 736/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o PaE nº 2021/912343
r E s o l V E: dEsiGNar a servidora KatE tErEsa sodrE dE soUZa, 
matricula 57173841/ 1, para responder pela coordenadoria de administra-
ção cad/sEastEr, em substituição ao titular, PaUlo GilBErto PiNHEiro 
GoEs, matrícula 5592542/ 1, que se encontra afastado em gozo de férias 
no período de 12/08/2021 a 10/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, 
em 23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 738/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/905861
 r E s o l V E: dEsiGNar a servidora cYNtia MEKdEc dE soUsa NaZa-
rE, matricula 5898181/ 2, para responder pela Gerência de Prestação de 
contas/sEastEr, em substituição a titular, Maria do PErPEtUo socor-
ro lEao cUNHa loPEs, matrícula 57228387/ 1, que se encontra afastada 
em gozo de férias no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, 
em 23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 734/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/858812
r E s o l V E: rEVoGar a contar de 06/08/2021 a cessão do servidor italo 
JUliaNo Garcia VaZ, matrícula 57225259/3, da secretaria de Estado de 

assistência social, trabalho, Emprego e renda – sEastEr para a secretária 
de Estado de administração Penitenciária do Pará sEaP/Pa, que foi publicada 
através da Portaria nº 196/2021 – sEastEr de 14 de abril de 2021.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
23 de agosto de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
 secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 696163
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 598/2021-GaB/Pres.BeLÉM, 16 de aGosto de 
2020.o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcatiVo 
do Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memorando nº 703/2018/adM-csEM de 13/12/2018, o Parecer Jurídico 
nº 405/2018/ProJUr de 18/12/18, o despacho do Presidente da fasEPa 
de 26/12/2018, o despacho do coordenador da asPad de 12/08/2021 e 
o despacho do Presidente da fasEPa de 12/08/2021;r E s o l V E:art. 
1º. dEtErMiNar, com fulcro no art. 199, a instauração do Processo 
administrativo disciplinar-Pad nº 13/2021 (Processo nº 2018/559234), a 
fim de apurar a materialidade dos possíveis desvios funcionais e a autoria 
dos delitos supostamente praticados por servidores desta fundação;art. 
2º. dEsiGNar, com base no art. 205, que as servidoras PaUla daNiElE 
Bastos liNs, matrícula nº 5896647/1, iZaBEla QUarEsMa dE 
siQUEira rocHa, matrícula nº 54194855/1 e fraNciMar soarEs 
fraNco, matrícula nº 3198901/1 todas lotadas neste Órgão, que sob a 
Presidência da primeira, procedam à apuração do fato suscitado;art. 3º. 
coNcEdEr com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para 
que a comissão Processante conclua a supracitada apuração e apresente 
relatório conclusivo;art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-sE.lUiZ cElso da silVa.Presidente da fasEPa.

Protocolo: 696111
Portaria Nº. 619 de 24 de aGosto de 2021
coNcEdEr 180 (cento e oitenta) dias de licENÇa MatErNidadE a servidora 
iVaNEY soarEs rodriGUEs, matrícula nº. 5931525/2, ocupante do cargo de 
PEdaGoGo, lotado (a) no (a) cEsEf, no período de 04.08.2021 á 30.01.2022.
Portaria Nº. 620 de 24 de aGosto de 2021
coNcEdEr 10 (dEZ) dias de licENÇa PatErNidadE ao servidor JosE 
EVaNdro araUJo dUda, matrícula nº. 57191481/1, ocupante do cargo de 
MoNitor, lotado (a) no (a) sas, no período de 10.08.2021 á 19.08.2021.
lUiZ cElso da silVa - Presidente da fasEPa

Protocolo: 696201
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 613 de 20 de aGosto de 2021. resolve conceder  licença para tratamento de saúde as  servidoras 
abaixo: 

NoME carGo MatrÍcUla laUdo   PErÍodo dias lotaÇÃo

Marluce fernandes lima Professor 3197670/1 69526 10.11.20 a 
12.11.20 3 daf

leonice lira da cunha aG.adM 3209261/1 69527 17.08.20 a 
26.08.20 10 sEo

Edileuze dantas de sousa Monitor 54195602/1 65744 21.10.20 a 
25.10.20 5 sas

Portaria Nº 614 de 20 de aGosto de 2021. resolve conceder  licença para tratamento de saúde a  servidora abaixo:

adriana santos da silva Monitor 57188632/1 69406 12.11.20 a 
12.12.20 31 crEaM

Portaria Nº 617 de 20 de aGosto de 2021. resolve conceder  licença para tratamento de saúde a  servidora abaixo:

solange Maria  lopes Vieira aG.adM. 3215199/1 78547 30.07.21 a 
05.08.21 7 GZEt

Portaria Nº 618 de 20 de aGosto de 2021. resolve conceder  licença para tratamento de saúde as  servidoras abaixo: 
NoME carGo MatrÍcUla laUdo PErÍodo dias lotaÇÃo

Marcilene do socorro Paz  
Moraes

assit. 
social 54197126/1 78543 23.05.21 a 

27.05.21 5 PrEs/
asPad

suzana Vieira dos Passos Monitor 54197151/1 78545 10.06.21 a 
09.07.21 30 cas/ParÀ

errata da Portaria nº 606/2021, publicada no doe nº 34.679 de
 24/08/2021, Protocolo: 2020/940224
servidor: Marcos andré rodrigues Moreira
onde se lê: Monitor
 Leia-se: Motorista
luiz celso da silva-Presidente-fasEPa

Protocolo: 696252
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.

diÁria
.

Portaria: 379- do dia 23/08/2021
oBJEtiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UasE aNaNiNdEUa iii (Proc.919654/2021-Mem 84/2021)
sErVidora: sHEila frEitas dE soUZa
carGo: assistENtE social -  MatricUla: 54195519/ 1
sErVidor : carlos costa silVa
carGo: Motorista  -  MatricUla: 5849578/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo :ParaGoMiNas/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 23 a 24/08/2021  -  diárias-1,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silVa

Protocolo: 696143
Portaria: 378 - do dia 23/08/2021
oBJEtiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diada no cEsEf (Proc.911820/2021-Mem 140/2021)
sErVidora: ElisaNGEla dE soUZa saMPaio
carGo: PEdaGoGo-  MatricUla: 5848407/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo : roNdoNÓPolis/Mt
PEriÓdo dE ViaGEM: 13 a 16/09/2021  -  diárias-3,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silVa

Protocolo: 696124
Portaria: 380- do dia 23/08/2021
oBJEtiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UasE aNaNiNdEUa iii (Proc.918376/2021-Mem 82/2021)
sErVidora: JUliaNa MartiNs MENdEs
carGo: assistENtE social -  MatricUla: 5927565/ 2
sErVidor : silVio dE soUZa soarEs
carGo: Motorista  -  MatricUla: 5956425/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo :BarcarENa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 25/08/2021  -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silVa

Protocolo: 696178
Portaria nº 381, de 23 de agosto de 2021.
Processo nº 917996/2021.
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: castaNHal/Pa.
PErÍodo: 26/08/2021 a 26/08/2021. – (0,5) diária
sErVidorEs: aNtoNia WilMa alEXaNdrE da silVa, PsicÓloGa, 
Matricula 5901372/4, e aldriN soUZa silVa, Motorista, Matricula 
5956751/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 696305
Portaria nº 382, de 23 de agosto de 2021.
Processo nº 920506/2021.
oBJEtiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
óculos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodiados na 
UASE/BENEVIDES, conforme justificado nos termos do processo.
Programa de trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183322
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNsUMo – r$ 800,00
sErVidorEs: JENNEs MElKY cardoso fErrEira, aUX. dE ENfErMa-
GEM, Matricula 5918731/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 30 (trinta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 696324
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

Portaria
.

Portaria n° 077/2021–GGa/ sedeMe Belém, 24 de agosto de 2021
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa dE Estado dE 
dEsENVolViMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – sEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
 rEsolVE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias do servidor 
BrUNo MEdEiros PoMPEU, identidade funcional nº 5948369/1, cargo GErENtE, 
concedido através da Portaria nº 042/2021 – GGa/sEdEME, de 07/07/2021, 
publicada no doE nº 34.631, de 08/07/2021, a partir de 23/08/2021, permanecendo 
saldo remanescente a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNadElia diViNa saNtos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 696286

.

errata
.

errata da Portaria N° 221/2021 – BeLÉM, 23 de aGosto de 
2021, publicado no doe 34.679, de 24/08/2021.
“oNde se LÊ: diária: 2,5 (meia)”.
“Leia –se: diárias: 2,5 (duas e meia)”.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696206
.

diÁria
.

Portaria N° 224/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, 24 de aGosto de 2021.
Nome: carlos aUGUsto dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/cargo: 
sEcrEtário adJUNto dE Estado/ origem: Belém-Pa/ destino: Marabá-
Pa/ Período: 24/08/2021 a 25/08/2021 /diária:1,5 (uma e meia)/ objetivo: 
representar a sEdEME no Estradeiro da aprosoja/Movimento Pró logística.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696238
Portaria N° 223/2021 - daF/sedeMe - BeLÉM, 24 de aGosto de 2021.
Nome:EdUardo NicolaU dEMEtrio NEto/Matricula:n°5961463/1/ car-
go:assessor ii/origem:Belém-Pa/destino:Novo Progresso-Pa/Período: 
25/08/2021 a 28/08/2021/diárias:3,5 (três e meia)/objetivo:representar a 
sEdEME no ENcoNtro da frENtE ParlaMENtar dE VErEadorEs Mt/Pa. 
a atividade está em conformidade com as ações pautadas no PPa 2020-2023.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696144
Portaria N° 225/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, de 24 de aGosto 2021.
Nome: BrUNo da silVa castro/Matricula:n° 5918069/1/cargo: Mo-
torista/origem:Belém-Pa/destino:cametá-Pa/Período:25/08/2021 a 
27/08/2021/diárias: 2,5 (duas e meia)/objetivo:conduzir os servidores 
desta SEDEME ao município, a fim de representarem a SEDEME no evento 
Projeto ParcErias PElo Pará: aGENda do dEsENVolViMENto, EMPrE-
Go E rENda – rEGiÃo do tocaNtiNs/caMEtá.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696319
.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica QUe eNtre si ceLeBraM o 
GoVerNo do estado do ParÁ atraVÉs da secretaria de es-
tado de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, MiNeraÇÃo e eNer-
Gia (sedeMe) e a PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado do ca-
raJÁs – Pa, Na ForMa e coNdiÇÕes decLaradas aBaiXo:
de um lado, a sEcrEtaria dE Estado dEsENVolViMENto EcoNÔMico, 
MiNEraÇÃo E ENErGia - sEdEME, criada pela lei nº 8.096 de 1º de Janeiro 
de 2015, art. 2º, inciso ii, alínea “b”, com sede à avenida senador lemos, 
nº 290, Bairro do Umarizal, cEP 66.050-000, Belém, Estado do Pará, inscrita 
no cNPJ nº 14.772.025/0001-18, neste ato representada por seu secretário, 
nomeado por decreto do Governador, publicado no doE nº 34.541, sr. JosÉ 
fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMEs JÚNior, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade, rG nº 1417441 sEGUP-Pa e cPf 217.932.982-
20 e a PrEfEitUra dE Eldorado do caraJás – Pa, inscrita no cNPJ nº 
84.139.633/0001-75, com sede na rua da rodoviária, nº 30, Bairro: cen-
tro, cEP: 68.524-000, na cidade de Eldorado do caraJás - Pa, neste 
ato representado por sua Prefeita, sra. iara BraGa MiraNda, brasileira, 
casada, Profissão Pedagoga, portador do RG nº 3732228/PC-PA e CPF nº 
702.629.262-53, resolvem firmar o presente Acordo de Cooperação Técnica, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:
Considerando que os recursos minerais são finitos, que a diversificação das 
atividades econômicas no município de Eldorado do carajás – Pa é estratégica 
para a sustentabilidade do território com a exaustão das reservas minerais;
considerando que a geodiversidade da província mineral do carajás, que 
o setor da mineração tem sido um dos motores de crescimento econômico 
do estado do Pará, demanda de ações integradas entre União, Estado e 
Município, para o ordenamento e verticalização da produção mineral;
considerando que a lei Estadual nº 7.591/2011 instituiu a taxa de con-
trole, acompanhamento e fiscalização das atividades de Pesquisa, lavra, 
Exploração e aproveitamento de recursos Minerários (tfrM) e o cadas-
tro Estadual de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades 
de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos Minerários 
(cErM), que é regulamentada pelo decreto Estadual nº 386/2012, sendo 
inscrição obrigatória para as pessoas, físicas ou jurídicas, a qualquer título, 
autorizadas a realizarem a pesquisa, lavra, a exploração ou o aproveita-
mento de recursos minerários no Estado;
Considerando que o CERM tem por finalidade registrar os elementos de 
identificação, localização e classificação das pessoas físicas ou jurídicas, 
detentoras de direitos minerários, que estejam, a qualquer título, autoriza-
das a realizarem pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recur-
sos minerários no Estado do Pará;
Considerando que o Certificado de Registro do CERM é um documento 
pré-requisito obrigatório para o licenciamento ambiental de atividades de 
extração mineral, conforme artigo 8º da instrução Normativa da sEMas nº 
006/2013 e artigo 6ª da iN nº 006/2014;
considerando a resolução coEMa nº 120/2015, que diz que o licencia-
mento ambiental de atividades de extração mineral de impacto local é de 
responsabilidade das secretarias Municipais de Meio ambiente (sEMMa), 
assim, o Certificado de Registro do CERM passa a ser exigido, obrigatoria-
mente, pelas sEMMa´s, em atenção ao artigo 8º da instrução Normativa 
da sEMas nº 006/2013 e ao artigo 6ª da iN nº 006/2014;
considerando que a sEcrEtaria EXEcUtiVa MUNiciPal dE MEio aM-
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BiENtE E MiNEraÇÃo será responsável pela condução das atividades.
considerando que o cooperativismo é uma alternativa social para transfor-
mar a realidade local, além de ser um meio eficaz de organização da pro-
dução e de oportunidades dos seus cooperados, apoia o desenvolvimento 
de suas comunidades com a geração de trabalho, emprego e renda e por-
tanto neste contexto, a sEdEME, Órgão da administração pública respon-
sável por propor e executar a Política Estadual de apoio ao cooperativismo 
no Estado do Pará, instituída pela lei N°7.780 de 26 de dezembro de 2013 
e, em parceria com o sistema ocB/sEscooP podem ampliar e melhorar 
serviços e produtos de cooperativas no estado do Pará;
considerando que a sEdEME é a instituição responsável pela gestão do 
Núcleo Estadual de aPl’s e em parceria com outros entes governamentais, 
pelo Planejamento, coordenação das estratégias de desenvolvimento e 
adensamento das cadeias Produtivas no Pará e, em especial a mineração.
considerando os interesses comuns e a necessidade de estabelecer cri-
térios de mútua cooperação para consecução das atribuições fixadas nas 
leis citadas acima rEsolVEM assinar o presente acordo de cooperação 
técnica, nos seguintes termos:
cLÁUsULa PriMeira – do o BJeto
o presente acordo de cooperação técnica tem por objeto o estabelecimento de ações 
de ampla cooperação, no âmbito de suas respectivas esferas de competência, para:
• O intercâmbio de informações contidas no CERM, no que tange estrita-
mente às informações relacionadas ao Município de Eldorado do carajás 
- Pa e no processo de licenciamento ambiental de atividades de extração 
mineral realizadas pela secretaria Municipal de Meio ambiente, além de co-
municação e a aproximação institucional entre os partícipes componentes, 
nos termos da lei nº 7.591/2011 e do decreto nº 386/2012;
• O desenvolvimento e implantação do polo de mineração responsável de 
Eldorado do carajás – Pa;
• O adensamento das cadeias produtivas, implantação de APL’s e o estímu-
lo ao cooperativismo.
ParáGrafo PriMEiro – Para possibilitar a execução do objeto do presente 
acordo, a sEdEME contará com um procedimento administrativo (descrito na 
cláusula Quarta) para compartilhamento de informações contidas no cErM e 
do processo de licenciamento ambiental a ser aderido pela Prefeitura de Eldo-
rado do carajás – Pa na assinatura deste termo de cooperação.
cLÁUsULa seGUNda - da MoBiLiZaÇÃo de recUrsos
os partícipes concordam em mobilizar às suas próprias expensas, recur-
sos humanos, materiais e financeiros, instalações, unidades de serviços e 
outros que se façam necessários para execução do objeto deste convênio.
ParáGrafo PriMEiro – fica consignado que o presente acordo de coope-
ração não implicará em repasse de recursos financeiros entre os partícipes.
ParáGrafo sEGUNdo – Para a execução das ações previstas no presente 
acordo de cooperação e no Plano de trabalho, os partícipes deverão desig-
nar técnicos e dar apoio logístico para realização dos trabalhos.
cLÁUsULa terceira – das oBriGaÇÕes dos PartÍciPes
3.1. os partícipes atuarão conjuntamente, obrigando-se a adotar todas as me-
didas necessárias à consecução do objeto do presente instrumento, assumindo 
as respectivas responsabilidades e atribuições conforme a seguir descriminado:
3.2. os Partícipes concordam que:
i – são atribuições da sEdEME:
a) fornecer à Prefeitura de Eldorado do carajás – Pa os dados e as infor-
mações relativas às atividades de mineração no município, de todas as 
pessoas físicas e jurídicas detentoras de concessão mineral a qualquer tí-
tulo, por meio do CERM que se fizerem necessários à execução dos serviços 
objeto deste convênio;
b) dar apoio técnico necessário à execução dos trabalhos referidos no ob-
jeto deste acordo de cooperação técnica;
c) subsidiar tecnicamente a secretaria Municipal de Meio ambiente e Mine-
ração no desenvolvimento e implantação do polo de mineração responsável;
d) apoiar a secretaria Executiva Municipal de Meio ambiente e Mineração 
no adensamento das cadeias produtivas, a implantação de aPl’s e o estí-
mulo ao cooperativismo no Município de Eldorado do carajás – Pa;
ii – são atribuições da Prefeitura
a) disponibilizar à sEdEME, por meio da secretaria Executiva Municipal 
de Meio ambiente (sEMMa), informações sobre os processos relacionados 
ao licenciamento de atividades de extração mineral, conforme resolução 
coEMa nº 120/2015, situados no território municipal, principalmente, mas 
não se limitando, à emissão de relatórios periódicos da atividade mineral e 
ambiental com descrição detalhada dos serviços desenvolvidos.
b) Manter a SEDEME informada sobre quaisquer eventos que dificultem o 
curso normal de execução deste acordo de cooperação técnica;
c) Prestar atendimento e apoio à equipe da sEdEME, com vistas a possibi-
litar a execução do objeto deste acordo de cooperação técnica.
cLÁUsULa QUarta – dos ProcediMeNtos
4.1. a solicitação de informações será realizada por meio de ofício à sE-
dEME, direcionada à diretoria de Geologia, Mineração e transformação 
Mineral (diGEM), a qual abrirá processo para preenchimento contínuo da 
ficha de informações ambientais e Minerais (fiaM), conforme anexo 1, 
parte integrante deste instrumento.
4.2. a fiaM é um instrumento digital (em planilha Excel) a ser compartilhado 
entre a diGEM da sEdEME e a sEMMa da Prefeitura de Eldorado do carajás – 
PA, a fim de controle e acompanhamento das atividades de extração mineral 
com objetivo do ordenamento e regularização do setor mineral.
4.3. a fiaM será preenchida mensalmente contendo dados dos processos 
minerários e ambientais, tais como nome do Município, cNPJ/cPf, Ende-
reço do Empreendimento, contato do responsável, titular Minerário/ Em-
preendedor, Processo Minerário/ano, Nº do cErM, situação do Empreen-
dimento Cadastrado no CERM (ativo, inativo), Notificações recebidas pelo 
empreendedor, Nº da licença ambiental, fase da licença ambiental, Nº do 
Protocolo do órgão ambiental, data de vencimento da lo, renovação da 
lo, coordenadas da área licenciada, tamanho da área (ha), tipo de miné-

rio e outras informações que permitam o controle e acompanhamento da 
atividade mineral no território do município.
4.4. Qualquer alteração de informações contidas na fiaM, será efetuada a comuni-
cação mensalmente pela SEDEME e pela SEMMA a fim de manter a FIAM atualizada.
4.5. outras informações e dados, que porventura não estiverem no modelo 
da fiaM, poderão ser inseridas, mediante concordância entre os Partícipes.
4.6. acesso ao cadastro via consulta das empresas instaladas no município.
4.7. será realizado um diagnóstico das principais cadeias produtivas prio-
ritárias do município de Eldorado do carajás – Pa, além um plano de ação 
específico para tratar das cadeias produtivas, APL’s e Cooperativismo.
4.8. será realizada um diagnóstico da atividade de mineração no município 
de Eldorado do carajás – Pa, visando subsidiar a elaboração de um plano 
de ação específica para promover a mineração responsável.
cLÁUsULa QUiNta – da ViGÊNcia e da ProrroGaÇÃo
o presente acordo de cooperação vigorará pelo prazo de 48 (quarenta e oito) 
meses, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogada de comum 
acordo entre os partícipes, por meio de Termos Aditivos mediante justificativa.
ParáGrafo ÚNico – as condições estabelecidas no presente instrumento 
poderão ser alteradas, através de Termos Aditivos firmados com as devidas 
justificativas, mediante proposta a ser apresentada no prazo mínimo de 30 
(trinta) dias antes da data que se pretenda o implemente das alterações, 
dentro da vigência do instrumento.
cLÁUsULa seXta – das atriBUiÇÕes coMUNs
caberá comumente à sEdEME e à PrEfEitUra dE Eldorado do caraJás – Pa:
a) Elaborar, consolidar e aprovar, os PlaNos dE traBalHos, consideran-
do as sugestões de cada partícipe.
b) avaliar os resultados do acordo de cooperação técnica de acordo com o 
plano de trabalho vigente para cada ano.
cLÁUsULa sÉtiMa – do acoMPaNHaMeNto
o acompanhamento do intercâmbio de informações do objeto deste acor-
do de cooperação, no limite da lei, caberá à sEdEME e à Prefeitura de 
Eldorado do carajás – Pa, devendo cada qual informar endereço eletrônico 
institucional e nomear servidores responsáveis pelo acompanhamento e 
controle das informações da fiaM.
cLÁUsULa oitaVa – do siGiLo das iNForMaÇÕes
as informações contidas na fiaM serão de uso das instituições partícipes, 
podendo ser divulgadas as não classificadas como sigilosas.
cLÁUsULa NoNa – da rescisÃo
o presente acordo de cooperação poderá ser rescindindo de comum acor-
do entre os partícipes mediante notificação, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, ou unilateralmente, por descumprimento de qualquer das 
obrigações contidas neste instrumento.
cLÁUsULa dÉciMa – corresPoNdÊNcias e NotiFicaÇÕes
as correspondências, a fiaM e relatórios mencionados neste acordo de 
cooperação serão de cunho formal e considerados como recebidos pelos 
partícipes, nas pessoas dos representantes institucionais, entregues nos 
endereços eletrônicos (e-mail) institucionais estabelecidos.
cLÁUsULa dÉciMa PriMeira – da PUBLicaÇÃo
a sEdEME incumbir-se-á de providenciar a publicação do extrato desse 
Acordo de Cooperação e de seus aditivos no Diário Oficial do Estado do 
Pará, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contatos da data de assinatura, 
nos termos do § 5º, do art. 28 da constituição do Estado do Pará.
cLÁUsULa dÉciMa seGUNda – dos casos oMissos
os casos omissos no presente acordo de cooperação poderão ser resolvidos por mú-
tuo acordo entre os partícipes, obedecendo à legislação vigente e o objeto proposto.
cLÁUsULa dÉciMa terceira – do Foro
os partícipes elegem, neste ato, o foro da Justiça Estadual do Pará, co-
marca de Belém, para dirimir qualquer dúvida ou questões oriundas do 
presente instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente.
E, assim, por estarem plenamente de acordo, os Partícipes obrigam-se ao 
total irrenunciável cumprimento dos termos deste instrumento, o qual lido 
e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, que vão assinadas pelos partícipes e 02 (duas) testemu-
nhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Belém-Pa, ___ de _________de 2021.
________________________________________
JosÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMEs JÚNior
secretário de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará – sEdEME
___________________________________________
iara BraGa MiraNda
Prefeitura de Eldorado do carajás – Pa
tEstEMUNHas:
1)___________________________________________
Nome:
cPf:
2)___________________________________________
Nome:
cPf:

Protocolo: 696239
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..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
d.o.e nº 34.674 de 18 de agosto de 2021, Protocolo: 693389.
onde se Lê: Portaria Nº 156/2021, Leia-se: Portaria Nº 182/2021 e;
onde se Lê: contrato nº 182/2021, Leia-se: contrato nº 39/2021.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da Junta co-
mercial do Estado do Pará - JUcEPa.

Protocolo: 696302
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cessÃo de Uso N° 049/2021
Pae n° 2021/701991.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará-JUcEPa e o clube de diretores 
logistas de capanema - Pa, cNPJ: 04.854.709/0001-05.
objeto: cessão de um espaço (sala) para utilização da JUcEPa, sem ônus, 
localizado na rua Miguel leite, s/N, Bairro: igrejinha, cEP: 68700-255, no 
Município de capanema/Pa.
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
data da assinatura: 24/08/2021.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa

Protocolo: 696315
.

diÁria
.

Portaria Nº 197/2021 de 20/08/2021. art. 1º coNcEdEr aos servidores 
ricardo anísio de souza lima, assessor regional, matrícula nº 5931928/2 e 
thiago castro da silva Pacheco, Gerente de Projetos, matrícula nº 5956563/1, 
4,5 (quatro e meia) diárias no valor de r$ 1.068,21 (Um mil e sessenta e oito 
reais e vinte e um centavos) cada, a fim de que realizem palestra, atendimento 
de dúvidas e reunião de trabalho, no município de cametá, atendendo convite 
da sEdEME, Projeto Parcerias pelo Pará, com saída de Belém no dia 24/08/2021 
e retorno no dia 28/08/2021, conforme o processo nº 2021/895946. cilENE 
MorEira saBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 696116
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

Portaria nº 066/2021 – 24  de aGosto de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito crEdcidadÃo, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolVE:
i - coNcEdEr diárias para a servidora e o colaborador eventual abaixo, de acordo 
com as bases vigentes, no trecho Belém/Nova Esperança do Piriá/aurora do Pará/
Belém, com o objetivo de realizar palestras e cadastros, a futuros microempreende-
dores dos municípios acima mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de 
diárias

JacKEliNE YasMiM No-
GUEira silVa 5930821-2 GErENtE rEGioNal 25 a 26/08/2021 1 1/2

faUsto BotElHo dE 
carValHo 837.863.092-72 colaBorador EVENtUal 25 a 26/08/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
tercio Junior sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 696604
Portaria nº 065/2021 – 24 de aGosto de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito crEdcidadÃo, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/Nova Esperança do Piriá/aurora do Pará/Belém, com o 
objetivo de realizar palestras de cadastros aos microempreendedores dos 
municípios acima mencionado, do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
rENata KEllY dE Gois 

BarrEiros 59466293-1 Gerente regional 25 a 26/08/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
tercio Junior sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 696560

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 618/2021, de 19 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 disposto no art. 72, Xiii, art. 78, iV e art. 91 da lei 
nº. 5.810/94 (rJU);
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/908984, de 18/08/2021.
r E s o l V E:
i - coNcEdEr 10 (dez) dias de licença Paternidade ao servidor GiUsEPP 
Natalli Marcal dE fraNcEscHi, ocupante do cargo de coordenador, 
matrícula nº. 5946541/1, no período de 06/08/2021 a 15/08/2021, sem 
prejuízo da remuneração.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 06/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 696281
.

aPostiLaMeNto
.

8º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 14/2014 – contratação de Empresa para serviços técnicos Espe-
cializados para o Gerenciamento e fiscalização das obras de Macrodrenagem 
da Bacia do tucunduba; da implantação da duplicação da infraestrutura e 
Pavimentação da avenida Perimetral, no Município de Belém, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 27,7545%
Período de execução: 07/01/2021 a 06/01/2022
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489-7480 449035 0101/0301
data de assinatura: 24/08/2021
contratada: Empresa tractebel Engineering ltda
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 696574

aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
corrÊNcia PÚBLica cP 014/2021–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada Para 
rEforMa E aMPliaÇÃo do Estádio JadEr BarBalHo no Município de santa-
rém neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo.
1 – Porto BElo ENGENHaria E coMÉrcio ltda – cNPJ nº 
03.701.380/0001-80 - HaBilitada
2 – coNsÓrcio arENa saNtarÉM - PaUlitEc coNstrUÇÕEs ltda 
– cNPJ nº 49.437.809/0001-74 e MrM coNstrUtora ltda – cNPJ nº 
13.578.869/0001-60 - HaBilitada
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licita-
ção e no e-mail: cpl@sodop.pa.gov.br
Belém-Pa, 24 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 696679
.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 031/2021 - 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 031/2021, tendo critério de Julgamento o 
tipo “Menor Preço” cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 
para execução de obras e serviços de recuperação, pintura do reservatório 
elevado, do sistema de abastecimento de água do Nono setor, UM-NortE, 
Município de Belém, no Estado do Pará, incluindo impermeabilização, pin-
tura e fornecimento de materiais e que são partes integrantes do termo de 
referência de Nº009/2021 – dEt/Usos, parte integrante e indissociável 
do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 08 de setembro de 2021, às 09 
horas (nove horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ UasG 925802. o Edital encontra-
se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.
pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2021.
andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 696558
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 385 de 24 deaGosto de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
r E s o l V E:
I - ENCERRAR a Gratificação de Tempo Integral-GTI, no percentual de 60% 
(sessenta por cento) da servidora NicElMa lÚcia liMa dE oliVEira, 
identidade funcional nº 5243254/3, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, lotada no Núcleo de controle interno – NUci, a contar do 
dia 06/08/2021, concedida através da Portaria nº 184, de 22/08/2019, 
publicada no doE nº 33.960, de 23/08/2019.
II - CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), à 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, lotada no Núcleo de 
controle interno – NUci, a contar do dia 17/08/2021.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2021.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 696481
Portaria Nº 384 de 24 de aGosto de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/923739.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir a servidora clÉa araÚJo da silVa, identidade funcional nº 
6403027/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de desenvolvimento, 
ciência, tecnologia e inovação – GEoloGia, pelo servidor alEXaNdrE 
tEiXEira NEGrÃo, identidade funcional nº 54188797/2, ocupante do cargo 
de assistente administrativo, lotado na diretoria de ciência e tecnologia – 
dct, na Portaria nº 072, de 28 de fevereiro de 2020, publicada no doE nº 
33.131, de 02/03/2020, que designou a referida servidora para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Contrato de Gestão nº 001/2017, firmado com 
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
tecnológica – sEctEt e a organização social BiotEc aMaZÔNia, que 
tem como objeto a execução do Gerenciamento e da Gestão do Programa 
BIOPARÁ, nos parâmetros definidos no Edital nº 004/2017, por meio do 
estabelecimento de parceria entre as partes contratantes, assegurando à 
contratada a responsabilidade pela gestão e operação do programa.
 ii – caberá ao servidor designado neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria possui efeitos retroativos a 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 24 de agosto de 2021.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 696477
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 386 de 24 de aGosto de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNsidEraNdo o processo nº 2021/928430.
rEsolVE:
  i – coNcEdEr à servidora odEtE VaNZElEr saBa, identidade fun-
cional nº 5434599/7, ocupante do cargo de assessor técnico, cPf Nº 
491.182.182-53, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, 
suprimento de fundos no valor de r$ 840,00 (oitocentos e quarenta re-
ais), o qual deverá observar as classificações orçamentárias abaixo:

Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
48101.19.122.1297.8338 0101 339030 r$  400,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339036 r$  440,00

ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo es-
tabelecido para aplicação dos recursos, a fim de suprir despesas de pronto 
pagamento desta sEctEt.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 696588

.

diÁria
.

Portaria Nº 388 de 24 de aGosto de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2021/925422.
r E s o l V E:
i – autorizar o servidor roBErto carlos fUrtado dE PiNa, identidade 
funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar ao município de tailândia-Pa, 
no período de 24/08 a 26/08/2021, a fim de conduzir o colaborador even-
tual que realizará visita técnica ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 24 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 696638
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 047/2021 – dirad/FaPesPa, de 23 de agosto de 2021.
Publicada no doE n° 34.679 de 24/08/2021, referente à diárias da servi-
dora MaGda torrEs BalloUt, id. funcional 5456576/4.
onde lê-se: Período: 14/08/2021 a 15/08/2021
Leia-se: Período: 14/09/2021 a 15/09/2021

Protocolo: 696216
.

diÁria
.

Portaria N° 048/2021 – dirad/FaPesPa, de 23 de agosto de 2021.
o dirEtor adMiNistratiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – GaBiNEtE/faPEsPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o Memorando nº 023/2021 - GaBiNEtE/faPEsPa, de 23 
de agosto de 2021,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/924736;
r E s o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: sÉrGio PEdro aUrEliaNo dias
MatricUla: 54188977/3
carGo: assessor
traJEto: Belém/Pa-tailândia/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 24/08/2021 a 26/08/2021
QUaNtidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJEtiVo: acompanhar os técnicos da sEctEt durante ação conjunta rela-
cionado ao Programa forma Pará, com o intuito de realizarem visita técnica 
para averiguação das condições logísticas e infraestruturas para implementa-
ção dos cursos ofertados no programa, a ocorrer no município de tailândia-
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPEsPa.
Belém (Pa), 23 de agosto de 2021.
JUraNdir sEBastiÃo taVarEs sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 696442
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 156/2021 – GaBiNete, de 24 de agosto de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, Viii, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de 
julho de 2007, e alterações posteriores.
 rEsolVE:
dEsiGNar o servidor MarcEl do NasciMENto BotElHo, identidade 
funcional nº 5961460/1, diretor-Presidente, para atuar como usuário ad-
ministrador perante o sistema E-Jurisdicionado, durante a prestação de 
contas anual junto ao tribunal de contas do Estado do Pará – tcE-Pa, nos 
termos do art. 4°, i, ii e 5°, da resolução n° 18.974, de 07/12/2017.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete do diretor-Presidente, em 24 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
 diretor-Presidente

Protocolo: 696282
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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

Portaria - Presi Nº.131, de 05 de aGosto de 2021 - o 
PrEsidENtE da ProdEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do Estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsidEraNdo 
processo PaE de n° 2021/562142. r E s o l V E: art.1º Errata no artº 2º e 
no artº 3° da Portaria - PrEsi Nº. 080, dE 29 dE JUNHo dE 2021. onde 
se lê: art. 2º período de 14/06/2021 a 08/12/2021. art. 3º os efeitos 
desta Portaria retroagem à 14/06/2021. leia-se: art. 2º período de 
28/07/2021 a 08/12/2021. art. 3º os efeitos desta Portaria retroagem à 
28/07/2021. art. 2º os efeitos desta Portaria retroagem à , revogando-
se as disposições em contrário. art. 3º Publique-se, dê-se ciência e cumpra-
se. Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de 
tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 696406
..

diÁria
.

Portaria Nº 372, de 24 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
rodriGo raMos silVEira, analista de suporte - rEsPoNsáVEl NÚclEo 
ParaGoMiNas, matrícula 8080020-8, 26/08/2021 a 27/08/2021, 
à ParaGoMiNas-Pa/NoVa tiMBotEUa/ParaGoMiNas-Pa, para 
iNstalaÇÃo EMErGENcial sistEMa UPs No-BrEaK EM PoP rEdE 
MEtro. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 696409
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 296/2021 – seeL, 24 de aGosto de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rEsolVE:
i- designar o servidor MaX alBErto dE MoraEs GoMEs, Matrícula 
5946179/1 para fiscalizar o contrato administrativo nº 025/2021-SEEL, fir-
mado entre esta secretaria e a Empresa K. sErViÇos, coMÉrcio E 
coNstrUÇÃo EirEli ME, tomando todas as providências necessárias para 
a fiscalização e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
ii- os efeitos desta Portaria retroagem a data de assinatura do contrato, em 28/07/2021.
ordENador: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 696648
..

coNtrato
.

coNtrato Nº 025/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/7938665
oBJEto: contratação emergencial por dispensa de licitação de empresa 
especializada em locação de veículos visando atender as demandas da se-
cretaria de Estado de Esporte e lazer – sEEl.
1.1 – os produtos a serem adquiridos deverão estar de acordo com as 
especificações mínimas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA.
assiNatUra: 28/07/2021 ViGÊNcia: 28/07/2021 à 28/09/2021.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c fonte de recursos: 
0101006355 Elemento de despesa: 339033 Pi: 4120008338c ação: 218867
Valor: r$ 54.880,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais)
coNtratada: K. sErViÇos, coMÉrcio E coNstrUÇÃo EirEli ME, ins-
crito no cNPJ sob o nº 07.830.560/0001-12
ordENador dE dEsPEsa: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 696639
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo N°. 2021/793865 – seeL/Pa
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM locaÇÃo dE 
VEÍcUlos, EM caratEr EMErGENcial.
ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo.
ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo N° 012/202, nos termos do 
art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93 ratifico a justificativa exarada nos 
autos em 28 Julho 2021.
Belém, 28 de Julho de 2021.
NiVaN sEtUBal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 696624

eXtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo N° 012/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcEsso N°: 2021/793865
data da JUstificatiVa: 28/07/2021
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM locaÇÃo dE 
VEÍcUlos, EM caratEr EMErGENcial.
fUNdaMENto lEGal: lEi N. 8.666/93. No seu art. 24, iV vide parecer jurídico.
Valor: 54.880,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).
considerando os pareceres do órgão jurídico, o sEcrEtario dE Estado 
dE EsPortE E laZEr, NiVaN sEtUBal NoroNHa, no uso de suas atri-
buições legais, torna pública a disPENsa dE licitaÇÃo N° 012/2021, 
nos termos do art. 24 X da lei federal n° 8.666/93 visando contratar com 
a K. sErViÇo, coMÉrcio E coNstrUÇÃo EirEllE ME, cNPJ/Mf sob o nº 
07.830.560/0001-12.

Protocolo: 696626
.

diÁria
.

Portaria Nº 302/2021-seeL, de 24 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 01 e ½ diária ao servidor aNdrE lUiZ corPEs da silVa, ma-
trícula nº 57202046/1, com o objetivo de participar do evento “coPa do 
BRASIL DE FUTSAL” na função de operador de placar eletrônico e fiscal do 
contrato, no município de santarém – Pa, no período de 25 a 26/08/2021.
ordenador: ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 696620
Portaria Nº. 299/2021-seeL, de 24 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 06 e ½ diárias ao servidor ElBEr JosÉ oliVEira Maia, 
matrícula n° 5418605/2, com o objetivo de acompanhar a realização da 
copa Brasil de futsal, no município de santarém - Pa, no período de 25 a 
31/08/2021. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 696596
Portaria Nº. 298/2021-seeL, de 24 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 01 e ½ diárias ao servidor faBio dEiVid caMPos dE liMa, 
matrícula 5945745/2, com o objetivo de acompanhar a realização da 
copa Brasil de futsal, no município de santarém - Pa, no período de 25 a 
26/08/2021. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 696583
Portaria Nº. 295/2021-seeL, de 24 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias aos servidores ElENir da silVa E cUNHa, 
matrícula nº 5896777/1, sidNEY triNdadE GUiMarÃEs, matrícu-
la n° 80845357/2, odailsoN fErNaNdEs da coNcEiÇÃo, matrícula 
n° 57744276/2, e MicHElE cristiNa da silVa VilHENa, matrícula n° 
57175187/2, cujo objetivo é participar da organização do evento “circuito 
seel de skate”, no município de castanhal – Pa, no período de 25/08/2021 
à 29/08/2021.ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 696521
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

Portaria 369/GePs/setUr de 24 de aGosto de 2021;coNsidEraNdo 
os termos do processo 2021/911117; rEsolVE: conceder 04 e ½ (quatro 
e meia) diárias ao servidor adMilsoN alcÂNtara da silVa, matrícula 
funcional nº 54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisas.OBJ: a fim de 
organizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização do Turismo, 
e realizar treinamento para a realização do inventário da oferta turística 
– iot.dEstiNo: castanhal/Pa.PErÍodo: 30/08 a 03/09/2021.registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de 
administração e finanças

Protocolo: 696220
Portaria Nº 368/GePs/setUr de 24 de aGosto de 2021; 
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/911590; rEsolVE: 
conceder 03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor clEBEr GoMEs da 
silVa, matrícula funcional nº 54195605/2, técnico em Gestão cultural. 
OBJ: a fim de organizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização 
do turismo e realizar treinamento para a realização do inventário da oferta 
turística – iot.dEstiNo: castanhal/Pa. PErÍodo: 31/08 à 03/09/2021. 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.
diretor de administração e finanças

Protocolo: 696204
Portaria 370/GePs/setUr de 24 de aGosto de 2021, 
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/911439; rEsolVE: conceder 
03 e ½ (três e meia) diárias à servidora EdMÊ cUNHa da silVa matrícula: 
57176610/1, Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo.OBJ: a fim de 
organizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização do Turismo, 
e realizar treinamento para a realização do inventário da oferta turística – 
iot. dEstiNo: castanhal/Pa.PErÍodo: 31/08 a 03/09/2021.registre-se, 
Publique-se e cumpra-se.aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de 
administração e finanças

Protocolo: 696226
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..

deFeNsoria PÚBLica
.

..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 497/2021-GGP-dPG, de 19 de aGosto de 2021. 
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/895368. 
rEsolVE: dEsiGNar o defensor Público BErNardo Brito dE MoraEs, 
id. funcional: 5890159/ 1 , para responder pela coordenação de Políticas 
cíveis Metropolitano, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante 
o período de férias do titular, o defensor Público, daNiEl aUGUsto 
loBo dE MElo, id. funcional: 57227137/ 1, no período de 08/09/2021 a 
07/10/2021 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 696333

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o dEfENsor PÚBlico GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação federal: lei complementar n. º 080/94, com 
as devidas alterações da lei complementar n.º 132/09, e da lei Estadual n.º 
054/06 e lei complementar estadual 091/2013, de 13 de janeiro de 2014, vêm 
perante os autos acolher na íntegra a decisão do coordenador designado por 
meio da Portaria nº 07/2015-GaB-dPG, de 30/01/2015, adotando-a 
como razão para HoMoloGar o resultado da cotação Eletrônica nº 
008/2021, referente ao Processo nº 2021/796383, o qual refere-se a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de entrega de gás de 
cozinha - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL), conforme especificações 
constantes neste Termo de Referência, a fim de atender as demandas 
da defensoria Pública do Estado do Pará por um período de 12 (doze) meses, 
tendo como vencedora a empresa K B PiNHEiro ValadarEs coM dE Gas 
EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 11.519.067/0001-53, pelo valor global de r$ 
16.896,00 (dezesseis mil e oitocentos e noventa e seis reais).
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lEdo - defensor Público Geral do 
Estado do Pará

Protocolo: 696288
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JUdiciÁrio
.
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triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 010/2021– sa
designa a servidora cristiane de sousa
lima para atuar como Pregoeira
a senhora dÉBora MoraEs GoMEs, secretária de administração do tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo as disposições da Portaria nº 5903/2019 – GP, que 
delega competência ao titular da secretaria de administração do tribunal 
de Justiça do Estado do Pará;
coNsidEraNdo as disposições da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; lei Estadual nº 6.474, 
de 06 de agosto de 2002; decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; com 
nova redação dada pelo decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000; de-
creto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; decreto federal n° 10.024, de 20 
de setembro 2019, decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006; 
decreto Estadual nº 199, de 09 de junho de 2003; decreto Estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020 e demais normas regulamentares:
rEsolVE:
art. 1º - dEsiGNar a servidora cristiaNE dE soUsa liMa, matrícula 
172871, como PrEGoEira do tribunal de Justiça do Estado do Pará, com 
atuação específica nas licitações instauradas sob a modalidade PREGÃO.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
vigência até 31/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, 23 de agosto de 2021.
dÉBora MoraEs GoMEs
secretária de administração

Protocolo: 696646
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triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria Nº 37.385, de 24 de aGosto de 2021.
dispõe sobre autorização para a abertura de crédito suplementar.
o Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 - regimento 
interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o art. 47, § 3º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021);
coNsidEraNdo o art. 6º, § 2º da lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021 
(lei orçamentária anual);
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a suplementação no valor de r$ 100.000,00 (cem mil 
reais) para adequar a programação do orçamento vigente do tribunal de 
contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
suplementação

Programa de trabalho fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455 8.769 0101 339039 100.000,00

art. 2º. os recursos necessários à execução da Portaria ocorrerão por 
conta da anulação parcial da dotação consignada no orçamento, conforme 
discriminação a seguir:
anulação

Programa de trabalho fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455 6.267 0101 339030 100.000,00

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 24 
de agosto de 2021.
conselheira lourdes lima
Presidente do tcE/Pa

Protocolo: 696336
Portaria Nº 37.386, de 24 de aGosto de 2021.
dispõe sobre a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Men-
sal de desembolso do orçamento do tribunal de contas do Estado do Pará.
o Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 - regimento 
interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o artigo 50 da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020, lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, que dis-
põe sobre a programação orçamentária e o cronograma de execução men-
sal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social definida 
a cada quadrimestre, nos termos do artigo 8º da lei complementar 101, 
de 04 de maio de 2000; e
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio 
fiscal, por meio da eficiência na aplicação dos recursos públicos;
rEsolVE:
art. 1º – aProVar a Programação orçamentária e o cronograma de Exe-
cução Mensal de desembolso do orçamento do tribunal de contas do Esta-
do do Pará, referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2021, na forma 
dos incisos a seguir discriminados:
I- Programação das Quotas Orçamentárias Mensais, identificada por 
programa, grupo de despesa e fontes de financiamento, definida na 
forma do anexo i desta Portaria, observado os limites dos saldos 
orçamentários; e
ii- cronograma de Execução Mensal de desembolso à conta dos recursos do tesouro 
e de outras fontes, por grupo de despesa, definido no Anexo II desta PORTARIA.
art. 2º. as quotas orçamentárias mensais que trata o inciso i do artigo ante-
rior serão disponibilizadas no sistema de administração financeira para Esta-
dos e Municípios (siafEM) pelo próprio tribunal de contas do Estado do Pará;
art. 3º. No caso dos anexos referidos nos incisos do artigo 1º necessitarem 
de alterações, estas serão aprovadas mediante Portaria da Presidência 
deste Tribunal de Contas, observando a verificação da disponibilidade 
financeira e orçamentária;
art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 24 
de agosto de 2021.
conselheira lourdes lima
Presidente do tcE/Pa
aNeXo i - ProGraMaÇÃo das QUotas orÇaMeNtÁrias

UNidadE orÇaMENtária: 02101 - triBUNal dE coNtas do Estado

ProGraMa/GrUPo 
dEsPEsa foNtE

3º QUadriMEstrE - 2021
sEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

1222 – coNtrolE 
EXtErNo       

Pessoal e Encargos 
sociais 101 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.062.924,00 42.062.924,00
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outras despesas 
correntes 101 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.952.965,66 11.052.965,66

 111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
 112 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

investimentos 101 800.000,00 800.000,00 800.000,00 642.034,00 3.042.034,00
 112 70.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 270.000,00

total 13.605.000,00 13.605.000,00 13.605.000,00 15.752.923,66 56.567.923,66

aNeXo ii - croNoGraMa de deseMBoLso
UNidadE orÇaMENtária: 02101 - triBUNal dE coNtas do Estado

GrUPo dE dEsPEsa foNtE sEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total
PEssoal E ENcar-

Gos sociais  10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.062.924,00 42.062.924,00

recursos do tesouro 101 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.062.924,00 42.062.924,00
oUtras dEsPEsas 

corrENtEs  2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00 2.987.965,66 11.192.965,66

recursos do tesouro 101 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.952.965,66 11.052.965,66
recursos Próprios 

fUNtcE 111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

receita Patrimonial 112 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
iNVEstiMENtos  870.000,00 870.000,00 870.000,00 702.034,00 3.312.034,00

recursos do tesouro 101 800.000,00 800.000,00 800.000,00 642.034,00 3.042.034,00
receita Patrimonial 112 70.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 270.000,00

total 13.605.000,00 13.605.000,00 13.605.000,00 15.752.923,66 56.567.923,66

Protocolo: 696358
..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.387, de 24 de aGosto de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o despacho da sEadM, protocolizado sob o Expediente 
Eletrônico nº 009165/2021,
r E s o l V E:
i - dEsiGNar a servidora GisElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de con-
trole Externo - direito, matrícula nº 0100866, como pregoeira, no proces-
so licitatório modalidade Pregão Eletrônico, por meio da modalidade de 
registro de Preços, para aquisição de softwares aplicativos e servidores 
Microsoft, serviços técnicos especializados à plataforma dos produtos con-
tratados, visando atender as demandas desta corte de contas.
ii - dEsiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: Márcia 
Bastos Naif daiBEs, auditor de controle Externo, matrícula nº 0695335, 
rENata PiQUEira dE aNdradE soarEs, analista auxiliar de controle 
Externo, matrícula nº 5616735 e tHYaGo soUZa dE aNdradE, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101087.
iii – rEVoGar, a partir de 24/08/2021, a Portaria nº 37.303, de 27 de 
julho de 2021, publicada no doE de 28 de julho de 2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 24 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdEs liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 696401
Portaria Nº 37.388, de 24 de aGosto de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o despacho da sEadM, protocolizado sob o Expediente 
Eletrônico nº 009366/2021,
r E s o l V E:
i – dEsiGNar o servidor JosÉ rodolfo lEitE JUcá, matrícula nº 
0695564, auxiliar técnico de controle Externo, como pregoeiro, no pro-
cesso licitatório modalidade Pregão Eletrônico, por meio da modalidade 
de registro de Preços, para aquisição de licenciamento para o software 
Vmware Horizon View para provimento de infraestrutura de Virtualização 
de desktops para o tribunal de contas do Estado do Pará.
ii - dEsiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: aNdEr-
soN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo - adminis-
tração, matrícula nº 0101524, larissa BEtHaNia liMa Mafra airEs, 
auditor de controle Externo – ciências contábeis, matrícula nº 0101579, 
dHEisoN PErEira PEssoa, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0101475 e alEXaNdrE caMPElo costa, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0101055.
iii – rEVoGar, a partir de 24/08/2021, a Portaria nº 37.331, de 05 de 
agosto de 2021, publicada no doE de 06 de agosto de 2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 24 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdEs liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 696394
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 06/2021
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, considerando o Memorando n° 057/2021 
da assessoria de cerimonial, o Parecer nº 396/2021 da Procuradoria deste 
tcE/Pa, a Manifestação nº 216/2021 da secretaria de controle interno, 
fundamentado no art. 24, inciso XXiV de lei nº 8.666/93, ratifica a dis-
pensa de licitação para contratação direta da orGaNiZaÇÃo social Pará 
2000, cNPJ n°: 03.584,058/0001-18, para locação de espaço e prestação 
de serviços para realização de evento.
Belém, 24 de agosto de 2021.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 696416
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

seadM Portaria Nº 37.381, de 20 de aGosto de 2021.
 a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções, coNsidEraNdo a solicitação da coordenadoria de suprimento e almoxa-
rifado, protocolizada sob o Expediente nº 010629/2021, r E s o l V E: coNcE-
dEr suprimento de fundos ao servidor osMar aNtÔNio BoNfiM MarQUEs, 
matrícula nº 0100134, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
 Exercício financeiro: 2021.
Valor do suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações administra-
tivas. Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: tesouro
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: 696230
.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
Virtual do dia 26 de maio de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo Nº 61.603
(Processo nº 2006/50753-3)
assunto: tomada de contas referente ao convênio sEsPa nº 048/2005
responsável/interessado: adÃo riBEiro soarEs e PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE JacUNdá
relator: conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso iii, 
alínea b e art. 83, inciso ii da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. adÃo riBEiro soa-
rEs, Prefeito à época do Município de Jacundá, cPf nº 429.315.506-63, no valor 
de r$-140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sem devolução de valores;
2- aplicar-lhe as multas de r$-1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 
pela irregularidade das contas e r$-1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 
pela instauração da tomada de contas, a serem recolhidas, como dispõe 
a lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV e 3º da resolução nº 
17.492/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa, decorrente das multas imputadas em caso de não recolhimen-
to no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 61.604
(Processo tc/514200/2006)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEsPa n.º 070/2005
responsável/interessado: laUriVal MaGNo cUNHa e PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE BarcarENa
advogado: MaUrÍcio BlaNco dE alMEida, oaB/Pa n.º 10.375
relator: conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar regu-
lares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. laUriVal MaGNo 
cUNHa, cPf: 082.547.612-72, Ex-Prefeito do Município de Barcarena, no 
valor de r$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).
acÓrdÃo N.º 61.605
(Processo tc/502846/2006)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEdUc n.º 179/2005.
responsável/interessado: adNaN dEMacHKi e PrEfEitUra MUNiciPal 
dE ParaGoMiNas
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JUNior
impedimento: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs 
(art. 178, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por maioria, 
nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso ii, e art. 61, da 
lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares com ressalva 
as contas de responsabilidade do sr. adNaN dEMacHKi (cPf: 169.781.292-91), 
ex-prefeito do município de Paragominas, no valor de r$ 42.362,10 (Quarenta e 
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos).
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acÓrdÃo N.º 61.606
(Processo n.º 53013-3/2007)
assunto: tomada de contas referente ao convênio sEPof nº. 208/2006.
responsável/interessado:  saNto PErEira dE oliVEira E PrEfEitUra 
MUNiciPal dE Placas.
advogado: Enock da rocha Negrão – oaB/Pa 12.363
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, “d” c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar irregulares as contas, de responsabilidade do sr. saNto PE-
rEira dE oliVEira, cPf n.º 111.007.702-59, Ex-prefeito do Município de 
Placas, condenando-o à devolução aos cofres públicos estaduais das quan-
tias que totalizam r$ 142.921,74 (cento e quarenta e dois mil, novecentos 
e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigidas a 
partir das datas indicadas abaixo, e acrescido de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento;
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 61.607
(Processo tc/510035/2016)
assunto: PEdido dE rEscisÃo do acÓrdÃo N.º 53.382, de 03/06/2014
rescindente: WalMir dE araÚJo alVEs, Ex-Prefeito do Município de con-
córdia do Pará
advogado: VladiMir JUarEZ MElo Batista – oaB/Pa n.º 9.274
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, admitir o pedido de 
rescisão apresentado pelo sr. WalMir dE araÚJo alVEs, Ex-Prefeito do 
Município de concórdia do Pará, e, no mérito, indeferir o pedido formulado, 
mantendo os termos do acórdão n.º 53.382, de 03/06/2014.
acÓrdÃo Nº. 61.608
(Processo nº. 2019/51219-4)
assunto: rEcUrso adMiNistratiVo Nº 2018/10121-9
recorrente: soliaNE fErNaNdEs GUiMarÃEs
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
impedimento: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JUNior (art. 178 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 12, alínea ii e 
art. 169, alínea Viii do ato nº 63, de 17 de dezembro de 2012, conhecer e dar 
provimento ao recurso administrativo interposto pela sra. soliaNE fErNaN-
dEs GUiMarÃEs, servidora ocupante do cargo efetivo de auditora de controle 
Externo-administrativo deste tribunal, para que seja reconhecido nos assentos 
funcionais da recorrente o direito à licença-prêmio pleiteada e devidamente com-
provada, decorrente do exercício de cargo efetivo na superintendência do siste-
ma Penitenciário do Pará – sUsiPE, para gozo futuro e oportuno.
acÓrdÃo N.º 61.609
(Processo n.º 2019/54146-5)
assunto: aGraVo rEGiMENtal
interessada: larissa Maia PiNHEiro ElUaN
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
impedimento:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JUNior (art. 
178 do regimento interno do tcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, com fundamento no art. 12, inciso i, alínea “h” do ato nº 63, 
de 17 de dezembro de 2012, conhecer do agravo regimental interposto 
pela sra. larissa Maia PiNHEiro ElUaN, servidora desta corte de con-
tas, e no mérito, dar-lhe provimento, para que seja reconhecido nos seus 
assentos funcionais, o direito à licença prêmio pleiteada e devidamente 
comprovada, para gozo futuro e oportuno, nos termos dos arts. 77, iX, 98 
e 99, da lei Estadual nº 5.810/1994.
acÓrdÃo N.º 61.610
(Processo tc/502433/2007)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio fcPtN n.º 115/2006 e termo aditivo
responsável/interessado: sr. roBErto da rocHa HUNdErtMarK NEto 
e HUNdErtMarK E daNtas MarKEtiNG ProMocioNal E EVENtos ltda.
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUliVal silVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 56, inciso iii, “b” da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. roBErto da rocHa 
HUNdErtMarK NEto (cPf: 901.491.812-72), presidente da empresa Hun-
dertmark e dantas Marketing Promocional e Eventos ltda., no valor de r$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem devolução de valores.
acÓrdÃo N.º 61.611
(Processo tc/522073/2020)
assunto: PEdido dE rEscisÃo do acórdão n.º 54.077, de 04/11/2014
recorrente: BENEdita do Pilar loBo dias – Ex-Prefeita do Município de Baião.
advogado: GaBriEl PErEira lira – oaB-Pa N.º 17.448
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 1º, inciso XX, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, 
conhecer do Pedido de rescisão interposto pela sra. BENEdita do Pilar 
loBo dias, ex-Prefeita do Município de Baião, e, no mérito, julgá-lo im-
procedente, mantendo-se na íntegra os termos do acórdão n.º 54.077, de 
04/11/2014, desta corte de contas.

acÓrdÃo N.º 61.612
(Processo tc/521478/2017)
assunto: PEdido dE rEscisÃo do acÓrdÃo N.º 51.914, de 02/04/2013
rescindente: EValdo oliVEira da cUNHa, Ex-Prefeito do Município de 
ipixuna do Pará
advogado: MaUrÍcio BlaNco dE alMEida – oaB/Pa n.º 10.375
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 1º, inciso XX, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, admitir o pedido 
de rescisão apresentado pelo sr. EValdo oliVEira da cUNHa, Ex-Prefeito 
do Município de ipixuna do Pará, e, no mérito, indeferir o pedido formulado, 
mantendo integralmente os termos do acórdão n.º 51.914, de 02/04/2013.
acÓrdÃo N.º 61.613
(Processo n.º 2020/50199-0)
assunto: PEdido dE rEscisÃo do acÓrdÃo Nº. 58.150, de 23/10/2018.
recorrente: sÉrGio HidEKi HiUra – Ex-Prefeito do Município de santo 
antônio do tauá
Proposta de decisão: conselheiro substituto EdValdo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XX do ato nº 63, de 17/12/2012 do ritcE, conhecer do 
Pedido de rescisão interposto pelo sr. sÉrGio HidEKi HiUra, ex-Prefeito 
do Município de santo antônio do tauá, e, no mérito julgá-lo improcedente, 
mantendo-se na íntegra os termos do acórdão n.º 58.150, de 23/10/2018.
acÓrdÃo N.º 61.614
(Processo tc/516371/2018)
assunto:  representação formulada pelo MiNistÉrio PÚBlico dE coN-
tas do Estado do Pará em face de supostas irregularidades no Pregão 
Eletrônico n.º 44/2018, realizado pela sEcrEtaria MUNiciPal dE saNE-
aMENto dE BElÉM, com o objetivo de contratar empresa para a execução 
do Programa de limpeza de Vias e logradouros.
advogado: Márcio GoMEs da silVa JUNior – oaB/Pa n.º 17.647 (re-
presentando a secretaria Municipal de saneamento de Belém)
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUliVal silVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer da representação formulada pelo MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas 
do Estado do Pará para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente e:
1)reconhecer a ilegalidade da exigência de licença (alvará) de funciona-
mento e de certidão negativa de infrações trabalhistas como requisitos de 
habilitação no edital do Pregão Eletrônico n.º 044/2018/sesan/PMB;
2)determinar ao Município de Belém que nas futuras contratações, que 
envolvam a aplicação de recursos estaduais, abstenha-se de exigir dos 
licitantes interessados, como condição para habilitação, documentos não 
previstos nos arts. 27 a 31 da lei n. 8.666/1993;
3)determinar o apensamento do presente feito ao processo referente à aná-
lise das contas do convênio n.º 30/2018, celebrado entre a secretaria de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas do Estado do Pará – sedop e o Municí-
pio de Belém, em consonância com o disposto no § 6º do art. 41 do ritcE/Pa;
4)Encaminhar cópias da presente deliberação à sedop, ao tribunal de con-
tas dos Municípios do Estado do Pará e ao Ministério Público de contas dos 
Municípios do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.615
(Processo tc/544656/2019)
assunto: aPosENtadoria
requerente: triBUNal dE coNtas do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JUNior
impedimento: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 178, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado 
na Portaria n.º 35.476, de 01.01.2019, em favor de rosaliNa loUrENÇo 
PEssÔa, no cargo de analista auxiliar de controle Externo – tcE-cti-404, 
classe d, Nível 04, servidora desta corte de contas.
acÓrdÃo Nº. 61.616
(Processo nº. 50150-1/2018)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEdoP – Nº 007/2014.
responsável/interessado:  adEÍlsoN ataÍdE MatEUs E PrEfEitUra MU-
NiciPal dE aBEl fiGUEirEdo.
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, in-
ciso i, e art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade do sr. adEÍlsoN ataÍdE MatEUs, 
cPf nº 394.198.782-87, Prefeito do município de abel figueiredo, no valor 
de r$ 153.027,47 (cento e cinquenta e três mil, vinte e sete reais e qua-
renta e sete centavos) e dar-lhe plena quitação.
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acÓrdÃo Nº. 61.617
(Processo nº. 2018/50422-6)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEPof fdE nº 035/2014 
e termos aditivos.
responsável/interessado: PaUlo HENriQUE da silVa GoMEs e a PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE saliNÓPolis
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. PaUlo HENriQUE da 
silVa GoMEs, Prefeito à época do Município de salinópolis no valor de r$-
2.112.781,61 (dois milhões, cento e doze mil, setecentos e oitenta e um 
reais e sessenta e um centavos), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 61.618
(Processo nº 2016/51590-2)
assunto: PENsÃo ciVil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos 
arts. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na Portaria Ps nº 2537, de 18/09/2013, em favor de 
Maria dE loUrdEs dias dE araÚJo, dependente do ex-segurado Mario 
lacerda de araújo.
acÓrdÃo N.º 61.620
(Processo tc/521758/2020)
assunto: PENsÃo EsPEcial
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUliVal silVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs 
(art. 191, §3°, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial 
consubstanciado no decreto n.º 919, de 22/07/2020, em favor de EliEtE 
da silVa BarBosa, ViNÍciUs caEtaNo saNtaNa alEXaNdrE e JosÉ 
WilliaN BarBosa alEXaNdrE, dependentes do ex-segurado José carlos 
Guimarães alexandre.
acÓrdÃo N.º 61.621
(Processo n.º 50664-8/2012)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei comple-
mentar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de ad-
missão de Pessoal em favor de cElita dE soUsa castro, Maria GiZElE 
da lUZ oliVEira, EriclEYa dE NaZarÉ rEis laGo, sUEllEN dE soUZa 
liMa, GUstaVo saNtaNa dE aBrEU, MarcEliNa alVEs cardoso, sUE-
lEN caMila Brito dE frEitas, alEXaNdrE BoNfiM PErEira BarrEto 
da rocHa, EliElsoN aNdradE PiNHEiro, roBErto talfiM BorGEs 
dos saNtos, dilEUZa Barros dE saNtaNa, roBsoN JosÉ da cos-
ta araUJo, KElMa cristiNa rEis BorGEs, GlaUcE GlaEBY coUtiNHo 
Barros, roMUlo WasHiNGtoN dE carValHo, iEda HElENa aNdradE 
da silVa, iEdEr ricardo dias dos saNtos, ElaNNa PatrÍcia da sil-
Va BaratiNHa, BENEdito JUNior da costa PiNHEiro, tHaissa ro-
driGUEs GEMaQUE, EliaNa NEVEs da silVa, Eric caldEira da costa, 
liliaN da GaMa GoloBoVaNtE, aNa clEia MiraNda dE soUsa, JosÉ 
roNaldo costa soUsa, aNGElita PaNtoJa da costa, aNdrE rodri-
GUEs riBEiro, fraNcisco JosÉ cardoso da silVa, GiNaldo cElio 
saNtaNa MoNtEiro, adNa HElEM oliVEira dE castro, EllEN car-
la BarBosa fErNaNdEs, sÔNia Marli da cUNHa soUsa, GENilsa dE 
soUZa liMa, dioNiZio BartoloMEU liMa da silVa, tHiEGo GEorGE 
PErEira da coNcEiÇÃo, diEGo PErEira da silVa, Maria dE NaZarÉ 
dos saNtos NoGUEira, fraNciaNE dE aBrEU silVa, BENEdito da-
MascENo BiBiaNo filHo, adEMar PErEira dos saNtos, Maria dE 
fátiMa BaNdEira dE soUsa, EltoN JEaN PEiXoto, sHirlEY dE Mora-
Es frEitas, MarcEllE cristiNa alMEida dE oliVEira, irislENE oli-
VEira MartiNs, ricardo dE JEsUs fiGUEirEdo dos saNtos, fátÍMa 
fErrEira da PaiXÃo e YaNNa Priscila dE QUadros torrEs, aprova-
dos em concurso público realizado pela secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.622
(Processo n.º 2009/50354-0)
assunto: aPosENtadoria
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos arts. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aP nº. 2047, de 01/08/2008, 
em favor de carMEN Maria lEal, na função de Professor assistente Pa-a, 
ref. i, lotada na secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 61.623
(Processos nºs 50220-8/2009, 50350-6/2009 e 50438-2/2009)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto EdValdo fErNaNdEs dE soUZa
formalizadora da decisão:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos de aposentadoria relativos 
aos processos abaixo identificados:
Processo n. 50220-8/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 2793, de 29/08/2008, em favor de MatildE PErEira GoUVÊa, na 
função de servente, ref. i, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50350-6/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 2063, de 01/08/2008, em favor de Maria lEoNildEs da silVa 
cErdEira, no cargo de Professor, GEP-M-ad-2-401, ref. iii, lotada na 
secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50438-2/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 2425, de 01/09/2008, em favor de Maria iZaBEl dE JEsUs dUartE, 
no cargo de Professor GEP-M-ad-2-401, ref. ii, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;

Protocolo: 694091
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

sessão de continuidade
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanen-
te de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão 
que dará continuidade à tomada de Preços nº 001/2021-MP/Pa (lote i 
– reforma em sede do MPPa no município de são domingos do capim; 
lote ii - reforma em sede do MPPa no município de tucumã; lote iii – 
reforma em sede do MPPa no município de Mãe do rio), a ser realizada 
no dia 27/08/2021, às 10h00, no auditório Natanel leitão, situado à rua 
João diogo, 100, térreo, cidade Velha, Belém-Pa, oportunidade na qual se-
rão abertos os envelopes contendo as propostas financeiras das empresas 
consideradas habilitadas no certame, de acordo com o resultado da fase 
de habilitação (publicado em 09/08/2021), e resultado da fase recursal 
(publicado em 25/08/2021).

Protocolo: 696126
aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 056/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 044/2021-MP/Pa
objeto: confecção de carimbos automáticos e convencionais, troca de bor-
rachas e de refis, com fornecimento de material,
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por lote)
tipo de licitação: Menor Preço
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: 10/09/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE Horas) – Horário dE BrasÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-30 – Material de consumo;
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar Nader Bechara Mattar Junior

Protocolo: 696532
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2574/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a crisPiM riBEiro dE alMEida filHo, aUXi-
liar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1275, lotado na divisão de 
Patrimônio, a importância de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
18/8/2021 até 17/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 2.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
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Portaria Nº 2575/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a PaUlo sÉrGio dos saNtos costa, aUXi-
liar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.533, lotado no departamento 
de administração, a importância de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 19/8/2021 até 18/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-33 – despesas com locomoção - r$ 1.500,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 1.500,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2576/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a iGo fErrEira carNEiro, aUXiliar dE ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2157, lotado na Promotoria de Justiça de 
são sebastião da Boa Vista, a importância de r$ 1.690,00 (hum mil, seis-
centos e noventa reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 16/8/2021 até 15/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo r$ 400,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física r$ 1.290,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2577/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a EUclidEs carValHo silVa JÚNior, aUXi-
liar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2583, lotado na Promotoria 
de Justiça de Bagre, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 13/8/2021 até 12/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo r$ 500,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física r$ 1.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2578/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a lUcas dE aNdradE dE oliVEira, aUXi-
liar dE adMiNistracao, Matrícula n.º 999.2544, lotado na Promotoria 
de Justiça de são domingos do araguaia, a importância de r$ 2.000,00 
(dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 14/7/2021 até 1º/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 700,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.200,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 100,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Portaria Nº 2579/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a Maria EliaNE dE araÚJo frErEs, aUXiliar 
dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.2131, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Pacajá, a importância de r$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
16/8/2021 até 15/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.700,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2580/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a tHaYsE oliVEira PaNtoJa, aUXiliar dE ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.1833, lotada no departamento de obras 
e Manutenção, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 16/8/2021 até 15/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.500,00
3390-39 - o.s. terceiros – P. Jurídica - r$ 2.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2581/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a iraNicE oliVEira da silVa, aUXiliar dE 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.2987, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Novo Progresso, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
17/8/2021 até 16/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.500,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2582/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a JoilMa MartiNs da silVa, aUXiliar dE ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2572, lotada na Promotoria de Justiça de 
Portel, a importância de r$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/8/2021 até 
18/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 Material de consumo r$ 300,00
3390-36 o.s. terceiros - P. física r$ 800,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
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Portaria Nº 2583/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E:coNcEdEr a JosciElE ViEira dos rEis lacErda, aUXi-
liar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2121, lotada na Promotoria 
de Justiça de são Miguel do Guamá, a importância de r$ 2.600,00 (dois 
mil e seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 29/7/2021 até 27/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 Material de consumo r$ 360,00
3390-36 o.s. terceiros - P. física r$ 2.240,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2584/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a ádrEa NaYara GoNcalVEs saMPaio, aU-
Xiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2701, lotada na Promo-
toria de Justiça de Juruti, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
3/8/2021 até 2/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.000,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 500,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 23 de agosto de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 696348
.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
julho de 2021
Portaria Nº 1911/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120299/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdsoN GoMEs dE aGUiar silVa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): Marapanim/Pa
PErÍodo(s): 16/07/2021 - 16/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores da PJ de Marapanim/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 09 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2563/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124706/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU saNtos silVa
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-i
MatrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): Xinguara/Pa
PErÍodo(s): 30/08/2021 - 02/09/2021
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos santos até o município de Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 20 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Portaria Nº 2564/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124706/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU saNtos silVa
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-i
MatrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): Xinguara/Pa
PErÍodo(s): 30/08/2021 - 02/09/2021
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos santos até o município de Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos.
 BElÉM/Pa , 20 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2565/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124415/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarlY PaiXao alEiXo dos rEis
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-i
MatrÍcUla: 999.1378
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: inhangapi - Pa
dEstiNo(s): são caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(s): 01/09/2021 - 02/09/2021, 08/09/2021 - 09/09/2021, 15/09/2021 
- 16/09/2021, 22/09/2021 - 23/09/2021, 29/09/2021 - 30/09/2021
QUaNtidadE dE diárias: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de são caetano de odivelas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 20 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2566/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124667/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl soriaNo dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Portel/Pa
PErÍodo(s): 23/08/2021 - 27/08/2021
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos.
 BElÉM/Pa, 20 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2567/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124671/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo aNGElo NoGUEira fUrtado
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Peixe-Boi
MatrÍcUla: 999.844
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Peixe-Boi - Pa
dEstiNo(s): Belém/Pa
PErÍodo(s): 19/08/2021 - 20/08/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do seminário “15 anos da lei Maria da Penha: avanços, conquistas e Prê-
mio - Mulheres Empoderadas”, que acontecerá no município de Belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 20 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2569/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124742/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carlos alVEs da silVa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): itupiranga/Pa
PErÍodo(s): 26/08/2021 - 26/08/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formatica na PJ de itupiranga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos.
 BElÉM/Pa , 23 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2570/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124740/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE alVEs rEis
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErVicos dE MaNUtENcao - aos-B-iii
MatrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): itupiranga/Pa
PErÍodo(s): 26/08/2021 - 26/08/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços elétri-
cos na PJ de itupiranga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos.
 BElÉM/Pa , 23 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2571/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123352/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ralissoN carlos dE carValHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dEstiNo(s): senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(s): 03/08/2021 - 03/08/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos.
 BElÉM/Pa , 23 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2572/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123825/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosiVaN soUZa da silVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2553
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: itaituba - Pa
dEstiNo(s): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(s): 11/08/2021 - 01/09/2021
QUaNtidadE dE diárias: 21 e 1/2 (vinte e um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição legal
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2573/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124353/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil castEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 30/08/2021 - 30/08/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica no 
centro de acolhimento Municipal de crianças e adolescentes do município 
de castanhal/Pa.

ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos.
 BElÉM/Pa , 23 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 696127
.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

Processo N.º 206/2018-sGJ-ta
ProtocoLo N.º 50636/2018
assUNto: toMada dE PrEÇos Nº 002/2021-MP/Pa
a comissão Permanente de licitação, instituída pela Portaria nº 
230/2021-MP/PGJ, composta pelo Exmo. sr. Procurador de Justiça, dr. 
HEZEdEQUias MEsQUita costa, e pelas servidoras laYs faVacHo 
Bastos e sUE aNN da silVa MarÇal, respectivamente Presidente e 
Membros, manifesta-se acerca do recurso administrativo interposto pela 
empresa facE ENGENHaria ltda - EPP ante o julgamento proferido 
pela comissão Permanente de licitação a respeito dos documentos de 
habilitação apresentados na tomada de Preços nº 001/2021-MP/Pa, que 
tem como objeto a reforma em prédio do Ministério Público do Estado do 
Pará: lote i – reforma em sede do MPPa no município de são domingos do 
capim; lote ii – reforma em sede do MPPa no município de tucumã; lote 
iii – reforma em sede do MPPa no município de Mãe do rio.
i – da teMPestiVidade:
o Julgamento da fase de habilitação foi proferido em sessão pública realizada 
no dia 06 de agosto de 2021, na qual compareceram os representantes das 
empresas iNoVarE EMPrEENdiMENtos, coNstrUÇÕEs E sErViÇos ltda, 
NoVa Prática ENGENHaria EirEli, facE ENGENHaria ltda EPP, casa NoVa 
coNstrUtora EirEli e taVarEs ENGENHaria E PaViMENtaÇÃo EirEli.
tendo em vista a ausência dos procuradores das demais participantes, 
a comissão Permanente de licitação publicou o resultado desta fase no 
Diário Oficial do Estado, edição de 09/08/2021, momento em que foi as-
segurado o prazo legal de cinco dias úteis para apresentação de recurso 
administrativo, conforme previsão do art. 109, i da lei nº 8.666/93.
de forma tempestiva, a licitante recorrente, facE ENGENHaria ltda - 
EPP, protocolou suas razões recursais em 13/08/2021.
ii – das raZÕes recUrsais:
a recorrente, insatisfeita com o resultado da fase de habilitação que foi 
publicado em 06/08/2021, argumenta que a decisão da comissão Perma-
nente de licitação que a inabilitou no certame precisa ser reformada.
Em apertada síntese, a licitante indica que a deliberação que culminou em sua ina-
bilitação foi baseada em análise que desconsiderou os documentos de habilitação 
constantes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
Para sustentar seu argumento, indicou que tanto Balanço Patrimonial 
quanto os termo de abertura e Encerramento são documentos eletrônicos, 
os quais constam de forma integral no referido sistema de cadastramento.
Ao final, a Recorrente pugna pela revisão da decisão da CPL, para que seja 
declarada habilitada no certame, uma vez que considera ter respeitado 
todas as exigências previstas no instrumento convocatório.
iii – das coNtraraZÕes:
No dia 16/08/2021, publicou-se, no Diário Oficial do Estado, a comunica-
ção acerca do recurso administrativo interposto pela empresa facE ENGE-
NHaria ltda - EPP, mesma data em que o inteiro teor da peça recursal foi 
disponibilizado na página eletrônica do Ministério Público do Pará, junto ao 
link do certame, para a apresentação de contrarrazões, no prazo de cinco 
dias úteis, conforme art. 109, §3º da lei nº 8.666/93, caso as licitantes 
concorrentes entendessem necessário. findo o período em 23/08/2021, 
nenhuma empresa protocolou contrarrazões.
iV – da aNÁLise:
diante dos argumentos apresentados pela recorrente, faz-se imprescindí-
vel ressaltar que a tomada de Preços nº 001/2021-MP/Pa, em seu subitem 
8.1, determina:
“8.1. A habilitação das licitantes será verificada “On Line” no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos”.
assim, considerando-se o que foi alegado em sede recursal, procedeu-se à 
nova consulta dos documentos cadastrados pela empresa facE ENGENHa-
RIA LTDA – EPP no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF, tendo sido verificada a existência de qualificação econômico-fi-
nanceira, a qual segue anexa a presente manifestação.
importante frisar que, por se tratar de certame realizado em modalidade 
considerada “tradicional”, as empresas participantes costumam entregar 
toda a sua documentação de habilitação dentro do envelope. da mesma 
forma, entendeu-se que todos os documentos habilitatórios da recorrente 
já estavam no invólucro entregue pela representante da empresa na ses-
são de abertura desta licitação, cujo conteúdo apresenta 96 (noventa em 
seis) páginas, e inclui, dentre outros, documentos de qualificação econômi-
co-financeira (fls. 1292 a 1300), levando-nos a entender pela desnecessi-
dade de consultar o Nível VI – Qualificação Econômico-Financeira do SICAF.
ressalta-se, ainda que a consulta ao sicaf havia sido realizada para emissão 
da Declaração de “Situação do Fornecedor”, constante nos autos às fls. 2044.
iV.1 – da MaNifEstaÇÃo do aPoio coNtáBil:
tendo em vista que a decisão da comissão Permanente de licitação foi 
baseada na manifestação da servidora designada como apoio contábil, a 
sra. Mônica fabíola foi instada a se manifestar novamente.
Em sua análise, já constante nos autos, a contadora confirma que as documen-
tações presentes no sicaf da recorrente complementam o que foi apresentado 
em seu envelope de habilitação, atendendo às exigências contidas no Edital:
“Na fase recursal a empresa informou que todos os documentos contábeis, 
conforme sua opção normativa, estavam presentes no SICAF, fato confir-
mado no sistema. Assim, foi verificado o Balanço Patrimonial, Demonstra-
ção de resultado do Exercício, Nota Explicativa e o termo de abertura e 
de Encerramento atendendo os requisitos do Edital da licitação”. (citando: 
Manifestação do apoio contábil).
diante da manifestação do apoio contábil, não há dúvidas que assiste 
razão à empresa recorrente, nos termos do subitem 8.2.5.2.2 do edital:
“o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, acompanhados com os 
respectivos termos de abertura e de Encerramentos, deverão estar assina-
dos por representante legal da empresa e pelo profissional de Contabilidade, 
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devidamente registrado no conselho regional de contabilidade”. (Grifamos)
tendo em vista que a documentação da empresa estava completa à época 
da realização da sessão de abertura do certame, e considerando a previsão 
da tomada de Preços nº 001/2021-MP/Pa para que a habilitação seja efe-
tuada de modo “on line”, resta à esta comissão a necessária observância 
ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de eivar 
este certame de vícios.
assim, sob a égide do Poder-dever de autotutela, demonstra-se impres-
cindível a revisão do resultado proferido pela comissão Permanente de 
licitação anteriormente.
iV – da decisÃo:
“Ex Positis”, a comissão Permanente de licitação, com fulcro no art.109, § 
4º, da lei nº 8.666/93, decide julgar totalMENtE ProcEdENtE o recurso 
interposto pela empresa facE ENGENHaria ltda - EPP, decidindo pela 
sua HaBilitaÇÃo na tomada de Preços nº 001/2021-MP/Pa, uma vez que 
foram atendidas as exigências habilitatórias previstas no Edital, inclusive 
em seu subitem 8.2.5.2.2.
Belém, 24 de agosto de 2021.
HEZEdEQUias MEsQUita da costa
Presidente
laYs faVacHo Bastos
Membro
sUE aNN da silVa MarÇal
Membro

Protocolo: 696113
..

oUtras MatÉrias
.

Extrato de Publicação do INQUÉRITO CIVIL nº. 021724-003/2021-
MP/PJ/dPP/Ma o ProMotor dE JUstiÇa do 3º carGo da ProMo-
toria dE dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMi-
NistratiVa, dr. doMiNGos sáVio alVEs dE caMPos, torna pública a 
instauração do iNQUÉrito ciVil nº. 021724-003/2021, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro 
da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração n.º 060/2021
data da instauração: 18/08/2021
objeto: a necessidade de investigar possíveis irregularidades com relação ao cer-
tame licitatório 2020/320082 da secretaria de Estado de transportes – sEtraN.
Promotor de Justiça: doMiNGos sáVio alVEs dE caMPos

Protocolo: 696176
resUMo da Portaria Nº 017/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, por meio do 1º ProMotor 
dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, HaBitaÇÃo E Ur-
BaNisMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com arrimo 
nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, parágrafo 
único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, lei complementar Estadual nº 057/06 e 
art. 2°, § 6º c/c §7°, da resolução cNMP n° 23, de 17 de setembro de 2007, 
e art. 13º § 2º, da resolução cPJ nº 007, de 13 de junho de 2019, e demais 
disposições legais e aplicáveis, resolve tornar pública a coNVErsÃo do Pro-
cedimento Preparatório nº 000054-113/2020-MP/1ªPJ/Ma/Pc/HU-BEl no in-
quérito civil nº 000054-113/2020-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro 
da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: Ester de Moraes Neves outeiro
Polo Passivo/reclamado: estabelecimento dEMocrata, travessa dom ro-
mualdo coelho, entre rua Municipalidade e avenida Pedro álvares cabral
objeto da investigação: apurar possível crime ambiental, consistente em 
poluição sonora.
data da instauração: 02/08/2021 
BENEdito WilsoN corrÊa dE sá
Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e 
Urbanismo de Belém

Protocolo: 696253
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 001/2021-MP/PJ eLeitoraL de itaitUBa
a 2ª Promotoria de Justiça de itaituba, com base no art. 127 c/c art. 129, inciso 
Vi,  da constituição federal, e no art. 7º da lei complementar, e art.  52, inciso 
Vi,  alínea “a” lei complementar Estadual nº 057/2006 e Portaria PGr/PGE 
nº 01/2019, torna público o  Procedimento Preparatório Eleitoral nº 001/2021-
MP/PJ Eleitoral/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 001/2021-MP/ PJ Eleitoral/itaituba
Procedimento Preparatório Eleitoral - siMP nº 002405-922/2020
data de instauração: 20/08/2020
 Assunto: instaura Procedimento Preparatório Eleitoral com a finalidade de 
apuração de suposta prática de conduta vedada no artigo 36 da lei das 
Eleições nº 9.504/1997.
Mariana sousa cavaleiro de Macêdo dantas – Promotora de Justiça Eleito-
ral da 34ª Zona Eleitoral itaituba
 

Protocolo: 696251
Extrato de Procedimento Preparatório nº 090/2021-MP/PJDPPMA
 o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000536-151/2020, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 090/2021
data da instauração: 20/08/2021

objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação por servi-
dora/professora da Universidade do Estado do Pará – UEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 696255
Extrato de Procedimento Preparatório nº 088/2021-MP/PJDPPMA
 o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000394-151/2020, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 088/2021
data da instauração: 17/08/2021
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação por servi-
dor/professor da Universidade do Estado do Pará – UEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 696208
Extrato de Procedimento Preparatório nº 089/2021-MP/PJDPPMA
 o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000379-151/2020, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 089/2021
data da instauração: 19/08/2021
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação por servi-
dora/professora da Universidade do Estado do Pará – UEPa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 696218
Extrato de Procedimento Preparatório nº 087/2021-MP/PJDPPMA
 o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000053-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 087/2021
data da instauração: 17/08/2021
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação por servi-
dor/professor da Universidade do Estado do Pará – UEPa
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 696202
Extrato de Procedimento Preparatório nº 086/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000040-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 086/2021
data da instauração: 17/08/2021
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação por servi-
dor/professor da Universidade do Estado do Pará – UEPa
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 696188
eXtrato diÁrio oFiciaL
Extrato da PORTARIA nº 009/2021-MPPA-PJP exarada no bojo do 
Procedimento administrativo nº 000647-089/2021.
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 
administrativo, que se encontra em meio digital, disponível para consulta 
no sistema siMP.
data da Expedição: 19/08/2021
Assunto: fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço de segurança pública 
implementada pelas Polícias civil e Militar na cidade de Ponta de Pedras.
francys lucy Galhardo do Vale – Promotor de Justiça

Protocolo: 696185
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Extrato da PORTARIA nº 050/2021-4ºPJDPPMA do inquérito civil 
nº 000017-151/2020–4ºPJdPPMa
sua Excelência o senhor doutor rodiEr Barata ataÍdE, 4º Promotor de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna público a 
instauração do inquérito civil nº 000017-151/2020-4ºPJdPPMa.
Portaria nº 050/2021 - 4ºPJdPPMa
data: 11/08/2021
objeto: apurar eventual acúmulo indevido de cargos públicos, por incom-
patibilidade de horários, no Ministério Público do Estado do Pará (MPPa) e 
na secretaria de Estado de saúde Pública (sEsPa).
Promotor de Justiça: rodiEr Barata ataÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 696258
Portaria N.º 068/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNistÉrio PÚBlico, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei nº 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, caput 
da lei complementar nº 057/2006 (lei orgânica do Ministério Público do 
Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNsidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei nº 8.625/1993 e 37, 
ii e 162 da lei complementar Estadual nº 057/2006, incumbe à corregedo-
ria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções, como atribuição 
fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNsidEraNdo a atual excepcionalidade pela qual passa o mundo e a 
sociedade brasileira, em decorrência da pandemia ocasionada pelo co-
Vid-19, em que se exige o isolamento ou distanciamento social, por reco-
mendação da organização Mundial da saúde e das autoridades de saúde 
em nível nacional e estadual;
coNsidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Es-
tado do Pará; rEsolVE:
i – dEtErMiNar, nos termos do Provimento n.º 02/2020-MP/cGMP, a re-
alização de correição ordinária Virtual na Promotoria de Justiça de Ponta 
de Pedras, no dia 03 de setembro do corrente ano, a partir das 09h00min, 
por meio da plataforma de videoconferência Ms;
ii – dElEGar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
dra. lEaNE Barros fiUZa dE MEllo, para realizar atividades correcionais 
e demais atos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
iii - dEsiGNar o servidor desta corregedoria-Geral, Mario lUciaNo dE 
BARROS FIMA, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
art. 1º fica determinada a revogação da Portaria n.º 056/2021-MP/
cGMP, publicada no doE de 25.06.2021;
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do corrEGEdor-GEral do MiNistÉrio PÚBlico, Belém-Pa-
rá, 24 de agosto 2021.
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 696346
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 062/2021-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 062/2021-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 062/2021-MP/4ª PJ itaituba
Procedimento administrativo - siMP nº 001838-922/2019
data de instauração: 19 de agosto de 2021.
 assunto: instaurar Procedimento administrativo  para apurar políti-
cas públicas quanto a concessão de licença ambiental de operação de 
Balsa referente a Empresa Vilhena comércio e Navegação Eirelli EPP – 
cNPJ14.982.996/0001-92.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de itaituba, res-
pondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de itaituba.

Protocolo: 696450
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 018/2021-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 000230-200/2020-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 018/2021-MP/1ªPJdc
oBJEto: “iNVEstiGar sUPosta irrEGUlaridadE No ProcEsso dE 
HaBilitaÇÃo Nos ProcEssos licitatÓrios: toMada dE PrEÇo Nº 
tP.2020.007.PMa.sEsaU; toMada dE PrEÇo Nº tP.2020.010.PMa.sEsaU 
e toMada dE PrEÇo Nº tP.2020.011.PMa.sEsaU, Para, rEsPEctiVa-
MENtE: oBra dE coNstrUÇÃo da UBs GUaJará ii; rEforMa da UBs 
– U/E áGUas liNdas E rEforMa da UNidadE dE ViGilÂNcia EM Zoo-
NosEs EtaPa 1º, No MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa/Pa”.
 fáBia MUssi dE oliVEira liMa – Promotora de Justiça.

Protocolo: 696453
Portaria Nº 0360/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa Para a árEa tÉcNico 
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNsidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução nº 006/2019-
CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês agosto de 2021, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 20 
de julho de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês agosto de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 26 de ju-
lho de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 2º da Portaria nº 1102/2021-MP/
PGJ, de 14/05/2021;
coNsidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E s o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 28 e 29/08/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.

aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores

ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUsti-
Ça criMiNaL

PErÍodo: 28 e 29/08/2021
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão para 
o mês agosto de 2021, elaboradas pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 20 de julho de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 26 de julho de 2021, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e da Portaria 
nº 1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2021.
dia 28/08/2021 (sábado)
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
thyago da costa feio (assessor técnico especializado da Procuradoria cível)
Jorge augusto Jacob Pinheiro (assessor da Procuradoria criminal)
dia 29/08/2021 (domingo)
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
fernando Maroja silveira (assessor da Procuradoria cível)
Jorge augusto Jacob Pinheiro (assessor da Procuradoria criminal) - (desig-
nação em caráter excepcional, conforme decisão exarada no Protocolo siP 
nº 121192021, de 23/08/2021)
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 Belém, 24 de agosto de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 696556
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão Presencial
Número: 01/2021-MPcM/Pa
Processo nº 4397/2021
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de iNtErNEt 
dEdicada de 200Mbps(/29), com fornecimento de serviços gerenciados 
para segurança de perímetro de rede firewall/UTM, monitoramento e rá-
dios wifi, nas dependências e instalações do Ministério Público de Contas 
dos Municípios do Estado do Pará-MPCM/PA, conforme especificações no 
termo de referência (anexo i).
obtenção do Edital: no site: http://mpcm.pa.gov.br e na sede do MPcM/Pa
responsável pelo certame: sabrina oliveira araújo
local de abertura: Na sede do Ministério Público de contas dos Municípios 
do Estado do Pará – sala de licitações – travessa Magno de araújo, 424, 
telégrafo, Belém-Pará cEP: 66113-055.
data da abertura: 14/09/2021
Hora da abertura: 09:30 horas (horário de Brasília)
Programa de trabalho: 01.032.1495.8403.0000
Natureza de despesa: 339040.97
fonte de recurso: 0101
ordenadora: Maria regina cunha – Procuradora- Geral em exercício

Protocolo: 696398
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado de HoMoLoGaÇÃo 

a Gestora do fundo Municipal de saúde de abaetetuba, sra. Maria francine-
te carvalho lobato no uso de suas atribuições, homologa o resultado de Jul-
gamento do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 016/2021 cPl/sEsMaB/fMs, que tem 
como objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição Parcelada de 
Gêneros alimentícios, destinados a atender às necessidades da secretaria Mu-
nicipal de saúde do Município de abaetetuba/Pa. após análise documental e o 
julgamento das propostas, dEclara vencedoras do certame as empresas: a. 
M. l. araujo - 11.803.326/0001-73- itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 17, 23, 24, 27, 
30, 67, 100, 103, 105, 106, 107. total geral: (r$99.578,71) (noventa e nove 
mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), Mar & terra 
comercio de alimentos Eireli - 01.591.822/0001-57- itens 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15,19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
44, 46, 49, 53, 68, 69, 72, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 96, 97, 98, 99. total geral: (r$ 379.174,80) (trezentos e setenta e nove 
mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), J duarte da silva Eireli - 
39.307.875/0001-76- itens 16, 28, 43, 45, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 95, 101, 102, 104 (total geral: r$787.577,93) (setecentos e oitenta 
sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três reais) sebastião Q. 
ferreira - 07.137.759/0001-60-itens 18, 42, 47, 48, 50, 51, 57, 70, 71, 73, 75, 
76, 77, 78, 79, 87 (total geral: r$162.437,92) (cento e sessenta e dois mil, qua-
trocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) r. da silva Nascimento 
acougue Eireli - 38.176.587/0001-67 - item 59(total geral: r$121.779,20) (cen-
to e vinte e um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos). total 
Geral do Processo (r$ 1.550.548,56) (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). ordenadora de 
despesa - Maria Francinete carvalho Lobato

aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇo 
adesÃo Nº 007/2021-sesMaB 

considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, 
órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de licitação e 
do Parecer Jurídico favorável à adesão da referida ata, nº 007/2021 referen-
te ao PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 022/2020-PMa-srP da Prefeitura Municipal 
abaetetuba/Pa, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada no for-
necimento de Pneus, câmaras, Protetores, Óleos, aditivos, Graxas, Baterias 
e Friltos, sendo vencedora a empresa Confiança Pneus Eireli - Me, CNPJ nº 
04.839.326/0001-68, no valor de r$ 511.540,05 (Quinhentos e onze mil, 
quinhentos e quarenta reais e cinco centavos). autorizo a adesão à ata de 
registro de preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no pro-
cesso. ordenadora de despesas - Maria Francinete carvalho Lobato

aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇo 
adesÃo Nº 008/2021-sesMaB

considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de acará/Pa, órgão 
gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de licitação e do Pa-
recer Jurídico favorável à adesão da referida ata, nº 007/2021 referente ao 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 010/2021 da Prefeitura Municipal acará/Pa, cujo 
objeto é contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços de 
coleta e destinação final dos resíduos de saúde, da rede Pública Hospitalar e 
ambulatorial, para atendimento das Necessidades da secretaria Municipal de 
saúde de abaetetuba/Pa, Pelo Período de 03(três) Meses, sendo vencedora a 
empresa Preserve coletora de resíduos ltda, cNPJ nº 09.332.562/0001-07, 
no valor de r$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). autorizo a adesão à ata de 
registro de preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no pro-
cesso. ordenadora de despesas - Maria Francinete carvalho Lobato.

Protocolo: 696486

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ/Pa torna público a abertura do 
Pregão Eletrônico nº 041/2021, para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para for-
NEciMENto dE liNK dEdicado À rEdE MUNdial dE coMPUtadorEs - iN-
tErNEt BaNda larGa iliMitada VisaNdo o atENdiMENto das NEcEs-
sidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais 
dE acará/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 08 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br UasG: 980403, às 14:00hs. Edital e anexos: ht-
tps://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980403, 
Portal tcM/Pa, setor de licitações: travessa são José nº 120 Praça da Matriz, 
sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. 
antonio rubens oliveira de oliveira Junior. Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 696489

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BeNeVides

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico sisteMa de reGistro 

de PreÇos N.º 019/2021-Pe-srP-seMed 
oBJEto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios destinados à merenda escolar do Município de Benevides/Pa, obje-
tivando atender as necessidades do Programa Nacional de alimentação Esco-
lar (PNaE), pelo período de 12 (doze) meses. data de abertura: 08/09/2021. 
Hora: 09h00min (horário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download 
nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.
benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Maria do socorro fernandes de 
oliveira - secretária Municipal de Educação de Benevides/Pa. PrEGÃo ElE-
trÔNico sistEMa dE rEGistro dE PrEÇos N.º 020/2021-PE-srP-sEMEd. 
oBJEto: registro de Preços para eventual contratação de empresa para pres-
tação de serviço de transporte escolar, para atender os alunos matriculados 
da rede municipal e estadual de ensino do Município de Benevides/Pa, visando 
atender o Programa Nacional de apoio ao transporte do Escolar (PNatE), pelo 
período de 12 (doze) meses. data de abertura: 08/09/2021. Hora: 09h00min 
(horário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na ínte-
gra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites www.por-
taldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.
br. ordenadora de despesa: Maria do socorro Fernandes de oliveira 
- secretária Municipal de educação de Benevides/Pa.

Protocolo: 696491
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREU BRANCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreU BraNco
Processo seLetiVo PÚBLico-editaL 002/2021-PMBB

o PreFeito MUNiciPaL de BreU BraNco-Pa, usando de suas atribuições 
legais, torna público que no período de 30/08 a 17/09/2021 estarão abertas 
as inscrições no Processo seletivo Público para o provimento de 61 vagas de 
contratação imediata no cargo de agente comunitário de saúde. o Processo 
seletivo Público, para cargo de nível médio, será executado sob a responsa-
bilidade técnica e operacional do iNstitUto dE dEsENVolViMENto social 
ÁGATA. O Edital completo, com todas as informações sobre o processo, ficará 
disponível nos sites www.breubranco.pa.gov.br e www.institutoagata.com.br 
e no quadro de avisos da Prefeitura de Breu Branco até 25/08/2021.
FLÁVio Marcos MeZZoMo, Prefeito.

Protocolo: 696493
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de editaL 

a Prefeitura Municipal de cametá comunica a abertura das inscrições ao 
concurso Público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de nível mé-
dio de agente comunitário de saúde do quadro da Prefeitura, para atuação na 
área rural e urbana do município. o candidato poderá realizar sua inscrição na 
modalidade online (via internet) no site da fadEsP do período de 25/08/2021 
a 13/09/2021. as normas do concurso público, o número de vagas, a síntese 
das atividades, o nível de escolaridade exigida, os requisitos para investidura 
no cargo, bem como a salário base, constam no edital nº 01/2021/PMc e seus 
anexos, que estão publicados no site da Prefeitura Municipal de cametá, assim 
como, no site da fadEsP, www.portalfadesp.org.br, instituição organizadora do 
concurso. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 696495
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e 
deseNVoLViMeNto UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: concorrência Pública Nº 11/2021 - tiPo: Menor Preço Global 
– oBJEto: contratação de Empresa para execução da revitalização urbana 
da Praça da república com construção de equipamentos culturais esportivos 
e de lazer no Município de curionópolis-Pa data rEcEBiMENto ProPostas: 
27 de setembro de 2021. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos 
interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br – 15 de agosto de 2021 – 
elizabeth Mª s. V. Botelho da silva – Presidente cPL.

Protocolo: 696199
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato reGistro de PreÇos

reGistro de PreÇos Nº 012/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 017/2021/srP

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, 
materiais, insumos e equipamentos, para suprir as necessidades do fMs. Ór-
gão Gerenciador: fundo Mun. de saúde. Vencedores: centermédica Produtos 
Hospitalares ltda, r$ 3.022.646,27. dental redenção com. de Prod. odon-
tolgicos ltda, r$ 11.945,40. EBd Biotechimp e comercio de Prod. Médicos 
Hospitalares ltda, r$ 12.000,00. EquimedEquip. Médicos Hospitalares ltda, 
r$ 72.497,00. Health caredubebeindustria, comercio, imp, Exp de Prod de 
Higiene Pessoal, cosm e perfEireli, r$ 138.750,00. lidyfarma com de Prod 
farmacêuticos Eireli, r$ 6.735,00. M de Jesus silva, r$ 150.535,62. Medic - 
Pharma drogaria ltda, r$ 363.371,20. Pmh - ProdutosMed Hospitalares ltda, 
r$ 26.250,00. saframed Hospitalar ltda, r$ 120.872,36. Vida Biotecnologia 
ltda, r$ 24.412,50. Natanael ribeiro da silva - sec.Mun. de saúde.

eXtrato de coNtrato. P. e. N° 015/2021. 
objeto: aquisição de Equipamentos e insumos de informática, Móveis E Eletro-
domésticos. contratante: fundo Mun. de assis. social. contratada: link Prime 
tecnologia ltda Epp. contrato nº: 076/2021. Valor: r$ 27.803,00. Vigência: 
16/08/2021 a 31/12/2021. contratada: serrana distribuidora ltda - Me. con-
trato nº: 077/2021. Valor: r$ 10.259,00. Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021; 
contratada: o B M infor Parauapebas comercio e Equipamentos Eirelli. contrato 
nº: 078/2021. Valor: r$ 37.920,67. Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021; con-
tratada: datagov informatica ltda. contrato nº: 079/2021. Valor: r$ 4.000,00. 
Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021; contratada: Go Vendas Eletronicas Eireli. 
contrato Nº: 080/2021. Valor: r$ 6.823,36. Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021; 
contratada: techno importacao e Exportacao de Eletronicos ltda. contrato nº: 
081/2021. Valor: r$ 13.536,00. Vigência: 16/08/2021 a 31/12/2021; contratada: 
W tedesco refrigeracao Eireli. contrato Nº: 082/2021. Valor: r$ 1.040,00. Vigência: 
16/08/2021 a 31/12/2021. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 696496

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do 
PrEGÃo ElEtroNico: Nº PE 16/2021- PMGP, homologado no dia 19/08/2021, 
o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 12/08/2021 ao objeto: 
registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, 
materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização para todas 
as unidades administrativas da prefeitura municipal de Goianésia do Pará, 
em favor das Empresas: a M dUtra acoUGUE cNPJ: 30.510.365/0001-27, 
valor total r$ 274.079,40; aHcor coMErcio dE ProdUtos odoNtolo-
Gicos ltda cNPJ: 37.556.213/0001-04, valor total r$ 930.821,93; BoM 
BoNs E dEscartáVEis EirEli cNPJ: 01.580.769/0001-99, valor total r$ 
32.600,30; dr lioN loJa da saUdE EirEli cNPJ: 24.176.120/0001-02, 
valor total r$ 457.475,60; iMPErio das carNE E sErVicos EirEli cNPJ: 
07.238.654/0001-05, valor total r$ 374.578,89; Kairos Brasil coMÉrcio 
dE ProdUtos aliMENticios E dE HiGiENE ltda cNPJ: 29.840.439/0001-
04, valor total r$ 7.438,20; MaXX QUiMica E sistEMas dE liMPEZa EirEli 
cNPJ: 12.320.177/0001-54, valor total r$ 37.976,80; sJ coMErcio dE Uti-
lidadEs EirEli cNPJ: 10.614.788/0001-80, valor total r$ 35.408,67; sU-
PErMErcado sErra doUrada EirEli cNPJ: 06.100.277/0001-72, valor to-
tal r$ 1.739.569,07; W da silVa alMEida cNPJ: 37.590.717/0001-40, valor 
total r$ 56.583,20. Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 696499

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de Preços Nº 20210293, PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 
16/2021- PMGP, objeto: registro de preços para eventual aquisição de ma-
terial de construção, ferramentas, utensílios, EPi’s, hidráulica e elétrica, para 
atender as necessidades das diversas unidades administrativas do Município 
de Goianésia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: a M dUtra acoUGUE 
cNPJ: 30.510.365/0001-27, nos itens: 202, 203, 208, 210, 213, 214 e 219, 
valor total r$ 274.079,40; aHcor coMErcio dE ProdUtos odoNtolo-
Gicos ltda cNPJ: 37.556.213/0001-04, nos itens: 37, 105, 121, 122, 132, 
188, 209, 211, 212, 218, 221, 222, 225, 226, 227, 232, 234, 237, 244, 245, 
246, 249, 253 e 256, valor total r$ 930.821,93; BoM BoNs E dEscartáVEis 
EirEli cNPJ: 01.580.769/0001-99, nos itens: 9, 44, 47, 48, 49 e 50, valor to-
tal r$ 32.600,30; dr lioN loJa da saUdE EirEli cNPJ: 24.176.120/0001-
02, nos itens: 10, 51, 54, 55, 58, 61, 62, 72, 77, 81, 88, 91, 114, 136, 
140, 149 e 198, valor total r$ 457.475,60; iMPErio das carNE E sEr-
Vicos EirEli cNPJ: 07.238.654/0001-05, nos itens: 7, 8, 24, 52, 53, 56, 
111, 135, 137, 138, 139, 143, 150, 151, 152, 154, 159, 162, 165, 166, 
168, 170, 173, 199, 207, 220, 224, 238 e 260, valor total r$ 374.578,89; 
Kairos Brasil coMÉrcio dE ProdUtos aliMENticios E dE HiGiE-

NE ltda cNPJ: 29.840.439/0001-04, no item: 60, valor total r$ 7.438,20; 
MaXX QUiMica E sistEMas dE liMPEZa EirEli cNPJ: 12.320.177/0001-54, 
nos itens: 74 e 82, valor total r$ 37.976,80; sJ coMErcio dE Utilida-
dEs EirEli cNPJ: 10.614.788/0001-80, nos itens: 1, 5, 6, 25, 42 e 118, 
valor total r$ 35.408,67; sUPErMErcado sErra doUrada EirEli cNPJ: 
06.100.277/0001-72, nos itens: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 
45, 46, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 
148, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 167, 169, 171, 172, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 204, 205, 206, 215, 216, 217, 228, 229, 
230, 231, 233, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 
254, 255, 257, 258, 262, 263, 264, 266 e 267, valor total r$ 1.739.569,07; 
W da silVa alMEida cNPJ: 37.590.717/0001-40, nos itens: 174, 175 e 223, 
valor total r$ 56.583,20. data de assinatura: 20/08/2021. Francisco david 
Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 696501

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-015/2021-PMGP - srP, objeto: registro de 
preços para eventual aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria aber-
ta para a prefeitura de Goianésia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal 
de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13. contratada: sUlPara 
caMiNHoEs E MaQUiNas ltda; cNPJ: nº 14.133.730/0001-75, contrato: 
20210339, valor total r$ 336.950,00. data de assinatura: 23/08/2021. 
Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 696502

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iNHaNGaPi/Pa
aViso de resULtado FiNaL da LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 002/2021
a comissão Permanente de licitação do Município de inhangapi, Estado do 
Pará, torna público o resultado de julgamento da ProPosta dE PrEÇo da 
toMada dE PrEÇo Nº 002/2021. objetivando a contratação de empresa de 
engenharia para o serviço de recuperação das Estradas Vicinais na Pa cariru 
- Ponta de terra e Pa-420 ramal - Vila cariru, no município de inhangapi-Pa, 
em conformidade com os convênios 077/2020 e 078/2020, da secretaria 
de Estado de transportes - sEtraN - Governo do Pará. após submetidos às 
conferencias do setor de engenharia e da comissão de licitação do município, 
foi classificada a proposta da empresa: BUstaMaNtE ENGENHaria ltda, 
inscrita no cNPJ n° 18.568.761/0001-00. declara a empresa VENcEdora do 
certame no valor global total de r$ 1.456.000,96 (hum milhão quatrocen-
tos e cinquenta e seis mil reais e noventa e seis centavos). abre-se o prazo 
regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a lei 8.666/93, para 
eventuais interposições de recursos. inhangapi-Pa, 24 de agosto de 2021. 
Midori oki igacihalaguti. comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 696504

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 019.2021-PP-srP 
tipo menor preço por item, objeto: aquisição de serviços de empresa espe-
cializada nos serviços de fornecimento de link de acesso a internet, destina-
dos ao atendimento da administração Municipal, secretarias e fundos. aber-
tura: 10:00 hs do dia 06/09/2021. os Editais e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Mural das licitações do tcM/Pa, https://www.
tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso. informações complementa-
res poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@irituia.pa.gov.br. samilly Lima 
ramos - Pregoeira

Protocolo: 696506

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia (srP) Nº 012/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 16.859/2021-PMM - tipo Menor Pre-
ço Por lote). data da sessão: 27/set/2021 - 09h00min (horário local). obje-
to: EVENtUal coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica EsPEcialiZada Para o 
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forNEciMENto - iMPlaNtaÇÃo - iNstalaÇÃo - rEVitaliZaÇÃo do coN-
JUNto dE siNaliZaÇÃo Viária (VErtical - HoriZoNtal - sEMafÓrica E 
disPositiVos aUXiliarEs), E oBras ciVis coMPlEMENtarEs Nas Vias 
(UrBaNas E rUrais) localiZadas GEoGraficaMENtE No MUNicÍPio dE 
MaraBá - Pará. integra do Edital e informações: sala da cEl/sEVoP/PMM - 
Prédio da sEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. ass.: Franklin 
carneiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 696508

aViso de HoMoLoGaÇÃo
adesÃo Nº 029/2021- ceL/seVoP/PMM.

HoMoLoGaÇÃo do Processo N° 8.736/2021 - PMM
objeto: adEsÃo a ata dE rEGistro dE PrEÇos N° 053/2020/sEVoP/PMM, 
ProcEsso Nº 12.647/2020-PMM, rEfErENtE ao PrEGÃo PrEsENcial 
(srP) N° 045/2020-cEl/sEVoP/PMM, Para aQUisiÇÃo dE MatErial Hi-
draUlico Para coNstrUÇÃo, dEstiNados a rEaliZaÇÃo dE MaNUtEN-
ÇÕEs PrEVENtiVas E corrEtiVas Nas UNidadEs dE ENsiNo sitUadas 
Nas ZoNas UrBaNa E rUral do MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. fornecedores: 
J.H.M. riBEiro E cia ltda, cNPJ: 04.558.134/0001-83, vencedora dos lotes 
01, 02, 04 e 06, no valor total de r$ 365.872,10 (trezentos e sessenta e cinco 
mil, oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos); alVorada coMErcio 
dE MáQUiNas E fErraMENtas EirEli, cNPJ: 24.414.742/0001-10, vence-
dora dos lotes 03, 05, 09, 10 e 13, no valor total de r$ 416.742,98 (quatro-
centos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito 
centavos); Nossa tErra MatEriais dE coNstrUÇÃo ltda - EPP, cNPJ: 
83.927.574/0001-37. Vencedora dos lotes 07, 08, 11 e 12, no valor de r$ 
427.613,26 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e treze reais e vinte e 
seis centavos). Perfazendo o total global de 1.210.228,34 (um milhão, duzen-
tos e dez mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). origem 
dos recursos:  Próprio - dotação orçamentária: Gestão do ensino fundamen-
tal; e Gestão da Educação infantil, pelo que HoMoloGo o resultado final.

Marabá - Pa, 20 de agosto de 2021.
Marilza de oliveira Leite

secretária Municipal de Educação.
Protocolo: 696509

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 080/2021/cPL/PMM
Processo N° 10.642/2021-PMM. oBJEto aQUisiÇÃo dE 2 (dois) 
caMiNHÕEs tiPo BaÚ Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEta-
ria MUNiciPal dE saÚdE. com fundamento no artigo 49, caput, da lei n° 
8.666/1993 decide rEVoGar o pregão em epígrafe. Marabá 18/08/2021 - 
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 535/2020 -GP.

Protocolo: 696510

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo N° 037/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o secretário Municipal de Educação, Exmo. sr. MarK JoNNY saNtos silVa, 
torna público o aViso dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório 
P.E N° 037/2021.
oBJEto: registro de preço visando futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de peças de veículo para manutenção/conservação de ve-
ículos para atender a secretária Municipal de Educação e transporte escolar, 
fundo Municipal de saúde e secretaria Municipal de assistência social de 
Pacajá.
eMPresas VeNcedora:
1-castaNHEira coMErcio dE PEcas, acEssorios E sErVicos Para 
VEicUlos ltda - 03.712.368/0001-70 subtotal adjudicado: r$ 563.523,10 
(Quinhentos sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e dez cen-
tavos).
2- iMPacto coMErcio dE PEÇas, locaÇÃo E sErViÇos EirEli - 
08.870.944/0001-21 subtotal adjudicado: r$ 1.020.668,47 (Um milhão vin-
te mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).
3- M o Brito BaNdEira coMErcio dE PEcas EirEli - 07.542.005/0001-95 
subtotal adjudicado: r$ 347.230,95 (trezentos e quarenta e sete mil, duzen-
tos e trinta reais e noventa e cinco centavos).
4- MV coMl.dE PEcas Para aUto E sErVicos ltda - 07.712.240/0001-68 
subtotal adjudicado: r$ 192.833,96 (cento e noventa e dois mil, oitocentos 
e trinta e três reais e noventa e seis centavos).
5- JosiaNE Gaia GoMEs 84959959215 - 33.566.304/0001-70
subtotal adjudicado: r$ 13.347,00 (treze mil, trezentos e quarenta e sete reais).

Pacajá/Pa, 23 de agosto 2021.
MarK JoNNy saNtos siLVa

GEstor do fME
Protocolo: 696511

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 070/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-070PMP
a PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, por intermédio da secretaria 
Municipal da fazenda, mediante a Pregoeira devidamente designada, torna 
público que às 09:00 horas do dia 08 de setembro  de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br, para contratação de empresa especializada na exe-
cução de serviços de impressão, montagem e distribuição dos carnês de iPtU 
2021, com a devolução de guia de entrega devidamente assinada pelo con-
tribuinte da unidade imobiliária de Parauapebas - Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da central de 
licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, s/Nº, Bairro Beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.
br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no 
ícone licitações ou no Portal do tcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBas - Pa, 24 de agosto de 2021.
MidiaNe aLVes rUFiNo LiMa

Pregoeira
Protocolo: 696456

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-020PMP
a PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, por intermédio do fundo Muni-
cipal de saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público 
que às 09:00 horas do dia 08 de setembro de 2021, fará realizar licitação 
na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, do tipo menor preço, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br, para registro de preços para aquisição de material perma-
nente hospitalar  (mobiliário, eletrodomésticos, dentre outros), para estrutu-
ração das Unidades Básicas de saúde cidade Jardim, rio Verde, Nova carajás, 
residencial alto Bonito, para atender a secretaria Municipal de saúde, no 
Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da central de licitações 
e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, s/Nº, Bairro Beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.
br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no 
ícone licitações ou no Portal do tcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBas - Pa, 24 de agosto de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 696458

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210417

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-0030PMP
coNtrataNtE fUNdo MUNiciPal dE HaBitacao dE iNtErEssE social
coNtratada(o) MEGa MiX distriBUidora dE aliMENtos 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$ 981,52 (novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
ViGÊNcia 06 (seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura das partes.
data da EMissÃo 06 de agosto de 2021

Protocolo: 696459

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210389

oriGeM coNVite Nº 1/2020-007seMoB
coNtrataNtE PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas
coNtratada(o) 2 P sErViÇos E coNstrUÇÕEs EirEli
oBJEto coNstrUÇÃo dE árEa Para coNViVio colEtiVo E cUltUral, Na 
ZoNa rUral PalMarEs No MUNiciPio dE ParaUaPEBas,Estado do Pará.
Valor total r$ 328.009,79 (trezentos e vinte e oito mil, nove reais e se-
tenta e nove centavos).
ViGÊNcia 270  (duzentos e setenta) dias , contados a partir da assinatura 
pelas partes.
data dE EMissÃo 16 de Julho de 2021

Protocolo: 696467
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210411

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-0030PMP
coNtrataNtE fUNdo MUNiciPal dE HaBitacao dE iNtErEssE social
coNtratada(o) coMaBEM sUPErMErcado E distriBUiÇÃo EirEli-EPP
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$ 2.102,51 (dois mil, cento e dois reais e cinquenta e um 
centavos)
ViGÊNcia 06 (seis) meses, iniciando a partir da data de assinatura das partes.
data da EMissÃo 05 de agosto de 2021

Protocolo: 696462

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210452

oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-051PMP
coNtrataNtE sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras
coNtratada(o) WHitE tratorEs sErViÇos dE tErraPlENaGEM EirEli
oBJEto contratação de empresa especializada para locação de máquinas/cami-
nhões (com operador/motorista e combustível) destinados a suprir as necessida-
des da secretaria Municipal de obras, em serviços de: manutenção e restauração 
de vias Urbanas não pavimentadas e manutenção/limpezas de canais existentes 
na Zona Urbana, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor total r$ 4.674.815,86 (quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro 
mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos)
ViGÊNcia 10 (dez) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
data da EMissÃo 16 de agosto de 2021.

Protocolo: 696464

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210396

oriGeM PreGÃo Nº 8/2021-040PMP
coNtrataNtE fUNdo MUNiciPal dE saUdE
coNtratada(o) HosPitroNica- coMErcio dE EQUiPaMENtos MEdico 
HosPitalar ltda -ME
oBJEto aquisição de monitores fetais cardiotocógrafos com impressoras e 
monitoramentos gemelares, para atender a Maternidade do Hospital Geral de 
Parauapebas e o Pré Natal de risco na Policlínica Municipal de Parauapebas, 
no município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor total r$ 43.875,00 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
ViGÊNcia 03 (três) meses, contados a partir da assinatura das partes
data da EMissÃo 26 de Julho de 2021

Protocolo: 696465

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

sessÃo de aBertUra de ProPostas coMerciais
cHaMada PÚBLica Nº 001/2020-seMed

a comissão Permanente de licitação da PrEfEitUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBas comunica a todos os interessados que a sessão de abertura das 
Propostas comerciais referente ao processo licitatório na modalidade cHa-
Mada PÚBlica Nº 001/2020-sEMEd, que tem como objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios exclusivos da agricultura familiar rural, para atender as 
necessidades das Unidades Escolares do Município de Parauapebas através do 
Programa Nacional de alimentação Escolar/PNaE, será no dia 30 de agosto 
de 2021, às 10:00 horas, na sala de reuniões da central de licitações e con-
tratos, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, s/N, no município de 
Parauapebas, Estado do Pará.

ParaUaPEBas - Pa, 24 de agosto de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 696549

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato
oriGeM: coNtrato nº 20200305

dEcorrENtE: disPENsa dE licitaÇÃo Nº 7/2020-009sEMas
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas/sEMas
coNtratado: WilsoN dE oliVEira BarcElos.
oBJEto: locaÇÃo do iMÓVEl Para atENdEr o coNsElHo tUtElar ii, 
localiZado Na rUa aMstErdÃ, Qd 04, lt 03,05, Bairro Vila rica, MU-
NicÍPio dE ParaUaPEBas, Estado do Pará.
Valor iNicial do coNtrato: r$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
ViGÊNcia iNicial do coNtrato: 07 de agosto de 2020 a 07 de agosto de 2021
Valor do coNtrato aPÓs 1º tac: r$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e 
oitocentos reais).
ViGÊNcia do coNtrato aPÓs 1º tac: 07 de agosto de 2020 a 07 de agosto de 2022
Valor aditado No 1º tac: r$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oito-
centos reais), E o PraZo 12 (doze) meses (07 de agosto de 2021 a 07 de 
agosto de 2022).
data do aditiVo: 27/07/2021

Protocolo: 696569

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

PriMeiro aditiVo de teMPo
coNtrato Nº: 20200083 oriGEM: toMada dE PrEÇos Nº 2/2020-
005PMPd coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE PaU d’arco coN-
tratada: f l GUEdEs ENGENHaria EirEli - ME, inscrita no cNPJ. sob o 
n.º 33.115.661/0001-11. oBJEto: constitui objeto deste termo aditivo de 
prorrogação do prazo de 126(cento e vinte seis) dias, ao prazo de vigência do 
coNtrato nº 20200083, passando a contar a partir do último dia de vigên-
cia do contrato: ProrroGaÇÃo do PraZo: o prazo máximo para execução 
dos serviços objeto desta licitação será de 240 (duzentos e quarenta) dias 
consecutivos conforme cronograma físico-financeiro. Estes prazos serão con-
tados a partir do recebimento das ordens de serviços e início da vigência em 
31/12/2020 final 31/08/2021 - passando a ser o início em 01/09/2021 pror-
rogados em 126(Cento e oitenta) dias consecutivos, data final 04/02/2022.
data da assiNatUra: 19 de agosto de 2021.

Protocolo: 696513

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de rescisÃo coNtratUaL 

rescisÃo do coNtrato adMiNistratiVo Nº 20190229 
contratante: Prefeitura Municipal de Placas. contratada: sr3 construções e 
serviços Eireli cNPJ nº 15.112.256/0001-68. objeto: construção de Módulos 
sanitários domiciliares - Msd, no Município de Placas/Pa - Bairro Boa Espe-
rança, nº de convenio 858275/2017. fundamentação legal: a rescisão unila-
teral contratual em questão encontra amparo no dispositivo do art. 78, inciso 
iii da lei federal nº 8.666/93. disposições finais: fica rescindido o contrato 
a partir da data de assinatura do termo de rescisão contratual, passando a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e 
§1º, do art. 109, da lei federal nº 8.666/93

rescisÃo do coNtrato adMiNistratiVo Nº 20190284
contratante: Prefeitura Municipal de Placas. contratada: sr3 construções e 
serviços Eireli cNPJ nº 15.112.256/0001-68. objeto: Executar obras de con-
clusão da Escola E.M.E.f Berlamina soares, localizada na Vila Bela Vista, no 
Município de Placas/Pa. fundamentação legal: a rescisão unilateral contratual 
em questão encontra amparo no dispositivo do art. 78, inciso iii da lei fede-
ral nº 8.666/93. disposições finais: fica rescindido o contrato a partir da data 
de assinatura do termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após 
publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 
109, da lei nº 8.666/93.

rescisÃo do coNtrato adMiNistratiVo Nº 20190263 
contratante: Prefeitura Municipal de Placas. contratada: sr3 construções 
e serviços Eireli cNPJ nº 15.112.256/0001-68. objeto: Execução da obra 
de implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Município de 
Placas/Pa. fundamentação legal: a rescisão unilateral contratual em ques-
tão encontra amparo no dispositivo do art. 78, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93. disposições finais: fica rescindido o contrato a partir da data de 
assinatura do termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publi-
cação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, 
da lei federal nº 8.666/93.

rescisÃo do coNtrato adMiNistratiVo Nº 20190306 
contratante: Prefeitura Municipal de Placas. contratada: sr3 construções e 
serviços Eireli cNPJ nº 15.112.256/0001-68. objeto: construção de área co-
mercial ao lado do Mercado Municipal do Município de Placas/Pa. fundamen-
tação legal: a rescisão unilateral contratual em questão encontra amparo no 
dispositivo do art. 78, inciso iii da lei federal nº 8.666/93. disposições fi-
nais: fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura do termo de res-
cisão contratual, passando a ter eficácia após publicação, conforme o disposto 
no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da lei federal nº 8.666/93.

Protocolo: 696515

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo 

o Município de Prainha/Pá/ secretaria de administração, torna público que se 
fará realizar o Pregão Presencial srP n°9/2021- 300604, tipo menor preço por 
item, abertura dia 08/09/2021, às 10:00h min horário local. objeto: registro 
de Preço Para Eventual Contratação de Serviços de Profissionais de Manuten-
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ção Preventiva e corretiva de centrais de ar, e demais Equipamentos/Eletros 
de refrigeração, atendendo as necessidades das secretarias Municipais de 
Prainha/Pá,retirada do edital na sala de licitação da Prefeitura Municipal de 
Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planal-
to - Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com 
e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. davi Xavier 
de Moraes - Prefeito Municipal

Protocolo: 696516
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a abertura 
do PrEGÃo PrEsENcial Nº 0044/2021, para rEGistro dE PrEÇos Para 
fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para 
rEaliZaÇÕEs dE fEstiVais E VENtos, locaÇÃo dE sistEMa dE soM, 
ilUMiNaÇÃo, Palco, tElÃo dE lEd, BaNHEiro QUiMicos, GErador dE 
ENErGia, cErca dE coNtENÇÃo E taPUMEs, oBJEtiVaNdo atENdEr PrE-
fEitUra MUNiciPal do MUNiciPio dE saNta BárBara do Para/Pa. a 
sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 06 de 
setembro de 2021, na rua francisco Bahia, nº 108,centro, santa Bárbara do 
Pará, as 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/,; Portal 
tcM/Pa; setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, s/Nº, sala 
de licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 696518
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°082/2021
PreGÃo PreseNciaL Nº 005/2021/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada em locação de veículos terrestres (automóveis leves e Motocicletas), de 
passageiros (ônibus) de carga (caminhão toco) e fluviais (barco tipo voadeira) 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de santana do araguaia e 
suas secretarias em Geral. abertura no dia 08/09/2021 ás 09:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, tcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 696522
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL

Portaria N° 069/2021 -
seMtras saNtarÉM, 23 de aGosto de 2021

coNstitUi a coMissÃo dE fiscaliZaÇÃo dE licitaÇÃo rEfErENtE a 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE arMariNHo VisaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs da sEcrEtaria MUNiciPal do 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: HElia carisE PEdroso PErEira - Matrícula nº 62690 - Psicóloga
1º Membro: faGNEr rocHa GoNÇalVEs - Matrícula nº 52614 - divisão de 
segurança alimentar.
2º Membro: racHEl GUiMarÃEs caMPos - Matrícula nº 83830 - assessora 
Polít. Pub. Mulheres.
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 as-
sistência social, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

celsa Maria Gomes de Brito silva
secretária Municipal de trabalho e assistência social

dEc. 006/2021 - GaP/PMs
Protocolo: 696519

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-002-Pe-srP

a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 08 (oito) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), realizará sessão 
pública no procedimento Pregão Eletrônico Nº 9/2021-002-PE-srP, visando a 
aQUisiÇÃo dE 01 VEÍcUlos Ultilitário do tiPo VaM, dE 16 (dezesseis) 
lUGarEs, PotÊNcia MÍNiMa dE 140 cV, Na cor BraNca, dE acordo coM 
o tErMo dE cooPEraÇÃo N° 892984/2019 cElEBrado ENtrE o MUNicÍ-
Pio dE saNto aNtÔNio do taUá E o MiNistÉrio da cidadaNia,  confor-
me Termo de Convênio, mediante especificações do edital e seus anexos e de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 08/09/2021 Às 10:00H
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 696524

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo PreseNciaL 

Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-00010
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório do tipo Menor Preço por item que versa sobre o rE-
Gistro dE PrEÇos Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrE-
sa EsPEcialiZada EM sErViÇos dE forNEciMENto E traNsPortE dE 
Massa asfáltica, MatEriais, fErraMENtas E EQUiPaMENtos, taPa dE 
BUraco: PrEParo do local coM PEdras E/oU dEriVados( coNsistE 
EM PrEENcHiMENto do BUraco oU dEPrEssÃo dE forMa a MElHorar 
a BasE E diMiNUir a QUaNtidadE dE Massa asfáltica) E MÃo dE oBra 
EsPEcialiZada, VisaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEitUra 
MUNiciPal do MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. 
a abertura será no dia 06/09/2021 às 10:00hs, na sala de reunião da comis-
são Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro sodré, nº 206, 
bairro centro, nesta cidade, cEP: 68.635-000. o edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de 
segunda a sexta-feira no portal da transparência desta municipalidade e no 
mural de licitações do tcM.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrEGoEira

data 25/08/2021
Protocolo: 696528

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2021.031-PMsJa srP

Matéria publicada no doU-seção 3, Pág. 247 de 13/08/2021, referente 
ao: PE/2021.031-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 08:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 08:31h.
Matéria publicada no ioePa-ProtocoLo 693187, Pág. 142 de 17/08/2021, 
referente ao: PE/2021.031-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 08:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 08:31h.
Matéria publicada no JorNaL aMaZoNia, Pág. 4 de 16/08/2021, referen-
te ao: PE/2021.031-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 08:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 08:31h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2021.032-PMsJa srP

Matéria publicada no doU-seção 3, Pág. 247 de 13/08/2021, referente ao: 
PE/2021.032-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 09:00h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 09:00h.
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Matéria publicada no ioePa-ProtocoLo 693187, Pág. 142 de 17/08/2021, 
referente ao: PE/2021.032-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 09:00h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 09:00h.
Matéria publicada no JorNaL aMaZoNia, Pág. 4 de 16/08/2021, referen-
te ao: PE/2021.032-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 08:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 09:00h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2021.033-FMs

Matéria publicada no doU-seção 3, Pág. 247 de 13/08/2021, referente ao: 
PE/2021.033-fMs. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 13:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 13:30h.
Matéria publicada no ioePa-ProtocoLo 693187, Pág. 142 de 17/08/2021, 
referente ao: PE/2021.033-fMs. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 13:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 13:30h.
Matéria publicada no JorNaL aMaZoNia, Pág. 4 de 16/08/2021, referen-
te ao: PE/2021.033-fMs. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 13:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 13:30h. ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 696531

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar em favor 
da Empresa: Peg Pag comércio de alimentos Eireli, cNPJ: 04.470.529/0001-20, 
valor total de r$ 477.490,30 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos 
e noventa reais e trinta centavos), referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2021, 
Processo administrativo Nº 00000171/21 que tem por objeto: registro de Pre-
ços Para futura e Eventual aquisição de água Mineral, Gelo em Escama, recar-
gas em Botijões de Gás (Gpl) e Vasilhames, Afim de Atender as  necessidades 
da Prefeitura, secretarias e fundos de são Miguel do Guamá/Pa. data da Homo-
logação 24/08/2021.

eXtrato de reGistro de PreÇos
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. Pregão eletrônico srP 
nº 020/2021. objeto: registro de preço para futura e eventual contratação 
de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para 
atender as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domi-
cílio tfd da secretaria Municipal de saúde do Município de são Miguel do Gua-
má/Pa. Vigência: 12 meses. data da assinatura: 13/08/2021. contratante: 
Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, cNPJ nº: 05.193.073/0001-60. 
contratado: l f l do amaral, cNPJ: 14.008.111-0001-59. Valor total de r$ 
749.616,00 (setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais. 
eduardo s. Gomes Leite - Prefeito.

Protocolo: 696534

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2021-002FMe
o Município de tUcUMÃ, através do FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 horas 
do dia 09 de setembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade to-
Mada dE PrEÇos Nº 2/2021-002fME, tipo MENor PrEÇo GloBal, para 
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM oBras E sErViÇos dE 
ENGENHaria Para  rEforMa, MElHoria E aMPliaÇÃo dE UMa Escola 
PÚBlica MUNiciPal dE ENsiNo fUNdaMENtal coM 10 salas dE aUla 
Mais dEPENdÊNcias dE aPoio EMEf saNto aNtÔNio, ZoNa UrBaNa do 
MUNicÍPio dE tUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a legislação vi-
gente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEitUra MU-
NiciPal dE tUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital na rua do café, 
s/Nº, setor alto Morumbi, tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endereço 
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. tUcUMÃ - Pa, 24 de agosto de 2021. 
dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 696535

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo - 
toMada de PreÇos Nº. 2/2021-005-PMVX

oBJEto: contratação de empresa construção de Muro, Guarita e instalação 
da caixa d´água nas comunidades  do km -13 e 32- na Zona rural do muni-
cípio de Vitória do Xingu/Pa; aBErtUra: 10/09/2021, às 09:00 horas. local 
P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, 

no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - 
departamento de suprimentos e serviços (setor de licitações e contratos), 
situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 24/08/2021. Marcelo 
andoke - Presidente da cPL.

Protocolo: 696572

eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de 
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 20210012 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2020-025-FMe
PartEs: coNtrataNtE - fUNdo MUNiciPal dE saÚdE - cNPJ: 11.190.812/0001-
63, contrato administrativo nº 20210012; coNtratada: Brasil NortE co-
MÉrcio dE fErraGENs E fErraMENtas ltda - cNPJ: 34.640.631/0001-
97; oBJEto:  aquisição de gases medicinais e ar comprimido armazenados 
em cilindro; JUSTIFICATIVA: Modificação mediante acréscimos de 25% nos 
quantitativos, Valor - r$: 68.402,88, conforme art. 65, inciso i, alíneas “b” § 
1° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; assinatura do termo aditivo: 
Vitória do Xingu/Pa, 20/08/2021.

Protocolo: 696575

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-055-PMVX

PartEs: coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE assistÊNcia social - 
cNPJ: 13.461.787/0001-30 - coNtratado: toPP MalHaria E sErViÇos 
ltda - cNPJ: 13.664.662/0001-08, contrato nº 20210426 com o valor global 
de r$: 30.000,00; foNtE dE rEcUrsos: 2.066 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: 
até 31/12/2021; oBJEto: aquisição de uniforme para os servidores muni-
cipais, para atender as necessidades da sEMUts; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo 
PrEsENcial srP Nº 9/2021-055-PMVX e coNtrato adMiNistratiVo po-
derão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 
05/08/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-058-PMVX

PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
tratado: saNdra MarY ViaNa dE assUNÇÃo 30621623253 - cNPJ: 
42.310.472/0001-90, contrato nº 20210446 com o valor global de r$: 
75.750,00; foNtE dE rEcUrsos: 2.005 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJEto: Preparo e fornecimento de mamitex, refeições, lanches 
e outros, para atender as necessidades da sEMad; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo 
PrEsENcial srP Nº 9/2021-058-PMVX e coNtrato adMiNistratiVo po-
derão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 
13/08/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-055-PMVX

PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
tratado: toPP MalHaria E sErViÇos ltda - cNPJ: 13.664.662/0001-08, 
contrato nº 20210451 com o valor global de r$: 56.793,00; foNtE dE rE-
cUrsos: 2.005 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: aquisi-
ção de uniforme para os servidores municipais, para atender as necessidades 
da sEMad; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 9/2021-055-PMVX 
e coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.
pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 16/08/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-058-PMVX

PartEs: coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE VitÓ-
ria do XiNGU - sEMEd - cNPJ: 14.811.402/0001-80 - coNtratado: saN-
dra MarY ViaNa dE assUNÇÃo 30621623253 - cNPJ: 42.310.472/0001-
90, com o valor global de r$: 152.585,00; foNtE dE rEcUrsos: 2.063 
- 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: Preparo e fornecimento 
de mamitex, refeições, lanches e outros, para atender as necessidades da 
sEMEd; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 9/2021-058-PMVX e 
CONTRATO ADMINISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.
br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 16/08/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-058-PMVX

PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53- coN-
tratado: saNdra MarY ViaNa dE assUNÇÃo 30621623253 - cNPJ: 
42.310.472/0001-90, com o valor global de r$: 149.325,00; foNtE dE rE-
cUrsos: 2.005 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: Pre-
paro e fornecimento de mamitex, refeições, lanches e outros, para atender 
as necessidades da sEMad; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 
9/2021-058-PMVX e coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 16/08/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-058-PMVX

PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53- coN-
tratado: B B costa coMÉrcio & cia ltda - cNPJ: 18.679.355/0001-14, 
contrato nº 20210456 com o valor global de r$: 19.820,00; foNtE dE rE-
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cUrsos: 2.005 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: Pre-
paro e fornecimento de mamitex, refeições, lanches e outros, para atender 
as necessidades da sEMad; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 
9/2021-058-PMVX e coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 18/08/2021.

Protocolo: 696578

.

.

ParticULares
.

FaZeNda sÃo doMiNGos, JoNacir daLMaso 
cPF: 050.158.207-04 

torna público que requereu a sEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
054/2016 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 696598

FaZ. GoiÂNia, daNieL edUardo cardoso Neto 
cPF: 124.764.043-49 

torna público que requereu a sEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
066/2016 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 696591

GL distriBUidora eireLi-Me 
cNPJ: 18.966.822/0001-97 

torna público que neste dia 17 de aGosto de 2021, rEcEBEU da sEMMa-NP a 
lo nº 076/2021, válida até 16/08/2025, oriunda do processo 706/2021, sendo 
esta a rENoVaÇÂo da lo nº 059/2017, para a atividade de fabricação de Produ-
tos de Minerais Não Metálicos, no município de Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 696600

.

.

eMPresariaL
.

ediNaLdo aLBiNo da siLVa 
cPF: 743.844.651-49 

FaZeNda Nossa seNHora aParecida 
localizada na Br-222, rondon do Pará, solicitou da sEcMa a licença de ativi-
dade rural sob protocolo nº 388/2021.

JorGe aNdrÉ Ladeia Pereira 
cPF: 023.564.342-40 
FaZeNda Boa Vista 

localizada na Br-222, rondon do Pará, solicitou da sEcMa a renovação da li-
cença de atividade rural sob protocolo nº 387/2021.

Protocolo: 696645

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de  srP Nº...........: 00001/2021

oriGeM.....................: PreGÃo Nº 001/2021/Pe/srP
coNtrataNte........: cÃMara MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: JaciLeNe Pereira GoMes; 
r Prado siLVa GoLd serVice coMÉrcio eM GeraL-Me
oBJEto......................: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EVENtUal 
coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica Para aQUisiÇÃo dE MatErial dE 
liMPEZa E ProdUtos dE HiGiENiZaÇÃo, GÊNEros aliMENtÍcios E Ma-
tErial dE EXPEdiENtE, VisaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da cÂMara 
MUNiciPal dE soUrE/Pá.
Valor total................: r$ 57.563,40 (cinquenta e sete mil quinhentos e 
sessenta e três reais e quarenta centavos)
ViGÊNcia...................: 23/08/2021 a 23/08/2022
data da assiNatUra.........: 23/08/2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210004

oriGeM.....................: PreGÃo Nº 001/2021/Pe/srP
coNtrataNte........: cÃMara MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: JaciLeNe Pereira GoMes
oBJEto......................: coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica Para aQUisi-
ÇÃo dE MatErial dE liMPEZa E ProdUtos dE HiGiENiZaÇÃo, GÊNEros 
aliMENtÍcios E MatErial dE EXPEdiENtE, VisaNdo atENdEr as NEcEs-
sidadEs da cÂMara MUNiciPal dE soUrE/Pá.
Valor total................: r$ 27.515,45 (vinte e sete mil, quinhentos e quin-
ze reais e quarenta e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 24 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 24 de agosto de 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210005

oriGeM.....................: PreGÃo Nº 001/2021/Pe/srP
coNtrataNte........: cÃMara MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: r Prado siLVa GoLd serVice 
coMÉrcio eM GeraL-Me
oBJEto......................: coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica Para aQUisi-
ÇÃo dE MatErial dE liMPEZa E ProdUtos dE HiGiENiZaÇÃo, GÊNEros 

aliMENtÍcios E MatErial dE EXPEdiENtE, VisaNdo atENdEr as NEcEs-
sidadEs da cÂMara MUNiciPal dE soUrE/Pá.
Valor total................: r$ 30.047,95 (trinta mil, quarenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 24 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 24 de agosto de 2021

Protocolo: 696650

JHoNNy FerNaNdo siLVa, 
Portador do cPF nº 432.931.742-72 

torna público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade - sEMas/Pa, a aUtEf Nº 273698/2021 com validade até 
05/05/2023 e a lar Nº 13607/2021 com vencimento até 02/05/2026, para 
atividade de Manejo florestal em regime de rendimento sustentável, faZEN-
da BEatriZ, no município de Brasil Novo/Pa.

Protocolo: 696651

reNato da siLVa LiMa, 
Portador do cPF nº 027.788.492-62 

torna público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade - sEMas/Pa, a aUtEf Nº 273782/2021 com validade até 
29/07/2023 e a lar Nº 13663/2021 com vencimento em 28/07/2026, para 
atividade de Manejo florestal em regime de rendimento sustentável, sÍtio 
sÃo PaUlo, no município de Medicilândia/Pa.

Protocolo: 696652

disPeNsa de LicitaÇÃo
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ

dispensa de Licitação Nº32/2021, Base legal - item ii do art.24 da lei 
8.666/93 e o decreto nº 9.412/2018. objeto: Prestação de serviços de insta-
lação de uma parede divisória, medindo 6,30 m x 2,11 m, com porta, medin-
do 80 cm x 210 cm, para a sala alugada onde funcionará a delegacia regional 
de altamira - Pa. crEdor: VidraÇaria & coNstrUÇÃo GloBo coMEr-
cial. Valor GloBal: r$ 2.147,00 (dois mil, cento e quarenta e sete reais). 
dotação orçamentária: nº 622.11.33.90.39.015 - manutenção e conservação 
de bens móveis - outras naturezas. Autorizado em 11/08/2021 e ratificado 
em 20/08/2021, por drª. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo - Pre-
sidente do crM/Pa.

disPeNsa de LicitaÇÃo
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ

dispensa de Licitação Nº33/2021, Base legal - item ii do art.24 da lei 
8.666/93 e o decreto nº 9.412/2018. objeto: Prestação de serviços de vigi-
lância eletrônica para a sala alugada onde funcionará a delegacia regional do 
sudoeste do Pará. crEdor: áGUia do NortE. Valor GloBal: r$ 2.040,00 
(dois mil e quarenta reais). dotação orçamentária: nº 622.11.33.90.37.003 - 
vigilância em geral. Autorizado em 18/08/2021 e ratificado em 20/08/2021, 
por drª. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa.

disPeNsa de LicitaÇÃo
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ

dispensa de Licitação Nº34/2021, Base legal - item ii do art.24 da lei 
8.666/93 e o decreto nº 9.412/2018. objeto: Prestação de serviços de refor-
ma da guarita da sede do crM-Pa com aplicação de pintura interna e imper-
meabilização da laje. crEdor: diBritos ENGENHaria. Valor GloBal: r$ 
1.065,09 (mil e sessenta e cinco reais e nove centavos). dotação orçamentá-
ria: nº 622.11.33.90.39.011 - manutenção e conservação de imóveis. autori-
zado em 20/08/2021 e ratificado em 23/08/2021, por drª. tereZa cristiNa 
de Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa.

Protocolo: 696653

eXtrato do editaL de LeiLÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ - crM/Pa, 
faz saber que se acha aberto o leilão n°01/2021, critério de maior lance, 
tendo por objeto o veículo automotor Marca JEEP/rENEGadE sPort st d, 
Placa Nº QEH-1371, cor BraNca, rENaVaM Nº 1078812362, aNo/Mo-
dElo 2015/2016, diEsEl, 170 cV, 2000 cc, ar-coNdicioNado, dirEÇÃo 
HidráUlica, alarME, soM, traVas ElÉtricas E cHaVE rEsErVa, o qual 
se realizará no(s) dia(s) 16/09/2021, a 1ª chamada será às 10:00 horas, e 
não havendo participante(s) será realizada a 2ª chamada às 10:30 horas no 
mesmo dia, na sede do crM, sito a av. Generalíssimo deodoro 223, Umarizal, 
Belém/Pa. o Edital poderá ser obtido no site www.cremepa.org.br, sendo que 
o veículo estará à disposição dos interessados para inspeção visual no esta-
cionamento do crM/Pa no citado endereço. drª. tereza cristina de Brito 
azevedo - Presidente do crM-Pa.

Protocolo: 696654

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
NotiFicaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 37, inciso iV, e 38, incisos i 
e II, do Código de Processo Ético-Profissional de 2016, NOTIFICA o Dr. VICEN-
tE BorGEs da cUNHa filHo para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente 
sua defesa Prévia referente ao PEP nº 16/2021. Por se encontrar em local 
incerto e não sabido e para que chegue ao conhecimento desta, expediu-se 
este Edital, que será publicado na forma da lei.
dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro - corregedora-crM/Pa.
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coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
NotiFicaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 37, inciso iV, e 38, incisos i 
e II, do Código de Processo Ético-Profissional de 2016, NOTIFICA o Dr. RAFAEL 
SILVA AGUIAR, qualificado como denunciante nos autos do PEP nº 10/2021 
para ciência da instauração do aludido procedimento. Por se encontrar em 
local incerto e não sabido e para que chegue ao conhecimento desta, expediu-
se este Edital, que será publicado na forma da lei.
dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro - corregedora-crM/Pa.

Protocolo: 696655

terMo aditiVo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ - crM/Pa 

Vem celebrar o tErMo aditiVo do coNVÊNio dE cooPEraÇÃo com o cEN-
tro UNiVErsitário do Estado do Pará - cEsUPa. cNPJ: 15.254.949/0001-
95. Permanecem as demais cláusulas do contrato principal, prorrogando-se o 
prazo de vigência do presente para 12 (doze) meses, com início em 15/03/2021 
e término em 14/03/2022. dra. tereza cristina de Brito azevedo - Presi-
dente do crM/Pa.

Protocolo: 696656

FaZ.BeLo HoriZoNte, iBePar ParticiPaÇÕes Ltda 
cNPJ: 02.941.212/0001-07 

torna público que requereu a sEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
066/2016 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 696657

FaZeNda casa BraNca ii, iBePar ParticiPaÇÕes Ltda 
cNPJ: 02.941.212/0001-07

torna público que requereu a sEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
065/2016 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 696658

saNta iZaBeL aLiMeNtos Ltda 
cNPJ Nº 03.779.994/0001-84 

torna público que recebeu da sEMas-Pa a autorização N°4767/2021 para 
atividade de transporte de Estacas com validade até 11/01/2022.

Protocolo: 696659

a empresa Bio BeLÉM FaBricaÇÃo de 
ProdUtos FarMoQUÍMicos eireLi 

cNPJ: 30.776.415/0001-12 
Vem publicar o rEcEBiMENto, no dia 04 de agosto de 2021, da lo nº: 
148/2021, com validade até 04/08/2022, para a atividade de Produção de 
Produtos farmoquímicos, Porte c-iii, conforme processo nº 119/2021, emi-
tida pela sEMMat.

Protocolo: 696660

editaL de iNtiMaÇÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ 

Sob os termos do art. 41 c/c art.37 e 38 do Código de Processo Ético Profissio-
nal (resolução cfM 2145/2016), iNtiMar a srª. EliZaBEtH EstEVEs fElE-
ol, para prestar depoimento nos autos do PEP nº 20/2019, no dia 01/09/2021 
às 09:30 horas por videoconferência, através da plataforma ZooM, e deverá 
entrar em contato com o setor jurídico para obter o link via e-mail: secjuridi-
ca@cremepa.org.br, até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data 
do depoimento. Por se encontrar em local incerto e não sabido e para que 
chegue ao conhecimento desta, expediu-se este Edital, que será publicado na 
forma da lei. dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro - corregedora 
crM/Pa.

Protocolo: 696661

BeNeVides ÁGUas s/a
cNPJ/Me nº 15.887.193/0001-11

Nire 1530001735-1
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria

editaL de coNVocaÇÃo de seGUNda cHaMada
Uma vez que a assembleia Geral Extraordinária da companhia, convocada 
para ocorrer no dia 13 de agosto de 2021, não foi instalada em razão da 
ausência de quórum para sua instalação, ficam convocados, na forma da lei, 
os senhores acionistas da Benevides águas s/a (“companhia”), para se reu-
nirem em assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, a ser 
realizada no dia 03 de setembro de 2021, às 10:00 horas (“assembleia”), na 
sede da Companhia, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
(i)  rerratificação das deliberações havidas nas assembleias gerais ordinárias e 
extraordinárias da Companhia nos exercícios sociais de 2017 a 2020, a fim de 
ratificar a deliberação dos acionistas acerca dos aumentos de capital e retificar 
a alteração promovida no caput do artigo 5º do Estatuto social, quando, por 
um erro material, foi omitida a existência de ações preferenciais compondo o 
capital social da companhia. além disso, será discutida a previsão no estatuto 
de prioridade no reembolso de capital, sem qualquer prêmio, para as ações 
preferenciais;
(ii)  o grupamento da totalidade das ações ordinárias e das ações preferen-
ciais de emissão da companhia, na proporção de 14.000:1, de forma que 
cada 14.000 (quatorze mil) ações ordinárias e cada 14.000 (quatorze mil) 
ações preferenciais passarão a corresponder a 1 (uma) ação ordinária e 1 
(uma) ação preferencial, respectivamente;
(iii)  os critérios econômicos e prazos aplicáveis aos acionistas da companhia 
que, após o grupamento (se aprovado), (a) venham a deter frações de ações 
inferiores a 1 (uma) ação ordinária ou 1 (uma) ação preferencial, e desejem 

manter ou recompor a sua participação acionária através da subscrição e inte-
gralização de 1 (uma) nova ação ordinária ou 1 (uma) nova ação preferencial 
do capital social da companhia; ou (b) não tendo o acionista cuja participação 
seja reduzida à fração em razão do grupamento optado por manter sua par-
ticipação acionária na companhia, venham a ser reembolsados pela compa-
nhia proporcionalmente às suas frações de ações resultantes do grupamento;
(iv)  a alteração do artigo 5º do Estatuto social da companhia, de modo a 
refletir o novo número de ações da Companhia;
(v)  a aprovação da consolidação do Estatuto social da companhia, para re-
fletir o novo texto do artigo 5º; e
(vi)  a autorização para que os diretores da sociedade tomem todas as pro-
vidências relacionadas às matérias aprovadas (incluindo providências de 
reembolso monetário a ser pago aos acionistas da companhia que, após o 
grupamento, passaram a deter frações de ações que não foram recompostas 
à unidade de ação inteira), bem como para a realização dos registros e atua-
lizações correspondentes.
Para participar da assembleia, os acionistas, seus representantes legais e 
procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da lei nº 6.404, de 
15.12.1976, conforme alterada. santa izabel do Pará, 23 de agosto de 2021.

_______________________________
renato de Paula simões

Presidente do conselho de administração
Protocolo: 696662

NeLsoN Leite da siLVa 
cPF Nº 000.011.042-68 

FaZeNda castaNHa, PorteL-Pa 
torna publico que concedeu-lhe junto a sEMas/Pa, autorização para Explo-
ração florestal - aUtEf Nº 273701/2021 e licença de atividade rural - lar 
Nº 13609/2021.

Protocolo: 696663

a toP aÇaÍ iNdÚstria e coMÉrcio 
de PoLPas de FrUtas Ltda 

torna público que requereu no dia 01/07/2021 através do processo nº 
071/2020, a licença de operação junto à sEMMa - sEcrEtaria MUNiciPal 
DE MEIO AMBIENTE DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ para beneficiamento de 
polpas de frutas e a mesma foi concedida. l.o expedida dia 30/07/2021, com 
validade de 365 dias, sob nº 0005/2021.

Protocolo: 696664

G M Madereira Ltda 
cNPJ: 38.275.821/0001-03 

localizada no mun. de Belém - Pa, torna público que recebeu da sEMMa/Belém, 
a licença de operação (lao nº 374/2020) p/ desdobro de Mad. em tora p/ Pro-
dução de Mad. Serrada e seu Beneficiamento, com VPA = 7.000,00.

Protocolo: 696665

J & y BioMassa coM. e iNd. de caVaco eireLi 
cNPJ: 35.287.907/0001-68, Município de Moju-Pa 

torna público que requereu junto a sEctEMa/Moju, a renovação da licença de 
operação (lo nº 002/2019) p/ aproveitamento de aparas de Madeireiras.

Protocolo: 696666

Barros & PeNa Ltda. 
cNPJ 05.768.261/0001-70 

Na faixa Beira-Mar, s/n, centro, soure, Pa, cEP 68.870-000 torna público que 
recebeu da sEMMa/soure/Pa a licença de operação 006/2021 atividade co-
mércio varejista de combustíveis para veículos automotores (Proc. 006/2021)

Posto sÃo seBastiÃo coMÉrcio 
de coMBUstÍVeis Ltda.
cNPJ 10.571.940/0003-56, 

Na rod. Pa 154, s/n, Zona rural, cachoeira do arari, Pa, cEP 68.840-000, 
torna público que recebeu da sEMMa/cachoeira do arari a licença ambiental 
prévia laP 007/2021 atividade comércio varejista de combustíveis para veí-
culos automotores (Proc. 2021/0075.

Posto sÃo seBastiÃo coMÉrcio 
de coMBUstÍVeis Ltda.

cNPJ 10.571.940/0003-56, Na rod. Pa
Pa 154, s/n, Zona rural, cachoeira do arari, Pa, cEP 68.840-000, torna públi-
co que recebeu da sEMMa/cachoeira do arari a licença ambiental de instala-
ção lai 006/2021 atividade comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores  (Proc. 2021/0075)

i.  oecHsLer & cia. Ltda. 
cNPJ  00.991.423/0001-10 

Na rua 24 de Maio, 174, cEP 68640-000, centro, ourém/Pa torna público 
que requereu à sEMa/ourém renovação da licença de operação 14/2020 ati-
vidade comércio de combustíveis para veículos automotores  (Proc. 27/2021).

i.  oecHsLer & cia. Ltda. 
cNPJ  00.991.423/0001-10 

Na rua 24 de Maio, 174, cEP 68640-000, centro, ourém/Pa torna público 
que requereu à sEMas/Pa renovação da  licença de operação 10.359/2017 
atividade transporte de produtos perigosos (Proc. 25819/2021).

Protocolo: 696667
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rocHa e rocHa distriBUidora de 
ProdUtos HosPitaLares eireLi 

cNPJ: 36.850.210/0001-16 
com sede Na travessa We-66 Nº 612 - cidade Nova, ananindeua-Pa, torna 
Público Que requereu Junto a secretaria Municipal de saúde de ananindeua 
a renovação da licença sanitária. atendida sob o Nº165/21 com Validade 
até 31/03/2022, Para atividade de distribuidora de Medicamentos, Medica-
mentos sujeitos a controle Especial, correlatos, saneantes domissanitários, 
cosméticos, Perfumes E Produtos de Higiene.

Protocolo: 696668

BrasiLteca aGrossiLViPastoriL coM. de 
HortiFrUtiGraNJeiro Ltda 

cNPJ: 06.260.085/0001-23 
detentor da fazenda terravirgem, situada no Município de Bujarú/acará/Pa. 
torna público que recebeu da sEMas-Pa, lar 13622/2021 e clcr 158/2021, 
sob o processo nº 25175/2020.

Protocolo: 696669

a a. r. coMercio VareJista de coMBUstÍVeis Ltda
cNPJ: 15.734.768/0001-66 

localizada no município de cametá-Pa, torna público que obteve junto à secre-
taria Estadual de Meio ambiente sEMas/Pa a licença de operação n. 12888 para 
atividade de “Posto flutuante” através do processo 2020/17977.

Protocolo: 696670

eXtrato de coNtrato Nº: 20210037
oriGEM: PrEGÃo Nº 8/2021-00007cMP/coNtrataNtE: cÂMara MUNi-
ciPal dE ParaUaPEBas/coNtratada(o): EUNicE Maria GoNcalVEs dE 
oliVEira/oBJEto:  aquisição de livros para atualização e ampliação do acer-
vo da Biblioteca legislativa sÔNia cortÊZ da câmara Municipal de Parauape-
bas, Estado do Pará./ Valor total: r$ 45.045,69 (quarenta e cinco mil, 
quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)/ViGÊNcia: 23/08/2021 a 
31/12/ 2021/data da assiNatUra: 23 /12/2021

Protocolo: 696164

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 076/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 002.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): EMPorio a&c EirEli, oBJEto: con-
tratação de empresas especializada  na aquisição de materiais elétricos em 
geral para instalações elétrica predial e industrial, iluminação, sPda, subes-
tações, comandos elétricos e automação, visando a implementação e manu-
tenção das atividades de trabalho realizadas no serviço autônomo de água e 
Esgoto de Parauapebas no estado do Pará, total: r$ 281.019,20 ( duzentos 
e oitenta e um mil, dezenove reais e vinte centavos), ProGraMa dE traBa-
lHo: as despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do 
serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas, na seguinte dotação or-
çamentária: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312 
– Manut. e operação do sistema de abastecimento de água e Esgoto Zona 
Urbana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo, Fon-
tes:15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor de valor de r$ 
137.380,23 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta reais e vinte e três 
centavos). Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 143.638,97 (cento 
e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete centa-
vos), ViGÊNcia: 12 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da 
assiNatUra: 12 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 077/2021 saaeP oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 002.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGo-
to dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): coNstrUNortE MatErial dE 
coNst. ltda, oBJEto: contratação de empresa especializada na aquisição 
de materiais elétricos em geral para instalações elétrica predial e industrial, 
iluminação, sPda, subestações, comandos elétricos e automação, visando a 
implementação e manutenção das atividades de trabalho realizadas no ser-
viço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas no estado do Pará, Valor 
total: r$ 48.020,50 (quarenta e oito mil, vinte reais e cinquenta centavos), 
ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021 atividade 2801.175123058.2.312 
Manut. e operação do sistema de abasteci mento agua e Esgoto da Zona 
Urbana , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.99, no valor de r$ 48.020,50 (quarenta e oito mil, vinte 
reais e cinquenta centavos), ViGÊNcia.: 12 de Julho de 2021 a 31 de dezem-
bro de 2021, data da assiNatUra: 12 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 078/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 002.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o: ElEtrica lUZ coMErcial dE MatE-
riais ElEtricos ltda, oBJEto: contratação de empresas especializada  na 
aquisição de materiais elétricos em geral para instalações elétrica predial e 
industrial, iluminação, sPda, subestações, comandos elétricos e automação, 
visando a implementação e manutenção das atividades de trabalho realizadas 
no serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas no estado do Pará, 
Valor total: r$ 10.371,30 ( dez mil, trezentos e setenta e um reais e trinta 
centavos), PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institu-
cional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação 
funcional: 17.512.3058.2.312- Manut. e operação do sistema de abasteci-

mento Água e Esgoto da Zona Urbana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 
–  Material de consumo, fontes: 15610000 – transf. União royalties rec. 
Minerais, no valor de r$10.371,30 (dez mil, trezentos e setenta e um reais e 
trinta centavos), ViGÊNcia: 12 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, 
data da assiNatUra: 12 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 079/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 002.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): adsErV casa E coNstrUÇÃo ltda, 
oBJEto: contratação de empresas especializada  na aquisição de materiais 
elétricos em geral para instalações elétrica predial e industrial, iluminação, 
sPda, subestações, comandos elétricos e automação, visando a implemen-
tação e manutenção das atividades de trabalho realizadas no serviço autô-
nomo de água e Esgoto de Parauapebas no estado do Pará, Valor total: 
r$ 9.299,44 (nove mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro 
centavos), PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institu-
cional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação 
funcional: 17.512.3058.2.312- Manut. e operação do sistema de abasteci-
mento Água e Esgoto da Zona Urbana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 
–  Material de consumo, fontes: 15610000 – transf. União royalties rec. 
Minerais, no valor de r$ 9.299,44 (nove mil, duzentos e noventa e nove reais 
e quarenta e quatro centavos), ViGÊNcia: 12 de Julho de 2021 a 31 de de-
zembro de 2021, data da assiNatUra: 12 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 080/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 002.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): o f rodriGUEs  coMErcio E sErVi-
Ços, oBJEto: contratação de empresas especializada  na aquisição de ma-
teriais elétricos em geral para instalações elétrica predial e industrial, ilumina-
ção, sPda, subestações, comandos elétricos e automação, visando a imple-
mentação e manutenção das atividades de trabalho realizadas no serviço au-
tônomo de água e Esgoto de Parauapebas no estado do Pará, Valor total: 
r$ 60.750,00 (sessenta mil, setecentos e cinquenta reais), ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312- 
Manut. e operação do sistema de abastecimento água e Esgoto da Zona Ur-
bana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 –  Material de consumo, Fontes: 
15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 60.750,00 
(sessenta mil, setecentos e cinquenta reais), ViGÊNcia: 12 de Julho de 2021 
a 31 de dezembro de 2021, data da assiNatUra: 12 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 081/2021 saaeP  oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 002.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas,coNtratada(o): J.a. coNstrUÇÕEs EirEli, oBJEto: 
contratação de empresas especializada  na aquisição de materiais elétricos 
em geral para instalações elétrica predial e industrial, iluminação, sPda, su-
bestações, comandos elétricos e automação, visando a implementação e ma-
nutenção das atividades de trabalho realizadas no serviço autônomo de água 
e Esgoto de Parauapebas no estado do Pará, Valor total: r$ 90.674,00 
(noventa mil, seiscentos e setenta e quatro reais), ProGraMa dE traBalHo: 
Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312- Manut. e 
operação do sistema de abastecimento água e Esgoto da Zona Urbana, clas-
sificação Econômica: 3.3.90.30.00 –  Material de consumo, Fontes: 15610000 
– transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 90.674,00 (noventa 
mil, seiscentos e setenta e quatro reais), ViGÊNcia: 12 de Julho de 2021 a 31 
de dezembro de 2021, data da assiNatUra: 12 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 082/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 002.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): EZEQUias t. dos saNtos coMErcio 
E sErViÇos EirEli, oBJEto: contratação de empresas especializada  na 
aquisição de materiais elétricos em geral para instalações elétrica predial e 
industrial, iluminação, sPda, subestações, comandos elétricos e automação, 
visando a implementação e manutenção das atividades de trabalho realizadas 
no serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas no estado do Pará, 
Valor total: r$ 23.445,00 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais), PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 
2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 
17.512.3058.2.312- Manut. e operação do sistema de abastecimento água e 
Esgoto da Zona Urbana, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamen-
tos e material permanente, fontes: 15610000 – transf. União royalties rec. 
Minerais, no valor de r$23.445,00 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta 
e cinco reais), ViGÊNcia: 12 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, 
data da assiNatUra: 12 de Julho de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Pregoeira

Port. Nº 526/2021-saaEP
Protocolo: 696279

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

EXtrato dE PriMEiro tErMo aditiVo ao coNtrato Nº 036/2021-saaEP
oriGEM: contrato n° 036/2021-saaEP, dEcorrENtE: Pegão Eletrônico nº 
001.21.PE.saaEP, coNtratada: f l B coMÉrcio ltda, oBJEto do coN-
trato: contratação de empresa especializada na aquisição de produtos quí-
micos destinados ao processo de tratamento de água e esgoto, executados 
pelo serviços autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – saaEP, no Estado 
do Pará, Valor iNicial do coNtrato: r$ 699.999,15 (seiscentos e noven-
ta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), ViGÊN-
cia iNicial do coNtrato: início em 13 de maio de 2020 e término em 11 
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de agosto de 2021, oBJEto do aditiVo: 1º tErMo aditiVo dE PraZo ao 
coNtrato Nº 036/2021-saaEP, cUJo coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada Na aQUisiÇÃo dE ProdUtos QUÍMicos dEstiNados ao Pro-
cEsso dE trataMENto dE áGUa E EsGoto, EXEcUtados PElo sErViÇo 
aUtÔNoMo dE áGUa E EsGoto dE ParaUaPEBas - saaEP, No Estado do 
Pará, Valor do coNtrato aPÓs 1º aditiVo: inalterado, ViGÊNcia do 
coNtrato aPÓs 1º aditiVo: início em 06 de agosto de 2021 e término em 
31 de outubro de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente cPl

Port. nº 525/2021-saaEP
Protocolo: 696272

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 060/2021saaeP
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 003.21.Pe.saaeP

coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto dE Pa-
raUaPEBas, coNtratada(o): EMPorio a&c EirEli, oBJEto: contratação 
de empresa para fornecimento de materiais de construção civil em geral visan-
do atender a demanda do serviço autônomo de água e Esgoto de Parauape-
bas – saaEP, Valor total: r$ 194.975,32 (cento e noventa e quatro mil, 
novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312 
– Manut. e operação do sistema de abastecimento água e Esgoto da Zona 
Urbana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Sube-
lemento: 3.3.90.30.24 – Material para manutenção de bens imóveis, fontes: 
15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 194.975,32, 
(cento e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e 
dois centavos), ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, 
data da assiNatUra: 08 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 061/2021saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 003.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): coNstrUNortE MatErial dE coNst. 
ltda, oBJEto: contratação de empresa para fornecimento de materiais de 
construção civil em geral visando atender a demanda do serviço autônomo de 
água e Esgoto de Parauapebas – saaEP, Valor total: r$ 37.086,99 (trinta 
e sete mil, oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – , SAAEP – Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312 
– Manut. e operação do sistema de abastecimento água e Esgoto da Zona 
Urbana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Sube-
lemento: 3.3.90.30.24 – Material para manutenção de bens imóveis, fontes: 
15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 37.086,99, 
(trinta e sete mil, oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), ViGÊNcia: 
08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da assiNatUra: 08 
de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 062/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 003.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): EZEQUias t. dos saNtos coMErcio 
E sErViÇos EirEli – ME, oBJEto: contratação de empresa para forneci-
mento de materiais de construção civil em geral visando atender a demanda 
do serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – saaEP, Valor 
total: r$ 119.816,92 (cento e dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais e 
noventa e dois centavos), ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021, clas-
sificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312 – Manut. e Operação do Sistema 
de abastecimento água e Esgoto da Zona Urbana, Classificação Econômica: 
3.3.90.30.00 – Material de consumo, subelemento: 3.3.90.30.24 – Mate-
rial para manutenção de bens imóveis, fontes: 15610000 – transf. União 
royalties rec. Minerais, no valor de r$ 119.816,92 (cento e dezenove mil, 
oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), ViGÊNcia: 08 de 
Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da assiNatUra: 08 de 
Julho de 2021.
coNtrato Nº: 063/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 003.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): ctHt Brasil EirEli – EPP, oBJEto: 
contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção ci-
vil em geral visando atender a demanda do serviço autônomo de água e 
Esgoto de Parauapebas – saaEP, Valor total: r$ 54.999,75 (cinquenta 
e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centa-
vos), PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 
2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 
17.512.3058.2.312 – Manut. e operação do sistema de abastecimento água 
e Esgoto da Zona Urbana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Mate-
rial de consumo, subelemento: 3.3.90.30.24 – Material para manutenção de 
bens imóveis, fontes: 15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no 
valor de r$ 54.999,75 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove 
reais e setenta e cinco centavos), ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021, data da assiNatUra: 08 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 064/2021 saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 003.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o).: Ja coNstrUÇÕEs EirEli, oBJEto: 
contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção civil 
em geral visando atender a demanda do serviço autônomo de água e Esgo-

to de Parauapebas – saaEP, Valor total: r$ 31.212,39 (trinta e um mil, 
duzentos e doze reais e trinta e nove centavos), ProGraMa dE traBalHo: 
Exercício 2021 atividade 2801.175123058.2.312 Manut. e operação do sis-
tema de Abastecimento Agua e Esgoto da Zona Urbana , Classificação econô-
mica 3.3.90.30.00 Material de consumo, subelemento 3.3.90.30.24, no valor 
de r$ 31.212,39, ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, 
data da assiNatUra.: 08 de Julho de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Pregoeira

Port. nº 526/2021-saaEP
Protocolo: 696290

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica srP N° 003.21. cP. saaeP

o Município de ParaUaPEBas, através do saaEP - sErViÇo aUtÔNoMo dE 
áGUa E EsGoto dE ParaUaPEBas, por intermédio da comissão Permanente 
de licitação, designada pela Portaria N° 525/2021, em conformidade com 
o dec. 800/20 e alterações de 29/03/21 no art. 18, § 4º, 5º, torna público 
que às 09 h 00 min do dia 28 de setembro de 2021, fará realizar licitação na 
modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica srP, tipo MENor PrEÇo Por lotE, 
para registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa 
especializada em execução de obras de implantação de redes de abasteci-
mento de água e instalação de ramal e caixa de proteção de hidrômetro, 
sem fornecimento de hidrômetro, beneficiando a região do complexo VS-10, 
munícipio de Parauapebas, estado do Pará, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se no auditório do serviço autônomo de água 
e Esgoto de Parauapebas, localizado na rua rio dourado, s/N, Bairro Beira 
rio, Parauapebas/Pa.
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
  o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na coor-
denadoria de licitação e contratos, localizada na rua rio dourado, s/N, Bair-
ro Beira rio, Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário 
de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do site http://www.saaep.com.
br/editais/ ou do Portal do tcM https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdi-
cionado/sistema/geo-obras.

ParaUaPEBas - Pa, 25 de agosto de 2021.
LiLiaN cristiNa Pereira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Port. nº 525/2021- saaEP

Protocolo: 696460

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 067/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): MEGa MiX distriBUidora dE ali-
MENtos EirEli-EPP, oBJEto: contratação de empresa para aquisição de 
Gêneros alimentícios, material descartável, material de higiene e limpeza e 
utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do serviço autô-
nomo de água e esgoto de Parauapebas-saaEP, Valor total: r$ 7.715,00 
(sete mil, setecentos e quinze reais), ProGraMa dE traBalHo: Exercício 
2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto, Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 Manutenção do SA-
AEP, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Fontes: 
15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 7.715,00 
(sete mil, setecentos e quinze reais), ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021, data da assiNatUra: 08 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 068/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005.21.
PE.saaEP, ParaUaPEBas, coNtratada(o).....: o f rodriGUEs coMÉrcio 
E sErViÇos-ME, oBJEto: contratação de empresa para aquisição de Gêne-
ros alimentícios, material descartável, material de higiene e limpeza e utensí-
lios de copa e cozinha, para atender as necessidades do serviço autônomo de 
água e esgoto de Parauapebas-saaEP, Valor total: r$ 36.843,10 (trinta e 
seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos), ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Ser-
viço autônomo de , Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, fontes: 
15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 36.843,10 
(trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos), ViGÊN-
cia: 08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da assiNatUra: 
08 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 069/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): MUstafÉ E BorGEs ltda, oBJEto: 
contratação de empresa para aquisição de Gêneros alimentícios, material 
descartável, material de higiene e limpeza e utensílios de copa e cozinha, 
para atender as necessidades do serviço autônomo de água e esgoto de 
Parauapebas-saaEP, Valor total: r$ 25.168,15 (vinte e cinco mil, cento e 
sessenta e oito reais e quinze centavos), ProGraMa dE traBalHo: Exercício 
2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto, Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 Manutenção do SA-
AEP, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, fontes: 
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15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 25.168,15 
(vinte e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e quinze centavos), ViGÊNcia: 
08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da assiNatUra: 08 
de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 070/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): PlasMoBras ltda, oBJEto: contra-
tação de empresa para aquisição de Gêneros alimentícios, material descartá-
vel, material de higiene e limpeza e utensílios de copa e cozinha, para atender 
as necessidades do serviço autônomo de água e esgoto de Parauapebas-sa-
aEP, Valor total: r$ 18.033,50 (dezoito mil, trinta e três reais e cinquenta 
centavos), PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institu-
cional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação 
Funcional: 17.122.3000.2.249 Manutenção do SAAEP, Classificação Econômi-
ca: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, fontes: 15610000 – transf. União 
royalties rec. Minerais, no valor de r$ 18.033,50 (dezoito mil, trinta e três 
reais e cinquenta centavos), ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de dezem-
bro de 2021, data da assiNatUra: 08 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 071/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o).....: PraX - distriBUidora & sErVi-
Ços EirEli, oBJEto: contratação de empresa para aquisição de Gêneros 
alimentícios, material descartável, material de higiene e limpeza e utensílios 
de copa e cozinha, para atender as necessidades do serviço autônomo de 
água e esgoto de Parauapebas-saaEP, Valor total: r$ 1.672,40 (um mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), ProGraMa dE tra-
BALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 
Manutenção do SAAEP, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 
consumo, fontes: 15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor 
de r$ 1.672,40 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centa-
vos), ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da 
assiNatUra: 08 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 072/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGoto 
dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): MaXX QUiMica E sistEMas dE liM-
PEZa EirEli, oBJEto: contratação de empresa para aquisição de Gêneros 
alimentícios, material descartável, material de higiene e limpeza e utensí-
lios de copa e cozinha, para atender as necessidades do serviço autônomo 
de água e esgoto de Parauapebas-saaEP, Valor total: r$ 2.822,32 (dois 
mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 
Manutenção do SAAEP, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de 
consumo, fontes: 15610000 – transf. União royalties rec. Minerais, no valor 
de r$ 2.822,32 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centa-
vos), ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da 
assiNatUra: 08 de Julho de 2021.
coNtrato Nº: 073/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005.21.
PE.saaEP, coNtrataNtE: saaEP-sErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E EsGo-
to dE ParaUaPEBas, coNtratada(o): Midas coMErcio dE aliMENtos 
E sErViÇos dE EVENtos EirEli, oBJEto: contratação de empresa para 
aquisição de Gêneros alimentícios, material descartável, material de higiene 
e limpeza e utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do 
serviço autônomo de água e esgoto de Parauapebas-saaEP, Valor total: 
r$ 200,00 (duzentos reais), ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021, clas-
sificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 Manutenção do SAAEP, Classifi-
cação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, fontes: 15610000 
– transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 200,00 (duzentos re-
ais), ViGÊNcia: 08 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, data da 
assiNatUra: 08 de Julho de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Pregoeira

Port. nº 526/2021-saaEP
Protocolo: 696300

coNdoMiNio ecoLÓGico aMaZoNFLora 
inscrito no cNPJ nº 18.937.790/0001-00 

torna público que que está recebendo da sEcrEtaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENtE dE BENEVidEs, a renovação licença de operação sob Processo 
125/2021 com validade de 01 ano.

Protocolo: 696605

raiMUNdo NoNao iara daiBes 
cPF:105.362.992-34 

torna público que recebeu protocolou a secretaria Municipal de Meio ambien-
te - sEMa de tomé açu - Pa a licença de atividade rural (lar) da faZENda 
saNta BENEdita.

Protocolo: 696603

torNa-se PÚBLico a coNcessÃo da LiceNÇa 
de atiVidade rUraL - Lar

Protocolada sob o n° de 077/2021 da Fazenda Vale do Verde, na secretaria Mu-
nicipal de ciência, tecnologia e Meio ambiente - sEctMa - tailândia-Pa.

Protocolo: 696614

BaMaQ caMiNHÕes Ltda 
cNPJ 29.589.028/0002-79 

torna público que recebeu da sEMMa/MaritUBa, licENÇa dE oPEraÇÃo nº 
0070/2021 P/ com. por atacado de caminhões novos e usados; serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, sito a rod. Br 
316, N° 6500, Bairro: centro, Marituba/Pa, cEP 67.200-000.

Protocolo: 696610

a empresa soMa LoGÍstica e LocaÇÕes Ltda 
inscrita sob o cNPJ nº. 05.476.099/0002-05 

situada no município de canaã dos carajás, Estado do Pará, torna público 
que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade - 
sEMas/Pa a licença de operação nº. 12942/2021 para a atividade de trans-
porte de substâncias e Produtos Perigosos, processo nº 2021/15793, porte c 
iii, com vencimento até 09/08/2025.

Protocolo: 696611

a r da siLVa eireLi 
torna público que requereu da sEMMa, licença Prévia através do processo 
nº 2021/666 para a atividade de faBricaÇÃo dE artiGos dE Vidro no 
endereço rodovia santarém cuiabá km 15, santarém/ Pa.

Protocolo: 696607

NoVaNet ProVedor e WeB Ltda 
localizada na rua das acácias, lote 15, bairro rui Pires de lima, Novo Pro-
gresso/Pa, torna público que obteve junto a secretaria de Municipal de Meio 
ambiente sEMMa/NP a renovação de licença de operação lo n° 077/2021, 
no dia 16/08/2021, para atividade de telecomunicação de 07 torres.

Protocolo: 696628

NoVaNet ProVedor e WeB Ltda 
localizada na rua francisco ratsk, s/n, castelo dos sonhos/Pa, torna público que re-
cebeu da sEMMa a licença de operação lo n° 092/2021, no dia 05/08/2021, para 
atividade de Provedores de acesso a redes de comunicação/telefonia celular.

Protocolo: 696630

a.c. soLUÇÃo aMBieNtaL Ltda.
cNPJ: 10.856.841/0001-59 

localizada no município de Belém-Pa, torna público que requereu à secretaria 
de Estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas/Pa a concessão 
da licença de operação para a atividade de Blendagem de produtos/resíduos 
perigosos e não perigosos.

Protocolo: 696625

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 085/2021-saaeP
oriUNda do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 004.2021.PE.saaEP, PartE: sEr-
ViÇo aUtÔNoMo dE áGUa E EsGoto dE ParaUaPEBas-Pa, fiNalidadE: 
registro de Preços para futura aquisição de insumos destinados ao Processo 
de tratamento de água e Esgoto executados pelo saaEP, visando, com isto 
atender plenamente às demandas da população do município de Parauapebas 
Estado do Pará; PraZo dE ViGÊNcia da arP: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura; data dE assiNatUra da arP: 23 de Julho de 2021; 
Valor total da ata dE rEGistro dE PrEÇos: r$ 2.624.250,00 (dois mi-
lhões seiscentos e vinte e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), PrEÇos: 
os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras e a íntegra 
da ata de registro de Preços poderá ser obtida no site www.saaep.com.br ou 
no Portal do tcM-Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

Parauapebas, Pa, 25 de agosto de 2021.
LiLiaN cristiNa Pereira

Pregoeira
Port. nº 526/2021-saaEP

Protocolo: 696568

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº. 20210002

oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-00002
coNtrataNte: iNstitUto de PreVideNcia dos serVidores MUNiciPais
coNtratada(o): Barata MiLeo e PeroN adVoGados associados
oBJEto......................: coNtrataÇÃo dE EscritÓrio dE adVocacia 
Para PrEstaÇÃo dE sErViÇos tÉcNicos EsPEcialiZados Na árEa JU-
rÍdica, coNforME NEcEssidadEs do iNstitUto dE PrEVicÊNci dos 
sErVidorEs dE soUrE/Pa.
Valor total: r$ 70.000,00 (setenta mil reais)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
1110.091220004.2.055 Manutenção do Ipsms: Classificação econômica 
3.3.90.35.00 serviços de consultoria, subelemento 3.3.90.35.01, no valor 
de r$ 70.000,00
ViGÊNcia: 30 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra: 30 de Junho de 2021

Protocolo: 696640

taPaJÓs ProdUtos e serViÇos aGroPecUÁrios Ltda 
torna público que requereu junto a sEMMa-NP a licença de Prévia e licença 
de instalação através do Protocolo n° 1003/2021, em 12/07/2021, referente 
ao armazém de Grãos, localizada na rodovia Br 163 km 1120, Vicinal Prai-
nha, comunidade santa Julia, Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 696636
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