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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº 919, de 22 de JULHo de 2020              
concede Pensão Especial civil em favor de EliETE da SilVa BarBoSa, na 
condição de ex-companheira, ViNÍciUS caETaNo SaNTaNa alEXaNdrE e 
JOSÉ WILLIAM BARBOSA ALEXANDRE, na condição de filhos menores do 
auxiliar Técnico de Polícia civil JoSÉ carloS GUiMarÃES alEXaNdrE.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 160, inciso ii, alínea “c”, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, e com o art. 6º da lei complementar Estadual 
nº 39, de 9 de janeiro de 2002;
considerando os termos do Processo nº 2015/478606,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Especial civil mensal, no valor de r$ 
5.695,90 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), 
em favor de EliETE da SilVa BarBoSa, na condição de ex-companheira, 
ViNÍciUS caETaNo SaNTaNa alEXaNdrE e JoSÉ WilliaM BarBoSa 
ALEXANDRE, na condição de filhos menores do ex-Auxiliar Técnico da 
Policia civil JoSÉ carloS GUiMarÃES alEXaNdrE, falecido em 23 de 
julho de 2015, cabendo a cada um dos dependentes cotas-partes do 
montante do benefício, nas seguintes datas e proporções:
i - 50% (cinquenta por cento) a ViNÍciUS caETaNo SaNTaNa 
alEXaNdrE e 50% (cinquenta por cento) a JoSÉ WilliaM BarBoSa 
alEXaNdrE, desde  23 de julho de 2015 a 12 de abril de 2016. 
ii - 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) 
a ViNÍciUS caETaNo SaNTaNa alEXaNdrE, 33,33% (trinta e três 
inteiros e trinta e três centésimos por cento) a JoSÉ WilliaM BarBoSa 
alEXaNdrE e 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por 
cento) a EliETE da SilVa BarBoSa, desde 13 de abril de 2016 a 18 de 
agosto de 2020. 
iii - 50% (cinquenta por cento) a JoSÉ WilliaM BarBoSa alEXaNdrE e 
50% (cinquenta por cento) a EliETE da SilVa BarBoSa, a contar de 19 de 
agosto de 2020.
art. 2º a Pensão Especial civil mencionada corresponde ao vencimento e 
demais vantagens, assim discriminados:
Vencimento Base............................................................. r$   992,32
Gratificação Tempo Integral (70%).................................... R$   694,62
Gratificação Dedicação Exclusiva (70%)............................. R$   694,62
Gratificação de Risco de Vida (100%)................................. R$   992,32
Gratificação de Polícia Judiciária (70%).............................. R$   694,62
adicional por Tempo de Serviço (40%)............................... r$1.627,40
Provento Mensal.............................................................. r$5.695,90 
Parágrafo único. a Pensão Especial de que trata este artigo será reajustada 
com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor (iNPc).
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
financeiros retroagindo de acordo com as datas constantes do art. 1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 22 de julho de 2020.              

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 697295

d e c r e t o  Nº 1808, 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$ 6.043.110,94 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$ 6.043.110,94 (Seis Milhões, Qua-
renta e Três Mil, cento e dez reais e Noventa e Quatro centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 800.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 332041 25.000,00

311010612212974668 - cBM 0101 339030 542.000,00

311010612615088238 - cBM 0101 339040 165.000,00

311010612615088238 - cBM 0101 339140 153.344,00

311010613115088233 - cBM 0101 339139 35.109,94

311010618215028825 - cBM 0101 339033 1.000.000,00

672011612212978338 - coHaB 0101 339047 1.500.000,00

691012312615088238 - SETUr 0101 339192 77.200,00

862012612615088238 - cPH 0101 339140 21.500,00

862012678414867575 - cPH 0301 449051 523.957,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 200.000,00

901011030515078302 - fES 0349 339030 1.000.000,00

ToTal 6.043.110,94

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

141012012815088887 - SEdaP 0101 339039 25.000,00

311010612212978338 - cBM 0101 339030 214.000,00

311010612212978338 - cBM 0101 339036 944.693,82

311010612815028833 - cBM 0101 339047 153.344,00

311010618215027563 - cBM 0101 339030 248.306,18

311010618215028826 - cBM 0101 339030 300.000,00

311010630315028277 - cBM 0101 339030 35.109,94

672012884600009042 - coHaB 0101 469092 1.500.000,00

691012369514988383 - SETUr 0101 339039 77.200,00

862012612212978338 - cPH 0101 339039 1.500,00

862012678414867576 - cPH 0301 449051 523.957,00

862012678414867632 - cPH 0101 339030 10.000,00

862012678414867632 - cPH 0101 339039 10.000,00

901011030515078881 - fES 0349 339030 532.692,01

901011030515078881 - fES 0349 339039 467.307,99

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 1.000.000,00

ToTal 6.043.110,94

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 1811, 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$ 8.519.582,00 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
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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$ 8.519.582,00 (oito Milhões, Qui-
nhentos e dezenove Mil, Quinhentos e oitenta e dois reais), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011512115088890 - SEdoP 0101 334041 3.000.000,00

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 3.190.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 444042 1.531.782,00

141012060814918710 - SEdaP 0101 339039 458.800,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 339.000,00

ToTal 8.519.582,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 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 1813, de 24 de aGosto de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da companhia 
de Habitação do Estado do Pará - coHaB, órgão da administração Pública 
Estadual, crédito especial no valor de r$ 221.946,30 para atender à pro-
gramação constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
da coHaB, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 221.946,30 (duzentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Qua-
renta e Seis reais e Trinta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

672011612215087683 – coHaB 0101 339030 6.400,00

672011612215087683 – coHaB 0101 339039 215.546,30

                                                                                           ToTal 221.946,30

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 1814, de 24 de aGosto de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da fundação 
ParáPaz, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 201.786,81 para atender à programação constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 

art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
da fundação ParáPaz, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 201.786,81 (duzentos e Um Mil, Setecentos e oi-
tenta e Seis reais e oitenta e Um centavos), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

362011412215087683 – fundação ParáPaz 0101 339030 201.786,81

                                                                                           ToTal 201.786,81

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, 25 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 697293

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 710/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2021/932888, de 24 de agosto de 2021; 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de BraGaNÇa/Pa, no período de 25 a 28/08/2021. 

Servidor objetivo 

PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretor de cerimonial, lotada na diretoria 

do cerimonial. 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2021. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 711/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2021/932882, 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 BraGaNÇa/Pa, no período de 25 a 28/08/2021. 

Servidor objetivo 

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

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial. 

realizar  precursora e assessorar agenda pública do 
Governo do Estado, no referido município. 
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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, 25 de agosto de 2021. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 712/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2021/935854 de 25 de agosto de 2021; 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho 
SaNTarÉM/NoVo ProGrESSo/SaNTarÉM/Pa, no período de 26 a 
28/08/2021. 

Servidor objetivo 

alda lUZ dUarTE araÚJo, cPf 261.073.332-15, matrícula funcional 
nº 5911283/2, cargo coordenador de área, lotada no centro regio-

nal de Governo do Baixo amazonas. 

Participar de agenda institucional, no referido 
município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2021. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 713/2021-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2021/932886, 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 BraGaNÇa/Pa, no período de 25 a 28/08/2021. 

Servidor objetivo 

SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula funcio-
nal nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na diretoria de 

Gestão de logística. 

dar apoio logístico a diretora de cerimonial, 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, 25 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 697296

Portaria Nº 1.329/2021-ccG, de 25 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. 2021/879540,
r E S o l V E:
i. exonerar claYToN JEaNNE droSdoSKY SaNToS do cargo em comissão 
de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1 
com lotação na Polícia civil, a contar de 16 de agosto de 2021. 

ii. nomear daTES BriTo da SilVa JUNior para exercer o cargo em 
comissão de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-
daS-011.1 com lotação na Polícia civil, a contar de 16 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.330/2021-ccG, de 25 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. 2021/674045,
r E S o l V E:
i. exonerar BENEdiTo JorGE MENEZES lEiTE do cargo em comissão de 
chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 22 de junho de 2021.
ii. nomear EVaNdro alVES do carMo para exercer o cargo em comissão 
de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 22 de junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.331/2021-ccG, de 25 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. 2021/847754,
r E S o l V E:
i. exonerar adaM GrEGorY SaNToS do carMo do cargo em comissão 
de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1 com 
lotação na Polícia civil, a contar de 4 de agosto de 2021. 
ii. nomear alETHEa Maria caroliNa SalES BErNardo para exercer o 
cargo em comissão de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código 
GEP-daS-011.1 com lotação na Polícia civil, a contar de 4 de agosto de 
2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.332/2021-ccG, de 25 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. 2021/933025,
r E S o l V E:
exonerar lÍVia MEdEiroS VaScoNcEloS do cargo em comissão de diretor 
de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.333/2021-ccG, de 25 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 Processo nº. 2021/933025,
r E S o l V E:
nomear alBErTo doS SaNToS TorrES para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a 
contar de 24 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 697298
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diÁria
.

Portaria Nº 708/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/929873, 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

adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcio-
nal nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora da diretoria do cerimo-
nial, 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 709/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/926353, de 23 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 MoJU/Pa, no dia de 28/08/2021.

Servidor objetivo

aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 696886

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 083/2021 – cMG, de 25 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 
de 2012 c/c lei n. 10.024/2019, que instituem no âmbito da União, Esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de impressão e reprogra-
fia de Documentos com fornecimento total de insumos, tonner, cilindro, 
revelador, exceto papel e outros necessários para atender as atividades 
administrativas da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, por um 
período de 12 (doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/3, ocupante do cargo de coordenador de logística administra-
tiva e JoNaS alENcar dE SoUSa, matrícula nº 3359077/3, para atuarem 
como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 005/2021 – cPl/cMG, que
terá como Pregoeiro o servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 
4219470/2, ocupante do cargo de assessor administrativo ii;

ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a 
constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE aGoSTo dE 2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 697098

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 762/2021 – 
di/cMG, de 25 de aGosto de 2021

objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 743/2021 – di/
cMG, a serviço 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);Servidor: SUB TEN PM Humberto dias da Silva, Mf 
nº5019346/3;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696962
eXtrato de Portaria Nº 763/2021 – 

di/cMG, de 25 de aGosto de 2021
objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 728/2021 – di/cMG, com o 
intuito de desempenhar funções administrativas inerentes ao 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);Servidor: inácio de Souza, Mf 
nº3369986/2;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696967
eXtrato de Portaria Nº 764/2021 – 

di/cMG, de 25 de aGosto de 2021
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: aurora do 
Pará/Pa;Período: 23 a 26/08/2021;Quantidade de diárias: 4,0 (alimenta-
ção) 3,0 (pousada);Servidores: Eluzane francisca Braga de oliveira, Mf 
nº5950792/2; Evandro luis Vieira da cunha, Mf nº5947636/2; ronildo 
rodrigues Estumano, Mf nº5948415/2;ordenador: cEl QoPM osmar Viei-
ra da costa Júnior.

Protocolo: 696975
eXtrato de Portaria Nº 765/2021 – 

di/cMG, de 25 de aGosto de 2021
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: aurora do 
Pará/Pa;Período: 20 a 24/08/2021;Quantidade de diárias: 5,0 (alimenta-
ção) 4,0 (pousada);Servidores: SUB TEN PM r/r Maria José dos Santos 
fernandes, Mf nº5630070/2; 3º SGT PM r/r Marlise de lima Silva, Mf 
nº5107598/4;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696980
eXtrato de Portaria Nº 766/2021 – 

di/cMG, de 25 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Período: 20 a 22/08/2021;Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);Servidores: TEM cEl QoPM cas-
sio Tabaranã Silva, Mf nº5807867/2; caP QoPM carlos Eduardo Memória 
de Sousa, Mf nº57173389/3; caP QoPM rubens alan da costa Barros, Mf 
nº57198361/2; 1º TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, Mf nº4220579/4; 
3º SGT BM Jesiel dias Silva, Mf nº54184993/1; cB PM diogo da Sil-
va lopes, Mf nº57232499/2; cB PM carlos alberto de Sousa Silva, Mf 
nº57222004/2; cB PM Erick Enrico coelho da Silva, Mf nº57221799/3; 
cB PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº4218819/2;ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 696987

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 406/2021-PGe/cG, de 24 de agosto de 2021
o Procurador-Geral do Estado e a corregedora-Geral da Procuradoria-Geral 
do Estado, em substituição, no uso das suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 5º, XViii e no art. 12, Xi, da lei comple-
mentar Estadual nº 041, de 29 de agosto de 2002;
considerando as conclusões resultantes da apuração dos fatos descritos no 
procedimento prévio nº 014/2020-cG, no âmbito da corregedoria-Geral da 
Procuradoria-Geral do Estado;
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considerando as conclusões do Processo nº 022/2021-cS, do conselho 
Superior da Procuradoria-Geral do Estado, lavradas na ata da 794ª reunião 
do conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, em sessão 
ordinária, ocorrida no dia 18 de agosto de 2021, que, nos termos do art. 
9º, Xiii da lei complementar Estadual nº 041, de 29 de agosto de 2002, 
deliberou pela instauração de Processo administrativo disciplinar;
considerando a existência de indícios de infração administrativa, notada-
mente a possível ofensa ao art. 178, XVi da lei Estadual nº 5.810/94;
rESolVEM:
i – instaurar Processo administrativo disciplinar em face de a. c. P. de o. 
J., à época dos fatos ocupante do cargo de Procurador do Estado do Pará 
(matrícula nº 57193437/1), visando à apuração das eventuais responsabi-
lidades administrativas descritas no procedimento prévio nº 014/2020-cG 
e Processo 022/2021-cS.
ii – designar os Procuradores do Estado antônio Paulo Moraes das chagas, 
identidade funcional nº 5402808/1, anete Marques Penna de carvalho, 
identidade funcional nº 5757720/2 e rafael felgueiras rolo, identidade 
funcional nº 57224172/1, para comporem a comissão processante sob a 
presidência do primeiro.
iii – designar a Procuradora do Estado amanda carneiro raymundo Ben-
tes, identidade funcional nº 54194016/3, para atuar como suplente de 
qualquer um dos titulares.
iV – o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 (sessenta) dias úteis, 
a contar da publicação desta Portaria, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) 
dias úteis, na forma dos artigos 208 da lei 5.810/1994 c/c o art. 83 da lei 
8.972/2020.
V – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará
aNa cláUdia SaNTaNa doS SaNToS aBdUlMaSSiH
corregedora-Geral da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, em substituição.

Protocolo: 697012

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 408/2021-PGe.G., de 25 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, a Procuradora do Estado léa ramos Benchimol, identidade 
funcional nº 5819962/1, para responder pelo cargo de Procurador-chefe, 
por motivo de férias da titular, Bárbara Nobre lobato, no período de 02 a 
31.08.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 696859

errata
.

errata da ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade Nº 003/2021-
PGe, publicado no d.o.e nº 34.674, de 18/08/2021
onde se lê: O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 003/2020 para a contratação do 
Zênite fácil – contratação Pública
Leia-se: O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 003/2021 para a contratação do Zênite 
fácil – contratação Pública

Protocolo: 696689

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº 001 do coNtrato Nº 010/2021 - PGe
o Procurador-Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
delegadas pelo decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no d.o.E. Nº 
33.771 e, com base no § 8º do art. 65 da lei nº 8.666/93, rESolVE:
aplicar o apostilamento sobre a funcional programática do contra-
to nº 010/2021-PGE/PA, firmado entre a Procuradoria-Geral do Es-
tado e a empresa ZÊNiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S.a, cNPJ nº 
86.781.069/0001-15, com vistas à assinatura para acesso do Zênite fácil, 
passando esta a ser:
UG: 25103
funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0340.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 696711

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 407/2021-PGe.G., de 24 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/927671
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor rodrigo costa Pinto, assistente administrativo, 
identidade funcional nº 57215081/1 e cPf nº 743.597.112-04, suprimento 
de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais), o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030 - r$ 200,00

o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 696725

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo da Portaria 112/2021-GaB/seac, No doe 
34.680, FLs 8 - 25/08/2021,
oNde se LÊ: “coNSidEraNdo o Processo nº 2021/836739”
Leia-se: “coNSidEraNdo o Processo nº 2021/907570”

Protocolo: 696880

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de disPeNsa de LicitaÇÃo
aUtoriZar/ratiFicar
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia –SEac, 
por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, tendo como 
razão de convencimento o Parecer Jurídico nº 138/2021-NUJUr/SEac, jun-
tado aos autos do Processo nº. 2021/ 710537, resolve aUToriZar e raTi-
ficar a despesa, por meio de dispensa de licitação – cotação Eletrônica 
013/2021-SEac, cujo objeto consiste em aquisição de carrinho de mão, 
tipo plataforma, com capacidade para 150 KG, com fundamento nos dita-
mes insculpidos na lei federal nº. 8.666/93, conforme proposta de preço 
apresentada por aNToNio ailToN da crUZ UcHÔa-ME, portador do cNPJ 
Nº 28.564.781/0001-66, no valor de r$ 5.257,08  (cinco mil, duzentos e 
cinquenta e sete reais e oito centavos).
Belém/Pa, 19 de agosto de 2021
raiMUNdo doS SaNToS JÚNior
SEcrETário dE ESTado adJUNTo dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia

Protocolo: 696789

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 114/2021-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 Prot. 2021/926738.
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 7.000,00 (sete mil re-
ais), ao servidor faBrÍcio PiNTo dE BarroS, Matrícula 5947176-2, cPf 
667.073.742-49, “para pagamento de despesas eventuais”, conforme dis-
criminação:
• Material de Consumo – 3339030 ...............R$. 7.000,00
• Prazo de Aplicação: 60 (sessenta) dias (desde a emissão da Ordem Bancária);
• Prestação de Contas: 15 (quinze) dias (após período de aplicação).
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: 697034

FÉrias
.

Portaria Nº 115/2021-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. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores/pe-
ríodos abaixo relacionados:

MaTr fUNc NoME do SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo
5956643-1 EdENilSoN dE liMa SoUZa 03/09/2020 – 02/09/2021 01/10/2021 – 30/10/2021
5946865-2 ElaNE PErEira lEÃo 04/05/2020 – 03/05/2021 18/10/2021 – 16/11/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de agosto de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 697099
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oUtras MatÉrias
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº. 013/2021 – seac
Processo Nº 2021/710537
ato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Para fins de cumprimento do Decreto do Governo do Estado do Pará 2.168, 
de 10 de março de 2010, o qual instituiu o Sistema de cotação Eletrônica, 
ao que preceitua o art. 4º, Viii da resolução nº 001, de 16 de março de 
2010 e de acordo com a designação através da portaria 026/2021-GaB/
SEac, de 26 de outubro de 2020, adjudico e Homologo a contratação da 
empresa aNToNio ailToN da crUZ UcHÔa-ME, portador do cNPJ nº 
28.564.781/0001-66, no valor de e r$ 5.257,08  (cinco mil, duzentos e 
cinquenta e sete reais e oito centavos), para aquisição de carrinho de mão, 
tipo plataforma, com capacidade para 150 KG, conforme especificações 
contidas em seu anexo i (Termo de referência), que é parte integrante e 
indivisível do Edital.
Belém/Pa, 19 de agosto de 2021
iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM
diretor/Homologador

Protocolo: 696785
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 179 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, e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93,acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do Processo nº 2019/610314;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor THaTiaNE coElHo liMa, identidade fun-
cional nº 5946709, ocupante do cargo de coordenador do Núcleo de Po-
líticas Sociais, para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 
001/2020,celebrado entre a fundação ParáPaZ e NorTE TUriSMo lTda, 
cujo objeto é fornecimento de passagens aéreas, terrestres e fluviais.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pela Suplente, servidora MariaNa arGollo arNHold, Matrícula 
5923729/2, administradora.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário, em especial a PorTaria 
Nº 027 de 17 de fevereiro de 2020.
dÊ-SE ciÊNcia, 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: 696695
Portaria Nº 182 de 25 de aGosto de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inci-
so III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização 
da execução dos contratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcESSo nº 2021/100763;
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora, THaTiaNE coElHo liMa, identidade fun-
cional nº 5946709, ocupante do cargo de coordenador do Núcleo de Po-
líticas Sociais, para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO 
Nº 02/2021, celebrado entre a fundação ParáPaZ e claro BraSil S/a, 
cNPJ/Mf nº. 40.432.544/0001-47, cujo objeto é prestação de serviços de 
telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado de ge-
renciamento on-line, que permita a visualização e gerenciamento de todas 
as linhas móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, além da ces-
são, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pela Suplente, servidor MariaNa arGollo
arNHold, identidade funcional n° 5923729/2, ocupante do cargo de ad-
ministrador.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário, em especial a PorTaria 
Nº 55 de 12 de abril de 2021.
GaBiNETE do PrESidENTE, 25 dE aGoSTo dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 697149

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao 
coNtrato adMiNistratiVo Nº 046/2018

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o reajuste de valor 
(iGPM) do coNTraTo Nº 046/2018 referente a locação de imóvel, nos 
termo previstos em sua cláUSUla NoNa.
locaTária: fUNdaÇÃo ParáPaZ
locador: PriSMa alUGUEl dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS lTda
ENdErEÇo: rua osvaldo cruz nº 290, Bairro águas lindas, ananindeua/
Pa, cEP: 67.119-270.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
- funcional Programática: 14.422.1500.8817 – (atendimento integrado de 
crianças, adolescentes e Mulheres em situação de Violência)
- Elemento de despesa: 3390-39.10 – (outra despesa corrente pessoa 
jurídica/locação de imóveis)
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 229896
 - Pi: 1050008817c
Valor ViGENTE: 14.400,00
Valor iNicial do coNTraTo: 18.000,00
Valor Mensal (reajuste – iGPM: 35,77%): r$ 24.438,14
Valor Global (12/M): r$ 293.257,68
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: art. 3
º parágrafo único do decreto nº 1 de 2 de janeiro de 2019 do Governo do 
Estado do Pará, art. 58 e art. 65 §1º da lei nº 8.666/93 e alterações, nos 
termos do Parecer Jurídico nº 125/2021 de 25/06/2021 e Parecer do con-
trole interno nº 042/2021, que o incorpam.
daTa da aSSiNaTUra: 23/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 696766

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 179 de 24 de aGosto de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi No 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo o QUE diSPÕE oS arT. 74 da lEi Nº 5.810 dE 24 dE 
JaNEiro dE 1994,
rESolVE: TraNSfErir o PErÍodo dE GoZo dE fÉriaS da SErVidora 
rariZa SoarES dE liMa, MaTrÍcUla Nº 5949041/ 1, coordENador 
dE NÚclEo rEGioNal, coNcEdida aTraVÉS da PorTaria Nº 160 dE 
05 dE aGoSTo dE 2021, PUBlicada No d.o.E Nº 34.661 PáG. 15, QUE 
SEriaM GoZadaS No PErÍodo dE 01/09/2021 a 30/09/2021 E TraNS-
fErir Para o PErÍodo dE : 01/09/2021 a 15/09/2021 E 27/12/2021 a 
10/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 696718

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 819/2021-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°. 78726, e os termos do Processo nº 
2021/854523,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 01 (um) dia de licença para Tratamen-
to de Saúde ao servidor GilBErTo liMa daMaScENo, id. funcional nº. 
57189792/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na 
coordenadoria de logística e Gestão, no dia 04/08/2021.
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: 696763

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 824/2021-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 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
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coNSidEraNdo o Processo n°2021/696105,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor HEraldo MarQUES NoGUEira, id. funcional nº. 
55588531/3, ocupante do cargo assistente administrativo, para responder 
pela coordenadoria de Monitoramento de Projetos Estratégicos, durante o 
impedimento legal da titular lUciaNa SaNToS dE oliVEira, id. funcional 
nº. 54189100/3, no período de 23/09/2021 a 07/10/2021.
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: 696804

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 826/2021-daF/sePLad, de 25 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/927718,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 27/08/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
653/2021 – daf/SEPlad de 12/07/2021, publicada no doE nº. 34.648 
de 23/07/2021, ao servidor JoSE Maria SardiNHa JUNior, id. funcional 
nº.55587306/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infra-estrutura, 
lotado na coordenadoria do Patrimônio imobiliário – cPai/dGP/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 696992
Portaria Nº 822/2021-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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/924819,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 16/08/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
625/2021 – daf/SEPlad de 05/07/2021, publicada no doE nº. 34.629 de 
06/07/2021, ao servidor EdEMilSoN faGUNdES BarBoSa, id. funcional 
nº.54185970/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado 
na coordenadoria de compras Governamentais – cGoV/dGl/SEPlad.
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: 696716

Portaria Nº 251, de 25 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, con-
siderando o(s) decreto(s) n° 1394 de 22/03/2021, 1811, de 24/08/2021, 
1813, de 24/08/2021 e 1814, 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 251, de 25 de aGosto de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
cBM

investimentos 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 34.600,00 34.600,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 34.600,00 34.600,00

PMPa
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

SEGUP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 725.624,18 725.624,18

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 0,00 725.624,18 725.624,18

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico
NGPMcrEdcid-adM

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.531.782,00 1.531.782,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 1.531.782,00 1.531.782,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 458.800,00 458.800,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 458.800,00 458.800,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

aGTraN
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 55.974,29 55.974,29

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 55.974,29 55.974,29

coHaB
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 221.946,30 221.946,30

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 221.946,30 221.946,30

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 47.611,77 47.611,77

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 47.611,77 47.611,77

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

PolÍTica Social

fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
 0301 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

iMETroPará

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00

folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
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SESPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.419.999,40 2.419.999,40

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 0,00 2.419.999,40 2.419.999,40

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 3.990.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 3.990.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 201.786,81 201.786,81

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 201.786,81 201.786,81

SEac
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

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

ProGraMa/orGÃo foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
agricultura, Pecuária, 
Pesca e aquicultura 0,00 0,00 0,00 1.990.582,00 1.990.582,00

SEdaP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.990.582,00 1.990.582,00

cidadania, Justiça e 
direitos Humanos 0,00 0,00 0,00 201.786,81 201.786,81

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 201.786,81 201.786,81

cultura 0,00 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 3.990.000,00
SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 3.990.000,00
Governança Pública 0,00 0,00 0,00 269.558,07 269.558,07

coHaB
 0101 0,00 0,00 0,00 221.946,30 221.946,30

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 47.611,77 47.611,77

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 3.345.574,29 3.345.574,29

aGTraN
 0101 0,00 0,00 0,00 55.974,29 55.974,29

cBM
 0101 0,00 0,00 0,00 34.600,00 34.600,00

iMETroPará
 0101 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00

NGPMcrEdcid-adM
 0101 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

PMPa
 0101 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

SEac
 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 3.345.623,58 3.345.623,58
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
 0301 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

SEGUP
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0349 0,00 0,00 0,00 725.624,18 725.624,18

SESPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0349 0,00 0,00 0,00 2.419.999,40 2.419.999,40

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
cBM

 0101 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 10.240.501,17 10.240.501,17

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 0,00 3.145.623,58 3.145.623,58

ToTal 0,00 0,00 0,00 13.506.124,75 13.506.124,75

Portaria Nº 252, de 25/08/2021 - 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$ 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil reais), na(s) dota-
ção(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentá-
ria(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

141012060814918705 - SEdaP 0335 444042 640.000,00
ToTal 640.000,00

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

141012060814918705 - SEdaP 0335 449052 640.000,00
ToTal 640.000,00

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: 697294

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad 
JUNta coMerciaL do estado do ParÁ – JUcePa

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

coNcUrso PÚBLico c-211
editaL No 02 / sePLad/JUcePa, de 25 de aGosto de 2021.

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a JUNta coMerciaL do estado do ParÁ (JUcePa), 
no uso das suas atribuições legais, torNa PÚBLica a rETificaÇÃo ao 
Edital n.o 01/SEPlad/JUcEPa, de 18 de agosto de 2021, que regulamenta 
a realização do concurso público destinado ao provimento de vagas em 
cargos efetivos de nível médio e superior, e à formação de cadastro de 
reserva da JUcEPa, conforme a seguir:
1) No item 7.3, alínea “b”:
oNde se LÊ:
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
b) Preencher e entregar/enviar o Requerimento específico (ver modelo dis-
ponível na página de acompanhamento do concurso público http://www.
fundacaocetap.com.br) acompanhado de laudo médico atestando a es-
pécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao códi-
go correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, Requerimento 
específico acompanhado de carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence;
Leia-se:
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
b)  Entregar/enviar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classifica-
ção internacional de doença – cid, bem como a provável causa da deficiên-
cia; ou, alternativamente, Requerimento específico acompanhado de carteira/
declaração de cadastramento na(s) instituição(ões) à(s) qual(is) pertence;
2) No item 7.5.3:
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oNde se LÊ:
7.5.3) requerimentos e documentos enviados via internet, deverão realizar o 
upload entre as 8h do dia 12 até às 23he59min do dia 13 de agosto de 2021.
Leia-se
7.5.3) requerimentos e documentos enviados via internet, deverão realizar o 
upload entre as 8h do dia 26 até às 23he59min do dia 30 de agosto de 2021.
3) No anexo ii – cronograma completo:
oNde se LÊ:

06 PErÍodo Para o ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À SoliciTaÇÃo dE 
iSENÇÃo do PaGaMENTo da TaXa dE iNScriÇÃo 26/08/2021 à 27/08/2021

Leia-se:

06 PErÍodo Para o ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À SoliciTaÇÃo dE 
iSENÇÃo do PaGaMENTo da TaXa dE iNScriÇÃo 26/08/2021 à 30/08/2021

4) No anexo i – conteúdo Programático, itens 1.1.5 e 2.1.4
oNde se LÊ: “...resolução nº 05 de 15 de junho de 2009 (regimento 
interno JUcEPa)”.
Leia-se: resolução Plenária nº 08 de 15 de junho de 2021. (regimento 
interno JUcEPa).”
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira
Presidente da Junta comercial do Estado do Pará

Protocolo: 697291

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto 

de carGo de aGeNte PrisioNaL
coNcUrso PÚBLico c – 199

editaL Nº 109/2021 – sePLad/seaP, 23 de aGosto de 2021
resULtado FiNaL e HoMoLoGaÇÃo - sUB JUdice

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad a Se-
cretaria de administração Penitenciária – SEaP, no uso das atribuições le-
gais, tornam público o resULtado FiNaL e HoMoLoGaÇÃo do con-
curso Público para o candidato abaixo relacionado para o cargo de agente 
Prisional da Secretaria de administração Penitenciária, mediante as condi-
ções estabelecidas no edital n° 001/2017, de 15 de dezembro de 2017, 
nos seguintes termos:
1. carGo: aGeNte PrisioNaL
reGiÃo: MetroPoLitaNo – MascULiNo
NoMe, PoNtUaÇÃo FiNaL e cLassiFicaÇÃo.

N° iNScriÇÃo NoME rEGiÃo NoTa

1 5980006428 rodriGo GoNÇalVES da SilVa -SUB JUDICE METroPoliTaNa 9,24

2 5980001784 diÓGENES caMPoS da SilVa-SUB JUDICE METroPoliTaNa 9,22

3 5980019851 ricardo JUNior oEiraS da SilVa-SUB JUDICE METroPoliTaNa 9,05

4 5980007325 diEGo BriTo doS SaNToS-SUB JUDICE METroPoliTaNa 9,04

5 5980017035 iGor lEdo dE SoUSa-SUB JUDICE METroPoliTaNa 8,86

6 5980014787 caio diNiZ dE aNdradE SaraiVa -SUB JUDICE METroPoliTaNa 8,66

7 5980001783 carloS alBErTo caMPoS-SUB JUDICE METroPoliTaNa 8,38

reGiÃo: MetroPoLitaNo – FeMiNiNo
NoMe, PoNtUaÇÃo FiNaL e cLassiFicaÇÃo.

N° iNScriÇÃo NoME rEGiÃo NoTa

1 5980010786 HaBiaS doS SaNToS fUrTado-SUB JUDICE METroPoliTaNa 9,45

2 5980012169 fraNcYaNi BarBoSa aZEVEdo-SUB JUDICE METroPoliTaNa 9,08

3 5980014845 JoSiaNE dE SoUSa MElo coSTa-SUB JUDICE METroPoliTaNa 9,08

4 5980007610 SaMara do Socorro dE liMa coSTa METroPoliTaNa 9,08

5 5980006583 SaNdra JoZEiTH da SilVa coSTa-SUB JUDICE METroPoliTaNa 0,00

reGiÃo: GUaMÁ – MascULiNo
NoMe, PoNtUaÇÃo FiNaL e cLassiFicaÇÃo. 

N° iNScriÇÃo NoME rEGiÃo NoTa

1 6000020957 diEGo lEoN fraZÃo riBEiro-SUB JUDICE GUaMá 9,13

2 6000000150 KlEBErSoN ricardo iNGliS dE liMa-SUB JUDICE GUaMá 9,07

3 6000020429 HENriQUE MaNoEl SaNdoVal da coNcEiÇÃo-SUB JUDICE GUaMá 9,00

4 6000000888 rENaN faVacHo JacQUES-SUB JUDICE GUaMá 8,88

5 6000000830 lEocY doS SaNToS araUJo-SUB JUDICE GUaMá 8,66

6 6000000402 coSME lEVi dE SoUZa BarBoSa-SUB JUDICE GUaMá 8,49

7 6000009922 WElliNGToN JoÃo PaMPloNa da coSTa-SUB JUDICE GUaMá 8,12

reGiÃo: GUaMÁ – FeMiNiNo
NoMe, PoNtUaÇÃo FiNaL e cLassiFicaÇÃo. 

N° iNScriÇÃo NoME rEGiÃo NoTa

1 6000010825 KEila MicHElY ModESTo SoUSa-SUB JUDICE GUaMá 8,56

reGiÃo: caraJÁs – MascULiNo
NoMe, PoNtUaÇÃo FiNaL e cLassiFicaÇÃo. 

N° iNScriÇÃo NoME rEGiÃo NoTa
1 5030015065 JUdiMar da SilVa SaNToS-SUB JUDICE caraJáS 8,84

reGiÃo: BaiXo aMaZoNas – MascULiNo
NoMe, PoNtUaÇÃo FiNaL e cLassiFicaÇÃo. 

N° iNScriÇÃo NoME rEGiÃo NoTa
1 5990004878 MaNoEl arMaNdo da SilVa JÚNior-SUB JUDICE BaiXo aMaZoNaS 9,41
2 5990014566 lUciaNo Polli-SUB JUDICE BaiXo aMaZoNaS 9,16

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 23 de agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária 
*republicado por ter saído com incorreções no doe 34.679 de 24.08.2021

Protocolo: 697292

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

diÁria
.

Portaria N.º 097 de 25 de aGosto de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
considerando o Processo do PaE nº 2021/924975.
resolve:
conceder ao servidor aroldo carNEiro, cPf nº 626.908.252-87, matrí-
cula nº 80844983/5, diretor administrativo e financeiro desta autarquia, 
01 e ½ (uma e meia) diárias, pelo deslocamento ao munícipio de alTaMi-
ra/ViTÓria do XiNGU/Pa, para cumprir agenda de trabalho, em reunião 
com a Prefeitura. Afim de viabalizar parceria com a IOEPA, que acontecerá 
no período de 27/08/2021 a 28/08/2021, naquele munícipio.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 696941

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 545 de 25 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; or-
dem de Serviço nº 001/2018 - iGEPrEV/Pa e Portaria n° 088/2021, de 
09/06/2020, publicada no doE nº 34.618, de 22/06/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 78724 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico n° 2021/890916.
rESolVE:
i- forMaliZar a concessão à servidora Marina andrade da Gama Malcher, 
matrícula n° 57188701/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, 
de 05 (cinco) dias de afastamento para Tratamento de Saúde, no período 
de 12/07/2021 a 16/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 697017

diÁria
.

Portaria Nº 547 de 25 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/914984 (PaE), de 19/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora lorena Sousa ferreira, ma-
trícula nº 80846521/3, ocupante do cargo em comissão de Gerente, a 
viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 19/08/2021, a fim de realizar 
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visita técnica na sede do iGEPrEV no município e para supervisionar a ins-
talação das máquinas de ar condicionado, que ocorrerá no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 697021
Portaria Nº 548 de 25 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/916469 (PaE), de 19/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora lorena Sousa ferreira, ma-
trícula nº 80846521/3, ocupante do cargo em comissão de Gerente, a 
viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 24/08/2021, a fim de realizar 
visita técnica na sede do iGEPrEV no município e para supervisionar a ins-
talação do cabeamento lógico e elétrico no mobiliário, que será realizado 
pela empresa contratada.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 697024
Portaria Nº 549 de 25 de aGosto de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/925778 (PaE), de 23/08/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora ana rita dopazo antônio 
José lourenço, matrícula nº 5760429/4, ocupante do cargo de Procura-
dora/Procuradora-chefe, a viajar a cidade de São Paulo/SP, no período de 
24/08/2021 a 25/08/2021, a fim de participar de reunião na Fundação de 
Previdência complementar do Estado de São Paulo - PrEVcoM, para tratar 
de assuntos relacionados à Previdência complementar do Estado do Pará.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 697202

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

extrato de Portaria 216 de 25 de agosto de 2021
Processo: 2021/886305
Nome: faUSo MENdES dE PaUla / matrícula nº 54189550 / Secretário de 
coordenação / cPf: 638.321.942-15.
Valor do suprimento: r$2.000,00 (dois mil reais)
Elemento:  339030 – consumo r$2.000,00.
Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas.

Protocolo: 697160

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 209 de 25 de agosto de 2021.
Processo: 2021/886259
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: Execução de demandas institucionais para apresentação da fase 
do programa 2021 através da  Plataforma Ead por esta Escola de Gover-
nança Publica do Estado do Pará – EGPa em parceria com SEaSTEr, pelo 
Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: rEiNaN claYToN BarBoSa aBrEU, 57224458/5, assessor Téc-
nico i, cPf: 565.348.092-49, diretoria de desenvolvimento 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 210 de 25 de agosto de 2021.
Processo: 2021/886367
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: Execução de demandas institucionais para apresentação da fase 
do Programa 2021, através da plataforma Ead por esta Escola de Gover-
nança Pública do Estado – EGPa em parceria com a SEaSTEr pelo Progra-
ma caPaciTaSUaS.
Servidor: ViTor WilliaMS fUrTado SaNToS, matrícula nº 5940553/1, 
Secretário de diretoria, cPf: 489.483.142-20 / 7 e ½ (sete e meia) diárias.
Período: 28/08 a 04/09/2021.
origem: Belém
destino: itaituba.

extrato de Portaria Nº 211 de 25 de agosto de 2021
Processo: 2021/887069
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo; Execução de demandas institucionais para apresentação da fase 
do Programa 2021 através da plataforma Ead por esta Escola de Gover-
nança Pública do Estado – EGPa em parceria com a SEaSTEr pelo Progra-
ma caPaciTaSUaS.
Servidor: clEidSoN cHarlES BaTiSTa / coordenador / cPf: 461.061.382-
49 / matrícula nº 8000999/4 / 7 ½ (sete e meia) diárias
Período: 28/08 a 04/09/2021.
origem: Belém
destino: itaituba.
extrato de Portaria Nº 215 de 25 de agosto de 2021
Processo: 2021/917637
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: Execução de demandas institucionais em cumprimento a agenda 
do Programa de Governança por todo o Pará.
Servidor: railSoN BorGES MoUra, matrícula nº 5892866/4 / cPf: 
986.048.562-34 / 5 e ½ (cinco e meia) diárias
Período: 29/08 a 03/09/2021.
origem: Belém
destino: redenção

Protocolo: 697115

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria  Nº 588 de 25 de aGosto de  2021
i - rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 209/2021 de 01/03/2021, publicada 
no doE nº 34.504 de 02/03/2021, que designou o servidor PaUlo SErGio 
dE MElo GoMES, id func nº 5096944/1, fiscal de receitas Estaduais, como 
coordenador fazendário da cEcoMT de Portos e aeroportos.
ii - dESiGNar, o servidor PaUlo SErGio dE MElo GoMES, id func nº 
5096944/1, fiscal de receitas Estaduais, para exercer o cargo em comis-
são de coordenador fazendário da cEEaT de iPVa e iTcd.
iii - rEMoVEr, o servidor PaUlo SErGio dE MElo GoMES, id func nº 
5096944/1, fiscal de receitas Estaduais, da EcoMT de Portos e aeroportos 
para cEEaT de iPVa e iTcd.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 589 de 25 de aGosto de  2021
i - rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 1.791/2019 de 26/12/2019, 
publicada no doE nº 34.074 de 27/12/2019, que designou o servidor 
VirGÍlio GoMES da SilVa JUNior, id func nº 5914935/1, fiscal de 
receitas Estaduais, como coordenador fazendário da cEcoMT do itinga.
ii - dESiGNar, o servidor VirGÍlio GoMES da SilVa JUNior, id fun nº 
5914935/1, fiscal de receitas Estaduais, para exercer o cargo em comis-
são de coordenador fazendário da cEcoMT de Portos e aeroportos.
iii - rEMoVEr, o servidor VirGÍlio GoMES da SilVa JUNior, id func 
nº 5914935/1, fiscal de receitas Estaduais, da cEcoMT do itinga, para a 
cEcoMT de Portos e aeroportos.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 591 de 25 de aGosto de  2021
i - rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 606/2020 de 19/10/2020, 
publicada no doE nº 34.379 de 20/10/2020, que designou o servidor 
daVid raPHaEl MaTEUS dE alMEida GoNÇalVES, id func nº 5914949/1, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, como coordenador fazendário da 
célula de análise e controle das obrigações acessórias/daif.
ii - dESiGNar, o servidor daVid raPHaEl MaTEUS dE alMEida GoN-
ÇalVES, id func nº 5914949/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, para 
exercer o cargo em comissão de diretor fazendário da diretoria de Tecno-
logia e informação.
iii - rEMoVEr, o servidor daVid raPHaEl MaTEUS dE alMEida GoNÇal-
VES, id func nº 5914949/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, da célula 
de análise e controle das obrigações acessórias/daif, para a diretoria de 
Tecnologia e informação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 592 de 25 de aGosto de  2021
i - rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 71/2018 de 02/04/2018, 
publicada no doE nº 33.595 de 11/04/2018, que designou o servidor 
EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa, id func nº 6027154/1, fiscal de receitas 
Estaduais, como coordenador fazendário da célula de análise e controle 
das obrigações Principais/daif.
i - rEMoVEr, o servidor EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa, id func nº 
6027154/1, fiscal de receitas Estaduais, da célula de análise e controle 
das obrigações Principais/daif, para o Gabinete do Secretário.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 590 de 25 de aGosto de  2021
i - dESiGNar, o servidor rafaEl GUErSoNi BraSil, id func nº 5915248 
/1, fiscal de receitas Estaduais, para exercer o cargo em comissão de co-
ordenador fazendário da cEcoMT de Gurupí.
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ii - rEMoVEr, o servidor rafaEl GUErSoNi BraSil, id func nº 5915248 
/1, fiscal de receitas Estaduais, da UEcoMT de São francisco/cEcoMT, 
para a cEcoMT de Gurupí.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 593 de 25 de aGosto de  2021
i - dESiGNar, o servidor roBErTo MoTa BraNdÃo JUNior, id func nº 
5914798/1, fiscal de receitas Estaduais, para exercer o cargo em comis-
são de coordenador fazendário da cEcoMT de itinga.
ii - rEMoVEr, o servidor roBErTo MoTa BraNdÃo JUNior, id func nº 
5914798/1, fiscal de receitas Estaduais, da cEcoMT de Gurupí para a 
cEcoMT de itinga.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 697047

Portaria de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002843, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: JoSE Maria oliVEira riBEiro.
cPf: 002.500.662-20.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$68.390,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$55.709,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
aNToNia cElia alVES dE oliVEira riBEiro cNH: 100990707
aMaNda lUiZa dE oliVEira riBEiro cNH: 6699399591
BiaNca MaiZa dE oliVEira riBEiro cNH: 6996149868

Protocolo: 696787
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002834, de 23 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNiTa alVES dE oliVEira.
cPf: 451.336.702-49.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf7l4098162.
Portaria Nº 2021330002829, de 23 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: caroliNa SEQUEira ZUriTa GaMa MalcHEr.
cPf: 509.699.782-00.
Marca/ModElo: HYUNdai/TUcSoN GlSB.
cHaSSi: 95PJN81EPHB104313.
Portaria Nº 2021330002833, de 23 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdWaldo NaUar dE alMEida.
cPf: 369.004.432-49.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB402025.
Portaria Nº 2021330002831, de 23 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fErNaNdo MarQUES SEcco.
cPf: 635.427.732-04.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EX cVT.
cHaSSi: 93HGM6670GZ212360.
Portaria Nº 2021330002835, de 23 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JorGE rUi PiNHEiro doS SaNToS.
cPf: 043.712.832-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBlWHE5G0056957.
Portaria Nº 2021330002832, de 23 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raiMUNda EdNEia TaPaJoS Mafra.
cPf: 195.095.452-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK279194.
Portaria Nº 2021330002830, de 23 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: ValENTiNa SaNToS dE caSTro.
cPf: 025.594.492-69.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG182968.
Portaria Nº 2021330002836, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aldaMira fEio dE liMa.
cPf: 169.389.332-00.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSlJ089632.
Portaria Nº 2021330002845, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: criSTiNa doS SaNToS diaS SilVa.
cPf: 268.487.912-53.
Marca/ModElo: HoNda/fiT PErSoNal.
cHaSSi: 93HGK5830lK107624.
Portaria Nº 2021330002846, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lEoNardo aUGUSTo liMa SilVa.
cPf: 055.354.622-84.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860lK105513.
Portaria Nº 2021330002840, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lorENa SilVa dE oliVEira.
cPf: 748.351.902-97.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20 1.6a coMf.
cHaSSi: 9BHBG51dBKP091371.
Portaria Nº 2021330002841, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUcilENo cardoSo caValcaNTE.
cPf: 589.337.192-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f31l8070840.
Portaria Nº 2021330002838, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcia MESQUiTa BaESSo.
cPf: 176.417.988-96.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK294560.
Portaria Nº 2021330002839, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarTa PorTal riBEiro ParaNHoS da SilVa.
cPf: 328.594.812-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK281026.
Portaria Nº 2021330002837, de 24 de agosto de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaTo PoNSo.
cPf: 004.207.771-05.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7KJ663803.

Protocolo: 696781

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 1728 de 18 de agosto de 2021 autorizar 16 e 1/2  di-
árias ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, nº 0514966501, aG. dE 
PorTaria, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da 
cEcoMT TaPaJÓS, objetivo de desenvolver atividade administrativa no iti-
nerante na cEcoMT iTiNGa, no período de 31.08.2021 à 16.09.2021, no 
trecho Óbidos - Belém - itinga - Belém - Óbidos.
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Portaria Nº 1727 de 18 de agosto de 2021 autorizar 16 e 1/2  diá-
rias a servidora daNiEla criSTiNa araUJo NoGUEira, nº 5717597601, 
TEcNico EM GESTao PUBlica, dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiS-
cal, objetivo de desenvolver atividade administrativa na itinerante na cE-
coMT iTiNGa, no período de 31.08.2021 à 16.09.2021, no trecho Belém 
- itinga - Belém.
Portaria Nº 1790 de 25 de agosto de 2021 autorizar 2 e 1/2  di-
árias ao servidor caio aUGUSTo GiBErToNi GoMES, nº 0591474501, 
aUdiTor-a, coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE Micro 
E PEQ.EMPrESaS, objetivo de realizar apresentação de orientações vi-
sando procedimentos de autorregularização no simples junto ao c.r.c. 
bem como orientações aos colegas da cEraT, no período de 25.08.2021 à  
27.08.2021, no trecho Belém - capanema - Belém.

Protocolo: 696775

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

a ilma. sra.LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGeira, coordenadora 
Executivo regional de administração Tributária e Não Tributária de Marabá, 
desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados autos de infração 
e Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa NoTificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia Tran-
samazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo Social: PMc coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.657.886-7
aiNf’s: 032021510000114-0, 032021510000115-8 e 032021510000116-6
afrE: lindemberg alvino aragão
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 697019
a ilma. sra.LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGeira, coordenadora 
Executivo regional de administração Tributária e Não Tributária de Marabá, 
desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados autos de infração 
e Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa NoTificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia Tran-
samazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo Social: PiMENTEl & alVES coMErcio dE METaiS lTda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.743.804-0
aiNf’s: 032021510000117-4 e 032021510000118-2
afrE: lindemberg alvino aragão
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 697027

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000977 de 25/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001310/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: Gleyson douglas Souza dos Santos – cPf: 327.660.502-30
Marca: cHEV/SPiN 1.8l MT PrEMiEr Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000979 de 25/08/2021 - 
Proc n.º 032021730001499/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: José raimundo cordeiro – cPf: 125.007.553-04
Marca: VW/VoYaGE 1.6 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004598, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001292/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: reinaldo de Mendonça Meireles – cPf: 677.846.402-00
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr dYN16 ScE/Mis/camioneta/93YHSr3H5JJ954937

Portaria n.º202104004600, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005714/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: fabio alexandre da rocha ribeiro – cPf: 617.340.042-15
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z7l4018866
Portaria n.º202104004602, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005701/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: Elias anunciação de araujo – cPf: 118.591.132-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404431
Portaria n.º202104004604, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005698/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: antonio carlos Moura da Silva – cPf: 626.889.602-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli UPPEr/Pas/automovel/9BrBl3HE3K0176358
Portaria n.º202104004606, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 32021730003669/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: Bráulio Mesquita da Silva – cPf: 776.162.783-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG278936
Portaria n.º202104004608, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001301/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: Ermando Martins da Silva – cPf: 254.822.622-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HEXK0445999
Portaria n.º202104004610, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005710/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Maria andrade de lima – cPf: 620.504.602-44
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT/Pas/automovel/9BrBc9f34K8067851
Portaria n.º202104004612, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005709/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 Paulo Borges ferreira – cPf: 127.756.902-97
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT4K2229358
Portaria n.º202104004614, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 82021730001570/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 Soares da Silva – cPf: 675.295.262-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3191677
Portaria n.º202104004616, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001295/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Edinaldo dos anjos Nascimento – cPf: 304.858.942-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa ElX flEX/Pas/automovel/8aP17201M92022065
Portaria n.º202104004618, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005716/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: alcindo Gomes correa – cPf: 142.505.602-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG211514
Portaria n.º202104004620, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005707/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: cleiton Melo das Neves – cPf: 641.090.462-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS48V0KG221730
Portaria n.º202104004622, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005708/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: Gilmar de Sousa frota – cPf: 760.986.642-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB207104
Portaria n.º202104004624, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001294/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: regina do Socorro Mourão Nascimento – cPf: 948.667.402-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB119909
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Portaria n.º202104004626, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005705/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Braz carvalho da Silva – cPf: 192.422.552-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U9KT039213
Portaria n.º202104004628, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005736/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: itamar felix Eschrique – cPf: 901.779.672-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404930
Portaria n.º202104004630, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005706/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: Newton Bernardo da luz – cPf: 174.924.322-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f32N8156290
Portaria n.º202104004632, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 42021730004015/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: antonio Gomes Guimaraes – cPf: 110.407.182-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3222380
Portaria n.º202104004634, de 25/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005715/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: Estelio raimundo de oliveira arias – cPf: 089.024.882-68
Marca/Tipo/chassi
VW/foX cl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z7H4042853

Protocolo: 696909
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca

a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto 
nº 4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à SINPESCA – SINDICATO 
daS iNdÚSTriaS dE PESca E daS  EMPrESaS arMadoraS  E ProdU-
ToraS,  ProPriETáriaS  dE EMBarcaÇÕES  dE PESca iNdUSTrial do 
ESTado do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18 a adquirir as respectivas 
cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio com isenção de icMS, 
das distribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando a 
publicação no Diário Oficial da União, da Portaria de nº195, de 27/05/2021 
do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aqui-
cultura e Pesca, na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 
18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo Nº 
lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 icoaraci PEScadoS E 
EXPorTaÇÃo lTda. 15.234.269-9 cariNHoSo ii 4707 194.487 443004843-6 Pa0004360-4

2 icoaraci PEScadoS E 
EXPorTaÇÃo lTda 15.234.269-9 cHarMoSo ii 0058 185.907 221008909-3 Pa0000057-8

3 icoaraci PEScadoS E 
EXPorTaÇÃo lTda. 15.234.269-9 cHarMoZo 0003 185.907 2210102995 Pa0010451-9

4 icoaraci PEScadoS E 
EXPorTaÇÃo lTda 15.234.269-9 cHarMoSo iii 0073 214.508 161005654-0 Pa0010450-7

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

Protocolo: 697153
dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto 
nº 4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COO-
PEraTiVa MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado, 
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº: 322, de 29/12/2020, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca 
, na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de 
agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo Nº lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 NorTE fiSH PEScadoS 
lTda.

15.334.431-
8 NorTE fiSH i 0080 214.508 221010693-1 Pa0013119-6

2 NorTE fiSH PEScadoS 
lTda.

15.334.431-
8

MEridioNal 
Vii 4275 185.907 161005447-4 Pa0011040-4

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

Protocolo: 697168
ato de credeNciaMeNto
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATIVA 
MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado,
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº 322, de 29/12/2020, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca, na 
forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 KáTia Maria r. 
aBdoN 15.367.460-1 PaTo filHo i 4234 43.219 163003986-1 Pa0001166-9

2 KáTia Maria r. 
aBdoN 15.367.460-1 NoVa Vida coM 

JESUS iV 4217 12.965 21030628-9 Pa0001169-5

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

Protocolo: 697187

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 099/2021
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.
Valor Total: r$-122.945,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e qua-
renta e cinco reais)
data de assinatura: 17.08.2021
Vigência: 17.08.2021 a 16.08.2022
dispensa de licitação Nº 026/2021
contratado: associação Brasileira das Entidades dos Mercados financeiro 
e de capitais
Endereço:  Praia do Botafogo, nº 501, Bloco ii, conjunto 704  Bairro: Botafogo
cEP:  22250--911
Telefone: (21) 3814 3800
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 696977

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e con-
tratos¹, licitação na modalidade pregão eletrônico para aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE idENTidadE ViSUal, ViSaNdo SUPrir rEPoSiÇÃo dE 
ESToQUE, aS UNidadES QUE SErÃo iNaUGUradaS EM 2021/2022 con-
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forme especificações e condições exigidas no edital, Termo de Referência 
e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 08.09.2021
Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 26/08/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará www.banpara.b.br e sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, 
(ii) Na sede do BaNPará (av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 
1º andar, Comércio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de 
r$0,25 (vinte e cinco centavos) por folha (conta-corrente nº 800.002-6, 
agência nº 11 do BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de 
reprodução.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 696783

.

.

oUtras MatÉrias
.

Pregão eletrônico nº 030/2021
o BaNPará S/a informa aos interessados que a licitação em epígrafe, que 
estava prevista para o dia 25/08/2021 não foi aberta devido problemas 
técnicos. a nova data de abertura será posteriormente divulgada.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 696780
concurso Público 2018
Edital de convocação nº 128/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

MYriaN SiBEllE dE MoUra BarroS 227º av. Presidente Vargas, 251, campina – 2° 
andar – Belém/Pa

allaN JEffErSoN GoMES SaMPaio 229º av. Presidente Vargas, 251, campina – 2° 
andar – Belém/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 26 de agosto de 2021.

Protocolo: 697145

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0860 de 23 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/868455.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora RENATA MACEDO 
loBaTo da SilVa, matrícula n° 5945911/2, cargo coMiSSioNado, no 1º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
Portaria N° 0861 de 24 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/846149.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor dEMÉTrio fErrEira BElTrÃo NETo, cargo TÉcNi-
co EM coMUNicaÇÃo Social, matrícula n° 724815/2, da diViSÃo dE 
ViGilÂNcia a SaÚdE para a EScola TÉcNica do SUS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
24.08.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 696754
Portaria N º 0728 de 24 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado do doE N° 28.508/18.07.1997,

E coNSidEraNdo teor do PaE nº 2021/703973.
r E S o l V E:
aUToriZar, a servidora raQUEl TErUMi iTo, matrícula nº 5832160/2, 
cargo farMacÊUTico BioQUÍMico, o afastamento para exercer aTi-
VidadE claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS PEriToS oficiaiS do Pará 
(aSPoP), onde exercerá o cargo de diretor Social cultural, no período de 
06/05/2021 a 31/12/2022.
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: 696756
Portaria n.º 770 de 24 de agosto de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 764 de 24 de outubro de 
2019, publicada no d.o.E. n.° 34.022 de 29 de outubro de 2019 e tendo 
como ultima publicação a PorTaria Nº 246 de 23 de fevereiro de 2021, 
publicada no d.o.E. 34.501, de 25 de fevereiro de 2021, redesignada pela 
PorTaria Nº 435 de 19 de abril de 2021, prorrogado pela PorTaria N° 
688 de 26 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no memo. nº 270/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 25/08/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/523918, composta pelos servidores: fláVio 
HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1; JoSÉ HENriQUE 
cardoSo dE PaUla, matrícula n° 57190904/1 e iraNY do Socorro 
oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1, juntamente com os suplen-
tes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3 e Solange 
da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, para sob a presidência do 
primeiro, apurar as irregularidades processadas nos autos supra referido, 
em tudo se observando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 24 de agosto de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 696846

.

.

coNtrato
.

contrato nº 063/2021 – inexigibilidade nº 04/sesPa/2021-Proc. 
Nº 2020/940240.
objeto: ...PrESTar SErViÇoS dE cirUrGia cardÍaca PEdiáTrica, EM 
caráTEr coMPlEMENTar, dESTiNada aoS PaciENTES do SiSTEMa 
ÚNico dE SaÚdE - SUS, pelo período de 12 meses, podendo ser prorro-
gado por interesse das partes, por igual período, segundo especificações 
contidas na tabela SiGTaPSUS e valores da tabela aprovada pela ciB - 
resolução ciB/SESPa nº 12/2021, de 22 de fevereiro de 2021, conforme 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência...
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência a partir da Publicação: 26/08/2021 a 25/08/2022
Valor Total Estimado: r$ 14.935.976,40
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339039 e fonte de 
recurso: 0103.
contratada: HoSPiTal SaNTa Maria dE aNaNiNdEUa lTda.
Endereço: rua castanheira nº 05– Bairro: curuçambá - ananindeua, cEP: 
67.146-168.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 696752

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º termo aditivo ao contrato nº 076/2016 - Processo Nº: 2016/193617
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/ SESPa E a EMPrE-
Sa cETEPa – coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS Para SaÚdE lTda.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar por 
Excepcionalidade por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 
76/2016 – cETEPa – coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS Para SaÚdE 
lTda a partir de 05/09/2021 a 04/09/2022 e aplicação de reajuste ao 
referido contrato;
do Valor do coNTraTo: com o reajuste do contrato o valor passará 
para o valor mensal de r$227.733,80 (duzentos e vinte sete mil, setecen-
tos e trinta três reais e oitenta centavos), e anual r$2.732.805,60 (dois 
milhões. Setecentos e trinta dois mil, oitocentos e cinco reais e sessenta 
centavos), reajustado no percentual de 23,19% (Vinte e três inteiros e 
dezenove centésimos por cento).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na seguin-
te dotação orçamentária: funcional Programática: dotação orçamentária: 
8288, Elemento de despesa: 339039 e fonte de recurso: 0103 / 0303.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
076/2016, não alteradas por este Termo aditivo.
data da assinatura: 25/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 696765
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2º termo aditivo ao termo de execução descentralizada nº 
09/2019 -  Processo N° 2020/489062 (execução dos serviços de obra para 
a conclusão do 1º ao 7º pavimento do Hospital dr. aberlardo Santos icoraci.) .
ParTES:  SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa E SEcrETa-
ria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS/SEdoP
do oBJETo: o presente Termo aditivo de prorrogação de vigência tem 
por objeto prorrogar pelo período de 12 (doze) meses de 13/09/2021 a 
12/09/2022, o Termo de Execução descentralizada nº 09/2019.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de Execução descentralizada nº 09/2019 não alteradas por este 
Termo aditivo.
data da assinatura: 25/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 696766

diÁria
.

Portaria N° 1300 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
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E SoUZa / 086.417.572-87
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE TÉcNica Para o MUNicÍPio dE BarcarE-
Na, No PErÍodo dE 07/05/2021 a 11/05/2021, Para rEaliZaÇÃo daS 
aÇÕE do ProGraMa dE TUBErcUloSE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1301 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912451 / JoSE roBErTo PoNTES dE oliVEira / 564.425.132-20
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo E fiScaliZaÇÃo da EXEcU-
ÇÃo fÍSica do coNVÊNio N.º 02/2021 ProcESSo N.º 2021/128412 do 
MUNicÍPio dE MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1302 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174477/1 / iSMaEl PiMENTa doS SaNToS / 450.065.392-91
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor JoSÉ roBErTo PoNTES dE oli-
VEira (fiScal), QUE irá rEaliZar acoMPaNHaMENTo E fiScaliZa-
ÇÃo da EXEcUÇÃo fÍSica do coNVÊNio 02/2021 do ProcESSo N.º 
2021/128412 No MUNicÍPio dE MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1303 de 12 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 27/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57193731 / cYNTHia daS GraÇaS SaNToS BiTTENcoUrT / 591.481.362-04
5958128 / Sara rodriGUES dE caSTro / 957.773.342-53
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para HaBiliTaÇÃo doS SErVi-
ÇoS: PrÉ-NaTal dE riSco E GESTaÇÃo dE alTo riSco No HoSPiTal 
GEral dE BraGaNÇa, No MUNicÍPio dE BraGaNÇa/Pa, No PErÍodo 
24/05 a 27/05/2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1304 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 11/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59552471 / lUaNa MoNiQUE fUrTado BaTiSTa / 865.349.042-68
5939966 / SilVaNa SilVa cHaVES / 794.642.382-91
oBJETiVo: QUalificaÇÃo doS BaNcoS dE dadoS daS doENÇaS EXaN-
TEMáTicaS (SiNaN) E SiVEP-GriPE (coVid-19)
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1305 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 11/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica QUE rE-
aliZará QUalificaÇÃo doS BaNcoS dE dadoS daS doENÇaS EXaN-
TEMáTicaS (SiNaN) E SiVEP-GriPE (coVid-19).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 1306 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: aNaNiNdEUa, dESTiNo: acará
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria EUNicE carValHo dE MoraES / 272.593.741-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco aoS MUNicÍPioS dE coNcÓrdia 
do Pará E acará/Pa, coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErEN-
TES ao coNTrolE Social coM ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚ-
dE E PriNciPalMENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
aNaNiNdEUa/ coNcÓrdia/ acará/ aNaNiNdEUa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1307 de 05 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 08/05/2021 a 09/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194316/1 / rEiNaldo GoMES do SacraMENTo / 740.167.332-00
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 1ª ENTrEGa / 3ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19, aValiar E 
MoNiTorar a rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS a 
SEr coNdUZido PElo MoToriSTa da diVS rUi aNdErSoN alcÂNTara 
dE oliVEira.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1308 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: acará, dESTiNo: coNcordia do Para
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 27/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
000000 / YoNNE MirTES NUNES doS SaNToS / 031.502.682-06
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco ao MUNicÍPio dE coNcÓrdia 
do Pará, coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao 
coNTrolE Social coM ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE 
E PriNciPalMENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
acará/ coNcÓrdia do Pará/ acará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1309 de 05 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 08/05/2021 a 09/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190623-1 / rUi aNdErSoN alcaNTara dE oliVEira / 701.650.252-04
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES rEi-
Naldo GoMES do SacraMENTo a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 
1ª ENTrEGa / 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 
19, aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
BarcarENa - 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1310 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: acará
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54247631 / MaUro roBErTo caMPoS fErrEira / 428.735.092-87
oBJETiVo: SUPorTE TÉcNico adMiNiSTraTiVo aoS coNSElHEiroS do 
cES/Pa dUraNTE ViSiTa iN loco aoS MUNicÍPioS dE acará E coN-
cÓrdia/Pa, coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao 
coNTrolE Social coM ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE 
E PriNciPalMENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
BElÉM/ coNcÓrdia/ acará/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1311 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5929277 / GioVaNNa dE MiraNda ViEira / 036.472.802-75
oBJETiVo: rEaliZar aTUaliZaÇÃo do SiSTEMa SiSloGlaB No MUNi-
ciPio dE TailÂNdia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1312 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: acará
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
102090-1 / oSMar fErrEira NEVES / 223.980.582-04
oBJETiVo: coNdUZir aS coNSElHEiraS E SErVidor do cES/Pa aoS 
MUNicÍPioS dE coNcÓrdia do Pará E acará/Pa, coM o oBJETiVo 
dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE Social coM EN-
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foQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE E PriNciPalMENTE rEla-
cioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
BElÉM/ coNcÓrdia do Pará/ acará/ BElÉM.
BElÉM/ coNcÓrdia/ acará/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1313 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJETiVo: rEaliZar aTUaliZaÇÃo do SiSTEMa SiNaN No MUNiciPio 
dE TailÂNdia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1314 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JoSE aNdrE da SilVa PErEira / 796.427.562-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar aTUaliZaÇÃo 
doS SiSTEMaS SiSloGlaB E SiNaN Para o MUNiciPio dE TailÂNdia
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1315 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5418888/3 / EdNEi cHarlES da crUZ aMador / 645.497.982-20
541928371 / iGor NEVES dE SoUZa / 884.926.802-53
1040001 / MilToN GoMES doS SaNToS / 207.226.562-20
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo EM iNdÚSTria ENVaSadora dE áGUa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1316 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5938735 / alEX oliVEira doS PaSSoS / 629.738.512-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo EM iNdÚSTria ENVaSadora dE áGUa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1317 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 05/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191343/1 / MalU MEliSSa MarQUES SoarES / 647.174.452-87
oBJETiVo: SUPorTE TrÉcNico adMiNiSTraTiVo a coNSElHEira Ma-
ria iNEZ dUraNTE ViSiTa iN loco ao MUNicÍPio dE alENQUEr/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. BElÉM/
SaNTarÉM/ alENQUEr/ SaNTarÉM/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1318 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 05/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51667481 / adMir doS SaNToS SErra JUNior / 279.569.622-34
oBJETiVo: aSSESSoria JUrÍdica Por ocaSiÃo da ViSiTa iN loco ao 
MUNicÍPio dE alENQUEr/Pa, a fiM dE dESENVolVEr aS aTiVidadES 
iNErENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUar E lEVaNTar dadoS 
iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE Social rElacioNado ao coN-
TrolE da coVid 19, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
BElÉM /SaNTarÉM/alENQUEr/SaNTarÉM/BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1319 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SaNTarÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 06/06/2021 a 10/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5392446012 / Maria iNÊZ dolZaNE rEiS / 059.426.402-20
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco ao MUNicÍPio dE alENQUEr/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.
SaNTarÉM/ alENQUEr/ SaNTarÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 1320 de 13 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: ViSEU
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 12/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5459834-1 / JoViNa JoSEfa da SilVa MalcHEr / 030.988.002-59
oBJETiVo: dESENVolVEr caPaciTaÇÃo TEÓrico-PráTica, ESPEcÍfica 
NaS aÇÕES dE PrEVENÇÃo dE iNcaPacidadES E aUTocUidadoS EM 
HaNSENÍaSE (Pi) Para ProfiSSioNaiS dE SaÚdE da aTENÇÃo BáSica 
doS MUNicÍPioS SElEcioNadoS PElo 4º crS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1321 de 13 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: caMETá
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5418888/3 / EdNEi cHarlES da crUZ aMador / 645.497.982-20
1040001 / MilToN GoMES doS SaNToS / 207.226.562-20
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária EM iNdÚSTria dE PalMiTo 
EM coNSErVa Para fiNS dE licENciaMENTo 2021 E oPEraÇÃo E oPE-
raÇÃo STaTE carE. (dEcrETo 800/2020) EM ParcEria coM ÓrGÃoS 
fiScaliZadorES do MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1322 de 13 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: ViSEU
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 12/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
32135365 / JoSETTi Maria rordriGUES loPES / 116.009.692-91
oBJETiVo: dESENVolVEr caPaciTaÇÃo TEÓrico-PráTica, Para acS 
NaS aÇÕES dE coNTrolE, PrEcoNcEiTo E ESTiGMa da HaNSENÍaSE, 
aTiNGiNdo 30 ProfiSSioNaiS SElEcioNadoS PEla rEGioNal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1323 de 13 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: caMETá
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
oBJETiVo: PrESTar aUXilio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE 
irÃo rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária EM iNdÚSTria dE PalMiTo EM 
coNSErVa Para fiNS dE licENciaMENTo 2021 E oPEraÇÃo E oPEra-
ÇÃo STaTE carE. (dEcrETo 800/2020) EM ParcEria coM ÓrGÃoS fiS-
caliZadorES do MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1324 de 13 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: ViSEU
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 12/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957988 / SaraH ToSTa SaNaBria / 031.565.992-04
oBJETiVo: dESENVolVEr MoNiToraMENTo No iMPacTo da ocorrÊN-
cia da coVid-19 EM PaciENTES acoMETidoS PEla HaNSENÍaSE
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1325 de 13 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: caMETá
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5938735 / alEX oliVEira doS PaSSoS / 629.738.512-20
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTá-
ria EM iNdÚSTria dE PalMiTo EM coNSErVa Para fiNS dE licENciaMENTo 
2021 E oPEraÇÃo E oPEraÇÃo STaTE carE. (dEcrETo 800/2020) EM ParcE-
ria coM ÓrGÃoS fiScaliZadorES do MUNicÍPio dE caMETá/Pa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1326 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 14 diáriaS E MEia  Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 05/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
51466581 / dUrValiNa SErrao PiNTo / 251.887.712-68
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
541928371 / iGor NEVES dE SoUZa / 884.926.802-53
5957191 / JoSUÉ lEiTE doS PaSSoS / 020.464.612-07
5143853 / laNa do Socorro da cUNHa TorrES / 375.503.652-53
54189931/1 / liliaN YaE KaTo KiMUra / 446.338.742-68
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
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oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE fiScaliZaÇÃo EM VárioS ESTaBElE-
ciMENToS aSSiSTENciaiS dE SaÚdE (EaS) localiZadoS NoS rEfEri-
doS MUNicÍPioS Para fiNS dE licENciaMENTo SaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1327 de 13 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 14 diáriaS E MEia  Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 05/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
5938735 / alEX oliVEira doS PaSSoS / 629.738.512-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar aÇÕES dE 
fiScaliZaÇÃo EM VárioS ESTaBElEciMENToS aSSiSTENciaiS dE SaÚ-
dE (EaS) localiZadoS NoS rEfEridoS MUNicÍPioS Para fiNS dE li-
cENciaMENTo SaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1328 de 13 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: MÃE do rio
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
106119 / Maria dE BElEM doS SaNToS coElHo / 048.711.032-34
0109096-019 / rEGiNa cElia BarroSo SaldaNHa / 061.715.752-91
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÃo coM o 5º crS E MUNicÍPioS dE aBraN-
GÊNcia SoBrE a SiTUaÇÃo aTUal do SaraMPo E rEaliZar BUSca aTi-
Va dE SaraMPo NoS MUNicÍPioS dE SÃo MiGUEl do GUaMá, ParaGo-
MiNaS E MÃE do rio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1329 de 13 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: MÃE do rio
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicaS da diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo QUE rE-
aliZarÃo a rEUNiÃo coM o 5º crS E MUNicÍPioS dE aBraNGÊNcia SoBrE 
a SiTUaÇÃo aTUal do SaraMPo E rEaliZar BUSca aTiVa dE SaraMPo 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° 1330 de 13 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: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
1044181 / rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla / 072.387.542-15
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária Na EMPrESa WiHTE Mar-
TiNS SiTUada No MUNicÍPio dE oUrilÂNdia do NorTE/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1331 de 13 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: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para a rEaliZaÇÃo da iNSPE-
ÇÃo SaNiTária Na EMPrESa WHiTE MarTiNS, SiTUada No MUNiciPÍo 
dE oUrilÂNdia do NorTE/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1332 de 13 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: MÃE do rio
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0109096-019 / rEGiNa cElia BarroSo SaldaNHa / 061.715.752-91
oBJETiVo: coM a fiNalidadE dE aPoiar o MUNicÍPio dE MÃE do rio 
Na diGiTaÇÃo doS dadoS dE VaciNaÇÃo coNTra coVid 19, coNTri-
BUiNdo Para a coBErTUra do MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1333 de 13 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: MÃE do rio
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 21/05/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coM a fiNalidadE dE coNdUZir a TÉcNica rEGiNa cÉlia 
BarroSo SaldaNHa QUE aPoiara o MUNicÍPio dE MÃE do rio Na di-
GiTaÇÃo doS dadoS dE VaciNaÇÃo coNTra coVid 19, coNTriBUiN-
do Para a coBErTUra do MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1334 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS  Valor: r$ 501,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-aÇU
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 21/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571911791 / acaUHaN SaldaNHa dE aNdradE / 718.747.712-00
571908831 / alBErTo dE aZEVEdo foNSEca / 328.561.482-04
926811 / aNa cÉlia BEZErra / 181.630.092-68
59554641 / claUdia liMa do NaSciMENTo / 019.945.352-70
59555451 / daNiEl daVid PErEira do Prado / 016.308.922-11
571955711 / ElToN carloS rodriGUES loUrEiro / 637.284.192-49
541959331 / ESTEla JUrEMa da SilVa E SilVa / 757.767.402-82
59553661 / JacQUEllYNE MaNUEllY MESQUiTa rEZENdE / 811.129.802-10
1192881 / Maria aNTÔNia coSTa dE araÚJo / 171.488.632-87
57223136 / Maria dE NaZarÉ carValHo caBral / 596.814.971-04
541947951 / Maria lUcia BarroSo MoNTEiro / 379.589.762-91
51471401 / Maria TErEZa ParENTE SilVa JUSTiNo / 261.376.662-04
51664621 / MarlUci fraNÇa do ESPiriTo SaNTo / 237.235.562-72
53049461 / MarTa GiaNE MacHado TorrES / 219.555.302-20
81418-019 / SElMa WaNilda SaNToS rEGaTEiro / 167.539.412-15
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo iTiNEraNTE Para o ENfrENTaMENTo da 
coVid-19, NoS MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, 
iGaraPÉ aÇU, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa, coNforME croNo-
GraMa dE ViaGEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1335 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS  Valor: r$ 712,14
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: iGaraPE-acU, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571911791 / acaUHaN SaldaNHa dE aNdradE / 718.747.712-00
571908831 / alBErTo dE aZEVEdo foNSEca / 328.561.482-04
926811 / aNa cÉlia BEZErra / 181.630.092-68
59554641 / claUdia liMa do NaSciMENTo / 019.945.352-70
59555451 / daNiEl daVid PErEira do Prado / 016.308.922-11
571955711 / ElToN carloS rodriGUES loUrEiro / 637.284.192-49
541959331 / ESTEla JUrEMa da SilVa E SilVa / 757.767.402-82
59553661 / JacQUEllYNE MaNUEllY MESQUiTa rEZENdE / 811.129.802-10
1192881 / Maria aNTÔNia coSTa dE araÚJo / 171.488.632-87
57223136 / Maria dE NaZarÉ carValHo caBral / 596.814.971-04
541947951 / Maria lUcia BarroSo MoNTEiro / 379.589.762-91
51471401 / Maria TErEZa ParENTE SilVa JUSTiNo / 261.376.662-04
51664621 / MarlUci fraNÇa do ESPiriTo SaNTo / 237.235.562-72
53049461 / MarTa GiaNE MacHado TorrES / 219.555.302-20
81418-019 / SElMa WaNilda SaNToS rEGaTEiro / 167.539.412-15
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo iTiNEraNTE Para o ENfrENTaMENTo da 
coVid-19, NoS MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, 
iGaraPÉ aÇU, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa, coNforME croNo-
GraMa dE ViaGEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1336 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.088,13
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: TErra alTa
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571911791 / acaUHaN SaldaNHa dE aNdradE / 718.747.712-00
571908831 / alBErTo dE aZEVEdo foNSEca / 328.561.482-04
926811 / aNa cÉlia BEZErra / 181.630.092-68
59554641 / claUdia liMa do NaSciMENTo / 019.945.352-70
59555451 / daNiEl daVid PErEira do Prado / 016.308.922-11
571955711 / ElToN carloS rodriGUES loUrEiro / 637.284.192-49
541959331 / ESTEla JUrEMa da SilVa E SilVa / 757.767.402-82
59553661 / JacQUEllYNE MaNUEllY MESQUiTa rEZENdE / 811.129.802-10
1192881 / Maria aNTÔNia coSTa dE araÚJo / 171.488.632-87
57223136 / Maria dE NaZarÉ carValHo caBral / 596.814.971-04
541947951 / Maria lUcia BarroSo MoNTEiro / 379.589.762-91
51471401 / Maria TErEZa ParENTE SilVa JUSTiNo / 261.376.662-04
51664621 / MarlUci fraNÇa do ESPiriTo SaNTo / 237.235.562-72
53049461 / MarTa GiaNE MacHado TorrES / 219.555.302-20
81418-019 / SElMa WaNilda SaNToS rEGaTEiro / 167.539.412-15
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo iTiNEraNTE Para o ENfrENTaMENTo da 
coVid-19, NoS MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, 
iGaraPÉ aÇU, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa, coNforME croNo-
GraMa dE ViaGEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1337 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 25/05/2021 a 29/05/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
0729345-1 / fErNaNdo aUGUSTo da SilVa ScErNi / 145.807.722-53
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial, oS SErVidorES raiMUNdo aS-
SiS VarEla JÚNior (ENGENHEiro ciVil) E lUiZ oTáVio SaNToS dE MoraES 
(ENGENHEiro ElÉTrico). Para ESTES, rEaliZarEM SUPErViSÃo TÉcNica 
daS oBraS doS HoSPiTaiS MUNiciPaiS dE rio Maria E PaU d’arco, coN-
forME oS coNVÊNioS 15/2020 E 13/2018, rESPEcTiVaMENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1338 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS  Valor: r$ 501,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-aÇU
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 21/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
oBJETiVo: coNdUZir carro dE aPoio coM MaTEriaiS E EQUiPE QUE 
ParTiciPará da aÇÃo iTiNEraNTE Para o ENfrENTaMENTo da co-
Vid-19, NoS MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, 
iGaraPÉ aÇU, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa, coNforME croNo-
GraMa dE ViaGEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1339 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.088,13
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: TErra alTa
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
oBJETiVo: coNdUZir carro dE aPoio coM MaTEriaiS E EQUiPE QUE 
ParTiciPará da aÇÃo iTiNEraNTE Para o ENfrENTaMENTo da co-
Vid-19, NoS MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, 
iGaraPÉ aÇU, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa, coNforME croNo-
GraMa dE ViaGEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1340 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS  Valor: r$ 712,14
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: iGaraPE-acU, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
oBJETiVo: coNdUZir carro dE aPoio coM MaTEriaiS E EQUiPE QUE 
ParTiciPará da aÇÃo iTiNEraNTE Para o ENfrENTaMENTo da co-
Vid-19, NoS MUNicÍPioS dE SÃo doMiNGoS do caPiM, MaracaNÃ, 
iGaraPÉ aÇU, cUrUÇa, MaraPaNiM E TErra alTa, coNforME croNo-
GraMa dE ViaGEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1341 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 25/05/2021 a 29/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958640 / lUiZ oTáVio SaNToS dE MoraES / 151.597.872-91
122980-1 / raiMUNdo aSSiS VarEla JUNior / 175.631.272-91
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo TÉcNica aoS SErViÇoS rEaliZadoS 
NaS oBraS doS HoSPiTaiS MUNiciPaiS dE rio Maria, E dE PaU d’ar-
co, oBraS ESSaS rEfErENTES aoS coNVÊNioS rEaliZadoS coM a 
SESPa, E SoB o Nº 15/2020 E Nº 13/2018, rESPEcTiVaMENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1342 de 14 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: afUá
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo SaNiTária Na UNidadE MiSTa dE 
afUá E Na UNidadE BáSica dE SaÚdE “dr raiMUNdo cHada” a PEdi-
do do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará - MPPa, ProMoToria 
dE afUá/Pa, ProTocolo 2021/298232.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1343 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 584,68
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 15/06/2021 a 18/06/2021
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 caSTaNHal/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 1344 de 03 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TErra alTa
PErÍodo: dE 14/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / KaMila PiNHEiro da SilVa / 696.162.722-68
 / SHEila MiraNda loUriNHo / 454.592.822-68
oBJETiVo: SUPErViSÃo TÉcNica No MUNicÍPio dE TErra alTa, Para 
aValiaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo rElacioNadoS a iNflUEN-
Za, coVid-19, SiM-P E PoSSÍVEl rEiNfEcÇÃo Por coVid-19, alÉM dE 
aValiar o MaNEJo dE PaciENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1345 de 03 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TErra alTa
PErÍodo: dE 14/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES / 634.745.812-87
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE Para SUPErViSÃo TÉcNica No MUNicÍ-
Pio dE TErra alTa, Para aValiaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS À iNflUENZa, coVid-19, SiM-P E PoSSÍVEl rEiNfEc-
ÇÃo Por coVid-19, alÉM dE aValiar o MaNEJo dE PaciENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1346 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 584,68
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 15/06/2021 a 18/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / alMErio dUTra aGraSSar / 306.432.282-68
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar o TrEiNaMENTo E SUPErViSÃo do ProGraMa 
ViGiaGUa/SiSaGUa, diScUTir SoBrE aS dirETriZES dE MoNiTora-
MENTo da QUalidadE da áGUa dE coNSUMo HUMaNo No MUNicÍPio 
dE caSTaNHal/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1347 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 584,68
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 15/06/2021 a 18/06/2021
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, diScUTir SoBrE aS dirETriZES dE MoNi-
ToraMENTo da QUalidadE da áGUa dE coNSUMo HUMaNo caPaciTa-
ÇÃo, SUPErViSÃo doS ProGraMaS ViGiaGUa E ProGraMa VSPEa No 
MUNicÍPio dE caSTaNHal/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1349 de 14 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: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 14/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957988 / SaraH ToSTa SaNaBria / 031.565.992-04
oBJETiVo:  dESENVolVEr MoNiToraMENTo No iMPacTo da ocorrÊN-
cia da coVid-19 EM PaciENTES acoMETidoS PEla HaNSENÍaSE
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1350 de 14 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: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 14/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571735992 / rEGiNaldo BaraTa dE alMEida / 781.662.412-34
oBJETiVo: dar aPoio aoS TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar o MoNiTo-
raMENTo NaS aÇÕES dE coNTrolE da HaNSENÍaSE coM ViSiTaS ÀS 
UNidadES dE SaÚdE E MoNiToraMENTo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo 
SiNaN NET
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1351 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: colarES
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 17/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / rUTE lEila doS rEiS florES / 146.306.302-44
571907611 / SirlENE doS aNJoS BriTo / 278.663.272-20
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo TÉcNica coM oS rESPoNSáVEiS 
PElo MoNiToraMENTo dda E iNforMar SoBrE aS PENdÊNciaS No 
SiVEP dda/2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 1352 de 14 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: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0112380-017 / aNa Maria liMa do carMo / 104.123.362-00
5090504-3 / Maria EMilia rodriGUES riBEiro / 269.282.132-72
oBJETiVo: dESENVolVEr MoNiToraMENTo NaS aÇÕES dE coNTrolE 
da HaNSENÍaSE coM ViSiTaS aS UNidadES dE SaÚdE E MoNiTora-
MENTo No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo/SiNaN NET
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1353 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: colarES
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 17/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica QUE rE-
aliZará SUPErViSÃo TÉcNica coM oS rESPoNSáVEiS PElo MoNiTo-
raMENTo dda E iNforMar SoBrE aS PENdÊNciaS No SiVEP dda/2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1354 de 14 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: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958008-1 / VaNESSa ViEira dE JESUS / 012.908.032-26
oBJETiVo: irá dESENVolVEr o MoNiToraMENTo No iMPacTo da ocor-
rÊNcia da coVid-19 EM PaciENTES acoMETidoS PEla HaNSENÍaSE
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1355 de 14 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: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENTo / 649.330.912-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá dESENVolVEr MoNi-
ToraMENTo NaS aÇÕES dE coNTrolE da HaNSENÍaSE coM ViSiTaS aS 
UNidadES dE SaÚdE E MoNiToraMENTo No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo/
SiNaN NET
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1356 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial oS SErVidorES do dE-
aUdS/ddaSS/SESPa ao MUNicÍPio dE o MUNicÍPio dE BENEVidES/Pa, 
Para rEaliZarEM aUdiToria NoS ProGraMaS da aTENÇÃo BáSica.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1357 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / EdSoN aBrEU cardoSo / 184.114.362-68
112453/1 / iriSMar dE alMEida MacHado / 043.738.712-72
oBJETiVo: ViaJar Para o MUNicÍPio dE BENEVidES/Pa, Para rEali-
Zar aUdiToria NoS ProGraMaS da aTENÇÃo BáSica.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1358 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 10/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5931664 / lUcaS Maia MaGalHÃES caMPoS / 020.200.462-70
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia E MaraBá, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1359 de 10 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaJáS
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 11/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15

oBJETiVo: ENTrEGa dE 1ª E 2ª doSES VaciNaS coNTra o coVid-19 
NoS MUNiciPioS dE aNaJaS, cHaVES E afUá, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1360 de 14 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 24/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo corTES BriZUEla / 184.419.122-20
1040001 / MilToN GoMES doS SaNToS / 207.226.562-20
5959195 / NilSoN SoUSa do NaSciMENTo / 702.598.192-39
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária Para fiNS dE licENciaMEN-
To Na iNdÚSTria ENVaSadora dE áGUa No MUNicÍPio dE caSTaNHal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1361 de 14 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 24/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária 
Para fiNS dE licENciaMENTo Na iNdÚSTria ENVaSadora dE áGUa 
No MUNicÍPio dE caSTaNHal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1362 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
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da diViSÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓ-
Gica QUE rEaliZará rEUNiÃo coM o 5º crS E MUNicÍPioS dE aBraN-
GÊNcia SoBrE a SiTUaÇÃo aTUal do SaraMPo E rEaliZar BUSca 
aTiVa dE SaraMPo E coVid19 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° 1363 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
59552471 / lUaNa MoNiQUE fUrTado BaTiSTa / 865.349.042-68
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo EM rEUNiÃo coM o 5º 
crS E MUNicÍPioS dE aBraNGÊNcia SoBrE a SiTUaÇÃo aTUal do Sa-
raMPo E rEaliZar BUSca aTiVa dE SaraMPo E coVid-19 NoS MUNicÍ-
PioS dE SÃo MiGUEl do GUaMá, ParaGoMiNaS E MÃE do rio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1364 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958067 / MaTHEUS MoNTEiro doS SaNToS / 030.363.462-60
oBJETiVo: dar aPoio ao carrEGaMENTo E dEScarrEGaMENTo daS 
ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E PoSTEriorMENTE rEa-
liZar ToMBaMENTo doS BEN PaTriMoNiaiS No HoSPiTal MUNiciPal 
SÃo JoaQUiM/BaiÃo, rEfErENTE À EMENda ParlaMENTar N° 36920010 
- JoaQUiM PaSSariNHo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1365 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
84867-1 / MaNoEl TEodorico loBo daNTaS / 037.246.202-25
oBJETiVo: rEaliZar aS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToSE 
PoSTEriorMENTE rEaliZar o ToMBaMENTo doS BENS PaTriMoNiaiS 
No HoSPiTal MUNiciPal SÃo JoaQUiM/ BaiÃo, rEfErENTE À EMENda 
ParlaMENTa 36920010 - dEP. JoaQUiM PaSSariNHo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1366 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErSoN WaGNEr da crUZ NaSciMENTo / 609.877.822-15
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM aS ENTrEGaS 
No HoSPiTal MUNiciPal SÃo JoaQUiM/ BaiÃo, rEfErENTE À EMENda 
ParlaMENTar N° 36920010 - dEP. JoaQUiM PaSSariNHo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 1367 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 07/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572085941 / faBio TaVarES BoUlHoSa / 372.763.012-49
879801 / oSValdo JoSÉ loBaTo GalÚcio / 088.804.502-63
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNTrolE da Malária (BUSca aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, Tra-
TaMENTo iMEdiaTo doS caSoS PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS 
E coNTrolE VETorial) No MUNicÍPio caSTaNHal, PErTENcENTES ao 
3ºcrS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1368 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 07/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo, Mo-
NiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES dE coNTrolE da Malária (BUSca 
aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, TraTaMENTo iMEdiaTo doS caSoS Po-
SiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS E coNTrolE VETorial) No MUNicÍ-
Pio dE caSTaNHal, PErTENcENTE ao 3ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1369 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 237,38
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 08/06/2021 a 08/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572085941 / faBio TaVarES BoUlHoSa / 372.763.012-49
879801 / oSValdo JoSÉ loBaTo GalÚcio / 088.804.502-63
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNTrolE da Malária (BUSca aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, Tra-
TaMENTo iMEdiaTo doS caSoS PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS 
E coNTrolE VETorial) No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM, 
PErTENcENTES ao 3ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1370 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 237,38
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM.
PErÍodo: dE 08/06/2021 a 08/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo, Mo-
NiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES dE coNTrolE da Malária (BUSca 
aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, TraTaMENTo iMEdiaTo doS caSoS Po-
SiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS E coNTrolE VETorial) No  MUNicÍ-
Pio  dE SÃo doMiNGoS do caPiM, PErTENcENTE ao 3ºcrS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1371 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: MaGalHaES BaraTa
PErÍodo: dE 09/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572085941 / faBio TaVarES BoUlHoSa / 372.763.012-49
879801 / oSValdo JoSÉ loBaTo GalÚcio / 088.804.502-63
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNTrolE da Malária (BUSca aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, Tra-
TaMENTo iMEdiaTo doS caSoS PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS E 
coNTrolE VETorial) NoS MUNicÍPioS dE  MaGalHÃES BaraTa E Ma-
racaNÃ, PErTENcENTES ao 3ºcrS. aPÓS dESlocaMENTo Para BElÉM
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1372 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: MaGalHaES BaraTa
PErÍodo: dE 09/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo, Mo-
NiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES dE coNTrolE da Malária (BUSca 
aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, TraTaMENTo iMEdiaTo doS caSoS 
PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS E coNTrolE VETorial) NoS MUNi-
cÍPioS dE MaGalHÃES BaraTa E MaracaNÃ, PErTENcENTE ao 3ºcrS. 
aPÓS rETorNo a BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1373 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS  Valor: r$ 712,14
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 26/05/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
5939708 / aNa GrEicE BorGES MoKarZEl / 768.872.782-00
5959056 / MaNoEla coElHo dE MoNTalVÃo GUEdES / 807.923.832-49
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÕES dE iMPlaNTaÇÃo doS PoSToS dE 
ViGilÂNcia NaS rEGioNaiS do iNTErior do ESTado dEVido ao NoVo 
coNTraTo coM 04 (QUaTro) NoVaS EMPrESaS NoS MUNicÍPioS dE 
SÃo caETaNo dE odiVElaS E SÃo MiGUEl do GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1374 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 27/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5939708 / aNa GrEicE BorGES MoKarZEl / 768.872.782-00
5959056 / MaNoEla coElHo dE MoNTalVÃo GUEdES / 807.923.832-49
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÕES dE iMPlaNTaÇÃo doS PoSToS dE 
ViGilÂNcia NaS rEGioNaiS do iNTErior do ESTado dEVido ao NoVo 
coNTraTo coM 04 (QUaTro) NoVaS EMPrESaS NoS MUNicÍPioS dE 
iGaraPÉ-aÇU, caSTaNHal, SaNTa iZaBEl/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1375 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / GraciNda liMa MaGalHaES / 049.374.062-72
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES ENVolVENdo a coPaGES 
aTENdENdo dEliBEraÇÃo da MESa dirETora do cES/Pa E aVEriGUar 
E lEVaNTar dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE da coVid 19, 
EM BElÉM/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
alTaMira/ BElÉM/ alTaMira.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1376 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: TUcUrUÍ, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / EZEQUiEl SoUSa SilVEira / 991.730.502-53
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES ENVolVENdo a coPaGES 
aTENdENdo dEliBEraÇÃo da MESa dirETora do cES/Pa E aVEriGUar 
E lEVaNTar dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE da coVid 19, 
EM BElÉM/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
TUcUrUÍ/BElÉM/ TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1377 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 03/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / roSa do Socorro BoGEa UMBUZEiro lEiTE / 210.389.882-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES ENVolVENdo a coPaGES 
aTENdENdo dEliBEraÇÃo da MESa dirETora do cES/Pa E aVEriGUar 
E lEVaNTar dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE da coVid 19, 
EM BElÉM/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
alTaMira/ BElÉM/ alTaMira.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1378 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MÃE do rio
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
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 iPiXUNa do 
Pará, BoNiTo E MÃE do rio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1379 de 15 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: cUrioNoPoliS
PErÍodo: dE 06/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541913361 / alaiNE do Socorro liNHarES dE araUJo / 738.942.572-53
54184514 / lUciaNa BarroS da SilVa / 693.044.242-91
105651 / Maria GraciETE GoMES / 198.220.142-87
oBJETiVo: rEaliZar “rEUNiÕES dE iMPlaNTaÇÃo dE rT EM ST; ofici-
Na dE caPaciTaÇÃo daS rEfErÊNciaS TÉcNicaS E do SiNaM; PalESTra 
SoBrE coVid 19 coMo doENÇa do TraBalHo E oS aSPEcToS TraBa-
lHiSTaS, PrEVidENciárioS E SaÚdE MENTal Para oS ProfiSSioNaiS dE 
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SaÚdE”, doS MUNicÍPioS dE MaraBá/Pa, ParaUaPEBaS/Pa, caNaÃ doS 
caraJáS/Pa, Eldorado doS caraJáS/Pa E cUrioNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1380 de 15 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: cUrioNoPoliS
PErÍodo: dE 06/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES doS TÉcNicoS do cErEST/Pa, 
Para rEaliZarEM “rEUNiÕES dE iMPlaNTaÇÃo dE rT EM ST; oficiNa 
dE caPaciTaÇÃo daS rEfErÊNciaS TÉcNicaS E do SiNaM; PalESTra 
SoBrE coVid 19 coMo doENÇa do TraBalHo E oS aSPEcToS TraBa-
lHiSTaS, PrEVidENciárioS E SaÚdE MENTal Para oS ProfiSSioNaiS 
dE SaÚdE”, doS MUNicÍPioS dE MaraBá/Pa, ParaUaPEBaS/Pa, caNaÃ 
doS caraJáS/Pa, Eldorado doS caraJáS/Pa E cUrioNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1381 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MÃE do rio
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572063401 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
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 iPiXUNa do Pará, BoNiTo E MÃE do rio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1382 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 09/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541934943 / aNdErSoN SalES dE BriTo / 756.857.442-34
5848768 / Maria iErEcÊ MiraNda dE carValHo / 311.000.152-72
 / PErla KaTHElEEN ValENTE corrEa / 586.845.062-00
oBJETiVo: rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal local (coM ÊNfaSE 
aoS aSPEcToS oPEracioNaiS TÉcNicoS daS aTiVidadES dE TraNS-
PlaNTE) E iNTErVENÇÕES Para MElHoria doS ProcESSoS dE doa-
ÇÃo E TraNSPlaNTE dE ÓrGÃoS E TEcidoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1383 de 15 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: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541934943 / aNdErSoN SalES dE BriTo / 756.857.442-34
5848768 / Maria iErEcÊ MiraNda dE carValHo / 311.000.152-72
 / PErla KaTHElEEN ValENTE corrEa / 586.845.062-00
oBJETiVo: rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal local (coM ÊNfaSE 
aoS aSPEcToS oPEracioNaiS TÉcNicoS daS aTiVidadES dE TraNS-
PlaNTE) E iNTErVENÇÕES Para MElHoria doS ProcESSoS dE doaÇÃo 
E TraNSPlaNTE dE ÓrGÃoS E TEcidoS, NoS MUNicÍPioS dE MaraBá E 
rEdENÇÃo, coNforME croNoGraMa dE ViaGEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1384 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 16/06/2021 a 18/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541934943 / aNdErSoN SalES dE BriTo / 756.857.442-34
59581871 / ioNara PaUliNa loBaTo rodriGUES / 018.406.042-71
5848768 / Maria iErEcÊ MiraNda dE carValHo / 311.000.152-72
oBJETiVo: rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal local (coM ÊNfaSE 
aoS aSPEcToS oPEracioNaiS TÉcNicoS daS aTiVidadES dE TraNS-
PlaNTE) E iNTErVENÇÕES Para MElHoria doS ProcESSoS dE doa-
ÇÃo E TraNSPlaNTE dE ÓrGÃoS E TEcidoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1385 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 11/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 8ª ENTrEGa / 2ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE caSTaNHal, coM Parada Na rEdE dE frio do MUNicÍPio 
dE SaNTa iZaBEl do Pará oNdE rEaliZará aS MESMaS aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 1386 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caPaNEMa, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 8ª ENTrEGa / 2ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio doS 
MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1387 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 11/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo 
da 8ª ENTrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a co-
Vid 19 Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS coM 
Parada Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará 
oNdE irá rEaliZar aS MESMaS aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1388 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caPaNEMa, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo 
da 8ª ENTrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a co-
Vid 19 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° 1389 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 05/05/2021 a 05/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
80845115 / roMUlo aUGUSTo dE SalES aMoraS / 752.282.112-68
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE 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° 1390 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaNiNdEUa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 02/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
56378644 / dioNE Marilia alBUQUErQUE cUNHa / 392.299.632-91
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
59581291 / MarcElY MoNTEiro da SilVa / 035.784.072-08
oBJETiVo: rEaliZaNdo Na UNidadE PriSioNal fEMiNiNa dE aNaNiN-
dEUa (crf), caPaciTaÇÃo da EQUiPE dE SaÚdE do crf NoS diaS 31/05 
a 02/06/2021 E 04/06/2021, BEM coMo rEaliZaÇÃo dE TESTE ráPido dE 
HiV, SÍfiliS E HEPaTiTE, Na PoPUlaÇÃo PriSioNal fEMiNiNa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1391 de 15 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 04/06/2021 a 04/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
56378644 / dioNE Marilia alBUQUErQUE cUNHa / 392.299.632-91
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
59581291 / MarcElY MoNTEiro da SilVa / 035.784.072-08
oBJETiVo: rEaliZaNdo Na UNidadE PriSioNal fEMiNiNa dE aNaNiN-
dEUa (crf), caPaciTaÇÃo da EQUiPE dE SaÚdE do crf NoS diaS 31/05 
a 02/06/2021 E 04/06/2021, BEM coMo rEaliZaÇÃo dE TESTE ráPido dE 
HiV, SÍfiliS E HEPaTiTE, Na PoPUlaÇÃo PriSioNal fEMiNiNa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1392 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaNiNdEUa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 02/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
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oBJETiVo: coNdUZir aTÉ o MUNicÍPio dE aNaNidEUa/Pa NoS diaS 
31/05 a 02/06/2021 E 04/06/2021, oS SErVidorES da cEaiSP/dEPaiS 
dioNE Marilia MarcElY MoNTEiro E fErNaNdo coSTa oNdE oS MES-
MoS ESTarÃo rEaliZaNdo Na UNidadE PriSioNal fEMiNiNa dE aNa-
NiNdEUa (crf), caPaciTaÇÃo da EQUiPE dE SaÚdE do crf, BEM coMo 
rEaliZaÇÃo dE TESTE ráPido dE HiV, SÍfiliS E HEPaTiTE, Na PoPUla-
ÇÃo PriSioNal fEMiNiNa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1393 de 15 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 04/06/2021 a 04/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir aTÉ o MUNicÍPio dE aNaNidEUa/Pa NoS diaS 
31/05 a 02/06/2021 E 04/06/2021, oS SErVidorES da cEaiSP/dEPaiS 
dioNE Marilia MarcElY MoNTEiro E fErNaNdo coSTa oNdE oS MES-
MoS ESTarÃo rEaliZaNdo Na UNidadE PriSioNal fEMiNiNa dE aNa-
NiNdEUa (crf), caPaciTaÇÃo da EQUiPE dE SaÚdE do crf, BEM coMo 
rEaliZaÇÃo dE TESTE ráPido dE HiV, SÍfiliS E HEPaTiTE, Na PoPUla-
ÇÃo PriSioNal fEMiNiNa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1394 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoJU
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
518556493 / EdilMa aZUlaiS liMa / 132.203.732-91
5956178 / EliENE doS SaNToS rodriGUES / 622.272.972-04
5955770 / lorENa alVES MENdES / 969.785.032-15
5947337 / TaTiaNY raiol PEralTa da rocHa / 581.969.602-63
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÕES coM GESTorES MUNiciPaiS dE MoJU E 
acará EM ParcEria coM a UNiVErSidadE fEdEral do Pará E MalUN-
GU, Para aliNHaMENTo dE aÇÕES dE SaÚdE NoS TErriTÓrioS QUi-
loMBolaS doS rEfEridoS MUNicÍPioS. BEM coMo aÇÕES dE cida-
daNia E dirEiToS HUMaNoS EM ParcEria coM a SEJUdH. BEM coMo 
dialoGar acErca doS ProBlEMaS rElacioNadoS À VaciNaÇÃo QUi-
loMBola No MUNicÍPio dE MoJU coM rElaÇÃo ÀS ESTraTÉGiaS dE 
oPEracioNaliZaÇÃo dESTa VaciNaÇÃo coNTra a coVid-19.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1395 de 15 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoJU
PErÍodo: dE 11/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar rEUNiÕES coM GES-
TorES MUNiciPaiS dE MoJU E acará EM ParcEria coM a UNiVErSi-
dadE fEdEral do Pará E MalUNGU, Para aliNHaMENTo dE aÇÕES dE 
SaÚdE NoS TErriTÓrioS QUiloMBolaS doS rEfEridoS MUNicÍPioS. 
BEM coMo aÇÕES dE cidadaNia E dirEiToS HUMaNoS EM ParcEria 
coM a SEJUdH. BEM coMo dialoGar acErca doS ProBlEMaS rEla-
cioNadoS À VaciNaÇÃo QUiloMBola No MUNicÍPio dE MoJU coM 
rElaÇÃo ÀS ESTraTÉGiaS dE oPEracioNaliZaÇÃo dESTa VaciNaÇÃo 
coNTra a coVid-19.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1396 de 17 de MarÇo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: NoVo ProGrESSo
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
594810 / MaYco aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS / 792.061.582-87
5904860 / SaNdro fEliPE liMa da rocHa / 910.103.732-34
oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TÉcNica aoS SErViÇoS rEaliZadoS 
NaS oBraS, do HoSPiTal MUNiciPal dE NoVo ProGrESSo, JUNTa-
MENTE coM EQUiPE do 9º crS/SESPa, oBJETiVaNdo dar rESPoSTaS 
aoS ofÍcioS Nº 053/2021-doca/9º crSSESPa, E Nº 053/2021- PM dE 
NoVo ProGrESSo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1397 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS  Valor: r$ 712,14
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 26/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS da diViSÃo dE SErViÇoS GE-
raiS QUE irÃo rEaliZar fiScaliZaÇÕES dE iMPlaNTaÇÃo doS PoS-
ToS dE ViGilÂNcia NaS rEGioNaiS do iNTErior do ESTado dEVido 
ao NoVo coNTraTo coM 04 (QUaTro) NoVaS EMPrESaS NoS MUNicÍ-
PioS dE SÃo caETaNo dE odiVElaS E SÃo MiGUEl do GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 1398 de 14 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará.
PErÍodo: dE 27/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS da diViSÃo dE SErViÇoS GE-
raiS QUE irÃo rEaliZar fiScaliZaÇÕES dE iMPlaNTaÇÃo doS PoS-
ToS dE ViGilÂNcia NaS rEGioNaiS do iNTErior do ESTado dEVido 
ao NoVo coNTraTo coM 04 (QUaTro) NoVaS EMPrESaS NoS MUNicÍ-
PioS dE iGaraPÉ-aÇU, caSTaNHal, SaNTa iZaBEl/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 695396

oUtras MatÉrias
.

errata do editaL de NotiFicaÇÃo/sesPa
Publicado no ioePa nº 34.619, dia 23/06/2021, Protocolo: 670476
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação - cPl, designada pela PorTaria Nº 
239, de 19/08/2021, publicada no d.o.E. nº 34.679, de 24/08/2021, 
NoTifica a empresa SKN do BraSil iMP. E EXP. dE ElETro lTda, cNPJ 
nº 13.013.655/0001-46, quanto a aplicação de multa indenizatória de 
5% (cinco por cento), conforme parágrafo segundo da cláusula quinta 
do contrato, e declaração de inidoneidade, com fundamento no inciso 
iV do art. 87 da lei federal nº 8.666/93, com consequente registro no 
Sicaf, em virtude de entrega parcial do quantitativo contratado dos 400 
(quatrocentos) ventiladores pulmonares, estando fora das especificações 
técnicas. ainda, os referidos ventiladores contratados deveriam ser da 
marca aEoMEd, modelo Shagrila 510sf, entretanto foram entregues 
da marca/modelo ZXH-550 que restaram inservíveis ao tratamento de 
pacientes com covid-19 na rede Estadual de Saúde, segundo o relatório 
final da Comissão Permanente de Processo Administrativo de Inexecução 
contratual, homologado pelo Secretário de Estado de Saúde Pública e 
disposto nos autos do Processo administrativo nº 2021/175676.
observado o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, ins-
culpidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e o art. 105, inciso i, alínea “f” 
da lei federal nº 8.666/93, da decisão caberá recurso administrativo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se o prazo legal a partir da data 
desta publicação.
Belém, 25 de agosto de 2021.
caMilla MoUra UliaNa
PrESidENTE da cPl/SESPa

Protocolo: 696985
editaL de NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação - cPl, designada pela PorTaria Nº 239, 
de 19/08/2021, publicada no d.o.E. nº 34.679, de 24/08/2021, NoTifica 
a empresa d-HoSP – distribuidora Hospitalar importação e Exportação 
ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, quanto a aplicação das penalidades 
de advertência e multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da Nota de Empenho com base no art. 87 da lei nº 8.666/1993, e 
consequente registro no Sicaf, em virtude do não cumprimento quanto 
à obrigação de fornecimento de medicamentos licitado por meio do PE/
SrP nº 067/SESPa/2017 (arP nº 026/2017) e posteriormente empenhado 
através da nota de empenho nº 2017NE10005, segundo o relatório final 
da comissão Permanente de Processo administrativo de inexecução 
contratual, homologado pelo Secretário de Estado de Saúde Pública e 
disposto nos autos do Processo administrativo nº 2017/407355.
observado o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, ins-
culpidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e o art. 105, inciso i, alínea “f” 
da lei federal nº 8.666/93, da decisão caberá recurso administrativo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se o prazo legal a partir da data 
desta publicação.
Belém, 25 de agosto de 2021.
caMilla MoUra UliaNa
PrESidENTE da cPl/SESPa

Protocolo: 697015
editaL de NotiFicaÇÃo/sesPa
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação - cPl, designada pela PorTaria Nº 
239, de 19/08/2021, publicada no d.o.E. nº 34.679, de 24/08/2021, 
NoTifica a empresa lifEMEd coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
MEdicaMENToS EirEli, cNPJ nº 34.857.667/0001-27, quanto a aplicação 
das penalidades de multa indenizatória de 10% (dez por cento) incidente 
sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade com fundamento no 
inciso iV do art. 87 da lei nº 8.666/1993, e consequente registro no Sicaf, 
em virtude do não cumprimento de obrigação quanto ao fornecimento de 
equipamentos e mobiliários hospitalares, em caráter emergencial para 
atender ao Plano de contingência Estadual para infecção humana pelo novo 
Corona vírus (covid-19), segundo o relatório final da Comissão Permanente 
de Processo administrativo de inexecução contratual, homologado pelo 
Secretário de Estado de Saúde Pública e disposto nos autos do Processo 
administrativo nº 2020/859745.
observado o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, ins-
culpidos no art. 5.º, inciso lV da cf/88 e o art. 105, inciso i, alínea “f” 
da lei federal nº 8.666/93, da decisão caberá recurso administrativo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se o prazo legal a partir da data 
desta publicação.
Belém, 25 de agosto de 2021.
caMilla MoUra UliaNa
PrESidENTE da cPl/SESPa

Protocolo: 697052
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 132 de 23/08/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: Participar da reunião técnica a 9° regional, para discussão de 
ampliação da rede de diagnóstico de arboviroses.
Período da viagem: 16 a 17/08/2021.
Quantidade: 01 e ½ (Uma e Meia) diárias.
origem: Belém – Pa
destino: Santarém – Pa.
Servidores: denilson José Silva feitosa Junior / Mat. 5955786-1/ diretor 
da dVS.
  adriana Sousa Tapajós / Mat. 57220667-3 / Enfermeiro
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 696724

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 496 de 10 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao)
servidora (o) MEiB NaSciMENTo MarQUES matrícula 54190016-1 cargo
ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UrE diPE 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 20.04.17 a 19.04.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 08.09.21 a 07.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 697147
Portaria Nº. 495 de 10 de aGosto de 2021

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao)
servidora (o) Maria do Socorro TaVarES liMa matrícula 54192995-1 
cargo aGENTE dE arTES PraTicaS regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 19.08.11 a 18.08.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 697151
Portaria Nº. 498 de 10 de aGosto de 2021

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao)
servidora (o) Marcia criSTiNa BarBoSa do NaSciMENTo matrícula 
57205670-1 cargo TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Esta-
tutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 17.10.14 a 
16.10.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.21 a 30.09.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 697066
Portaria Nº. 520 de 25 de aGosto de 2021

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) rodriGo SaNToS dE SaNT aNNa matrícula 5913109-1 
cargo aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 

“--”, lotada (o) no (a) UrE MarcElo caNdia 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio de 20.05.17 a 19.05.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 697074
Portaria Nº. 521 de 25 de aGosto de 2021

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) aNa caroliNa aBoUKalaM da crUZ matrícula 5888899-1 
cargo fiSioTEraPEUTa regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio de 02.05.17 a 01.05.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 697085

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 519 de 25 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) faBricia diaS MaciEl, matrícula 54189339-1 cargo de 
MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 
UrE PrESidENTE VarGaS 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 25.02.14 a 24.02.17.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.21 a 29.11.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 697051
Portaria Nº. 518 de 25 de aGosto de 2021

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) clEidE ElMa PErEira riBEiro matrícula 721018-1 
cargo ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lota-
da (o) no (a) 1° crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 13.06.95 a 12.06.98.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.08.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 696990

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
sisteMa ÚNico de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL
cir MetroPoLitaNa iii

resoLUÇÃo Nº 013, de 25 de aGosto de 2021
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
considerando a Portaria GM/SMS nº 1.263 de 18/06/2021, que dispõe so-
bre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do 
fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito federal 
e Municípios, no exercício de 2021.
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 25 
de agosto de 2021.
resolve:
art.1º- aprovar as Propostas de aquisição de Equipamento/Material Per-
manente, apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria 
do Pará, junto ao fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, através de 
emendas parlamentares, conforme abaixo discriminadas.
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ProPoSTa Nº UNidadE aSSiSTida Valor r$

11481.192000/1210-01 Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará 249.321,00

11481.192000/1210-03 Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará 209.314,00

art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 25 de agosto de 2021.
Nélio Nazareno amorim da Silva
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 697220

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 435 26 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar caPaciTaÇÃo para MaNiPUladorES dE
aliMENToS EM VarioS SEGUiMENToS e BaTEdorES de aÇaÍ;
TrEiNaMENTo de campo em parceria com a ViSa municipal, do referido
município.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: Santa luzía do
Pará /Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

Jorge Miguel cecim coelho 5466180-2 Médico Veterinário
 
Período: 16 a 19/08 e 16/08/2021: Quantidade 2.0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diária

Portaria Nº 436 26 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar CAPACITA-
ÇÃo para MaNiPUladorES dE
aliMENToS EM VarioS SEGUiMENToS e BaTEdorES de aÇaÍ;
TrEiNaMENTo de campo em parceria com a ViSa municipal, do referido
município.
origem: capanema/Pa – destino (S): Santa luzía do
Pará/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: 16 a 19/08 e 16/08/2021: Quantidade 2.0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 696948
Portaria Nº 340 10 de aGosto de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: treinar e orientar os técnicos digitadores responsáveis pelo pre-
enchimento das
aiHs do HoSPiTal MUNiciPal dE TracUaTEUa para evitar as glosas.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: TracUaTEUa/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
carlos Mariano Medeiros Monteiro 5291062-1 ag.  de Portaria

Vera lucia almeida damous 119032-1 odontóloga
 
Período: 16 a 20/08/2021: Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 696956

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 270 de 25/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar dE rEUNiÃo TÉc-
Nica Para TraTar dE aSSUNToS PErTiNENTES a coMiSSÃo dE coN-
TraToS.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlÔ, Placa QEc-6E63.
PErÍodo: 27/08/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa

dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
Joao carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 696879

Portaria Nº 268 de 24/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo dE TrEiNaMENTo do “PlaNEJaMENTo EM 
foco: PENSaNdo Na GESTÃo da SaÚdE”, rEaliZado PElo NiSPlaN-
NUclEo dE iNforMaÇÃo EM SaÚdE E PlaNEJaMENTo.
 PErÍodo: 01 a 02/09/2021
QUaNTidadE: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
Maria dE NaZarÉ oliVEira E SoUZa 51450311 aUX. dE SaÚdE

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 696883

Portaria Nº 269 de 25/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo TÉcNica Para TraTar dE aSSUN-
ToS PErTiNENTES a coMiSSÃo dE coNTraToS.
PErÍodo: 27/08/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal
claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUSa 5814740 cHEfE dE diViSÃo

dEUZENir airES da SilVa 571973331 NUTricioNiSTa
ErNESTiNa NaZarE cardoSo alVES 58757491 ENfErMEiro

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 696877

Portaria Nº 266 de 24/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo dE TrEiNaMENTo do “PlaNEJaMENTo EM 
foco: PENSaNdo Na GESTÃo da SaÚdE”, rEaliZado PElo NiSPlaN-
NUclEo dE iNforMaÇÃo EM SaÚdE E PlaNEJaMENTo.
 PErÍodo: 30/08 a 02/09/2021
QUaNTidadE: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNia cEcilia dE SoUZa liMa 5896306 aG. adMNiNiSTraTiVo

Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo
EliZaNGEla coSTa alVES 59562781 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 696832

Portaria Nº 267 de 24/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPaÇÃo dE TrEiNa-
MENTo do “PlaNEJaMENTo EM foco: PENSaNdo Na GESTÃo da SaÚ-
dE”, rEaliZado PElo NiSPlaN-NUclEo dE iNforMaÇÃo EM SaÚdE E 
PlaNEJaMENTo.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlo, Placa QEc-6E63.
 PErÍodo: 30/08 a 02/09/2021
QUaNTidadE: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 696839

..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 039 de 23 de aGosto de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria N.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o servidor 
TiaGo NaZarÉ do NaSciMENTo, cargo: Técnico Patologia clínica, GEP: 
Estatutário Efetivo – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde, licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio de 29/09/2008 a 28/092011.
aUToriZar, que o servidor goze (01) um mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01/11 / 2021 à 30 / 11 / 2021, no total de 30 (Trinta) dias. Matrícula 
n.º 54193614/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 696792

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº238 de 23 de aGosto de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: conduzir o técnico do lacEN/Pa via terrestre na data de 
13/09/2021, para a realização da semana de Certificação dos profissionais 
participantes do curso no município de rurópolis/Pa
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/Pa – Brasil
Período: 13/09/2021 N° de diária: ½ diária (Meia diária)
Servidor:
Valdinei Gomes lopes.
cPf:17880742204.
Matrícula:504888.
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 697054
Portaria Nº 239 de 23 de aGosto de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoria Técnica no repasse das orientações sobre 
esquemas terapêuticos atualizados para malária, direcionado aos profis-
sionais participantes do curso de capacitação.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 13/09/2021 a 15/09/2021 / N° de diárias: 2,5 (duas diárias e 
meia)
Servidor:
João Portela de azevedo
cPf: 194.791.662-91
Matrícula: 00498927
cargo: agente de saúde
Mariana da cunha castro roma
cPf:117.891.877-70
Matrícula:1229343
cargo: Téc. laboratório
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 697188
errata de diÁria. Portaria de diÁria Nº 235 de 17 de agosto 
de 2021.Publicado no Diário Oficial n° 34.675 de 19 de Agosto de 2021. 
Protocolo: 694235
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade
Eraldo Guilherme dos Santos Sá
Jorge Eymar de Matos Silva,
onde se lê.
Período: 30/08/2021 a 03/09/2021 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Leia-se.
Período: 06 /09/ 2021 a 10/ 09 /2021 N° de diárias: 4,5 (quatro diárias 
e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 697097

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 316/2021, de 24/08/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com técnicos do GTCAGHMR/SESPA para 
realizar visita técnica no Hospital regional de castelo de Sonhos
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): distrito de castelo de Sonhos

Servidor: 57206438-1/ Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo (Motorista) / 
5,5 diárias (completa) de 30/08/2021 a 04/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 696800

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 61 de 24 de aGosto de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: TrEiNaMENTo E oriENTaÇÃo do SiSTEMa ESTadUal dE rE-
GUlaÇÃo SEr ii ModUlo aMBUlaTÓrial NoS HoSPiTaiS SÃo JoSE (d 
aNGEli) MUNiciPal dE roNdoN do Pará E cliNica MoNTE SiNai E 
aiNda acoMPaNHar a EQUiPE do daS E ddaSS-dirEÇÃo dE dESEN-
VolViMENTo aUdiToria doS SErViÇoS dE SaUdE/SESPa BElEM, QUE 
ESTará PrESENTE NaS ViSiTaS da coMiSSÃo dE acoMPaNHaMENTo E 
aValiaÇÃo daS METaS QUaNTi-QUaliTaTiVaS doS coNTraToS. a SEr-
ViÇo do 11 crS/SESPa
Município de Marabá/ roNdoN do Pará
Período: 24 a 27/08/2021
 

SErVidor carGo MaTricUla
JEaNE dE MoraiS doUrado coMiSSioNado 5897742/1
aNToNio VicENTE da SilVa MoToriSTa 498856

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 696772
Portaria Nº 60 de 24 de aGosto de 2021

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: irÃo faZEr aValiaÇÃo daS METaS QUaNTi-QUaliTaTiVaS 
doS coNTraToS aSSiSTENciaiS cElEBradoS ENTrE SESPa E aS iNS-
TiTUiÇoES HoSPiTal SÃo JoSE E cliNica MoNTE SiNai aMBoS do 
MESMo MUNiciPio roNdoN do Pará E ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio 
rfErENTE ao MÊS dE JUNHo dE 2021.
Município de Marabá/ roNdoN do Pará
Período: 24 a 27/08/2021
 

SErVidor carGo MaTricUla

ElENY rodriGUES GUiMaraES aUXiliar dE iNforMaTica EM 
SaUdE 5113130/1

roEZEr BaNdEira loBo odoNToloGa 1135
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 696838

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 436 de 25 de aGosto de 2021
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Valmici lima rocha alencar.
cargo: agente de Vigilância Sanitária.
Matrícula/Siape: 0720534-019.
cPf: 131.892.392-15.
Período: 30.08 a 03.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia e Sapucaia.
objetivo: realizar visitas técnicas para averiguação das instalações das ba-
ses descentralizadas em relação aos aspectos sanitários para uma possível 
melhora no tempo-resposta e de acordo com a legislação da rede de Ur-
gência e Emergência.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 696950
Portaria Nº 437 de 25 de aGosto de 2021

Nome: francisca do rosário Nascimento campos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula: 5833370-2.
cPf: 177.698.412-91.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
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Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 30.08 a 02.09.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte  e Xinguara.
objetivo: realizar capacitação sobre Tabagismo / programa Saúde na Esco-
la / NutriSUS / academia da Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 696952
*republicada por ter saído incorreta no doE Nº 34.680/25.08.2021*

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: Tucumã e  Sapucaia.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica que irão realizar a implan-
tação do PEc.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 696862

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 019/2021
coNTraTo 19/2021 - ProcESSo Nº 2021/845218 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: ValÉria dE PaUla MaciEl PaNToJa, Matrícula nº 
57191022/1
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviço de Manutenção Preventiva e corretiva em Eletrodo-
méstico e Equipamento Eletrônico.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 696728

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 19/2021 - Processo 
Nº 2021/845218 -13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 58/2021 – 13ºcrS.
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de Ser-
viço de Manutenção Preventiva e corretiva em Eletrodoméstico e Equipa-
mento Eletrônico.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: l dE B PaES (cNPJ/Nf n° 15.192.828/0001-66).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 25/08/2021 à 25/09/2021.
Valor ESTiMado: r$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais).
aSSiNaTUra: 25/08/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908302, fonte de recursos: 0149001435, Elemento de despesa: 
339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 696733

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°087/2021 – HoL

srP Nº040/2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE SEGUraNÇa
data da abertura: 13/09/2021
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, 25 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 696806

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 103/2021
Processo nº 2021/673658
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
médicos em Unidade de Terapia intensiva adulto (Plantão Médico, atenção 
Horizontal e responsável Técnico).
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
iNTENSiVa GESTÃo dE SErViÇoS MÉdicoS lTda: r$ 3.978.600,00
Valor Total da licitação: r$ 3.978.600,00
Belém, 16 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697082

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 610/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/898864 de 
17/08/2021.
rESolVE:
i – rEMaNEJar a partir de a 17/08/2021, por necessidade de serviço, o 
servidor arliNdo dE SoUZa, Servente, matrícula nº 5135079/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do c.T.i para o Setor de registro 
Hospitalar de câncer – rHc, deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 17/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 24 de agosto de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 697010
Portaria Nº 602/2021-GaB/HoL

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.461 
de 15/01/2021 e tendo em vista o disposto no art. 199 da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa);
coNSidEraNdo os termos contido no Processo nº 2021/294356 de 
16/03/2021.
coNSidEraNdo os preceitos do art. 87 da lei federal nº 8.666/93 e art. 
5º, inciso iV da constituição federal de 1988.
rESolVE:
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível responsa-
bilidade, imputada à empresa: BioValic coMÉrcio dE EQUiPaMENToS 
MÉdicoS lTda.
ii – o processo será conduzido pela comissão de Processo administrativo – 
coPad/Hol, designada pela PorTaria Nº 119/2017 publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará de nº 33.319 de 21/02/2017.
iii – o prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da Publicação Oficial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 20 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 696827
Portaria Nº 609 /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, p ublicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
con sideran do o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/738654;
rESolVE:
i-autorizar o afastamento da servidora NaTacHa SaMara GoNÇalVES 
dE aMoriM, ocupante do car go de Tec. em radiologia, matricula nº 
5894643/2, a contar de 03/07/2021, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de roZaNGEla GoNÇalVES dE aMoriM (Mãe) 
sem prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 03/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 24 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 696858
Portaria Nº 617/2021 - GaB/dG/HoL.

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o período de férias da servidora WaNia Mara doS 
rEiS GUEdES aGUiar que seriam gozados no período de 12/07/2021 a 
10/08/2021, referente ao aquisitivo de 02/08/2019 a 01/07/2020.
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rESolVE:
rEMoVEr, o período de férias da servidora WaNia Mara doS rEiS GUE-
dES aGUiar, Técnico de Enfermagem, matricula nº 5891369/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 23 de agosto de 2021.

Protocolo: 697217

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 724 /2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou pro-
cesso administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor da PorTaria Nº 510/2020 - PrES/fScMPa, que 
trata da renovação da comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e Sindicância;
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/605613, que trata de substi-
tuição de membros;
rESolVE:
dESiGNar para compor a comissão Permanente de Processo administrati-
vo disciplinar e Sindicância - cPPS, os seguintes servidores:
coordENaÇÃo:
Patrícia Suely cavalcante Nonato, Matrícula n.º 57193112/1.
SEcrETário GEral:
Hailton lopes Brito, Matrícula n.º 5175267/1.
MEMBroS TiTUlarES fiXoS:
andréa Moreira da rocha, Matrícula n.º 57174905/1;
adriana lúcia dos anjos Meireles calandrine, Matrícula n.º 5855381/2;
aline Sônia da fonseca Soares, Matrícula n.º 55586357/2;
Sandra lúcia atanes de albuquerque, Matrícula n.º 5643619/3.
carlos alberto Seabra Gonçalves, Matrícula n.º 57212646/2;
MEMBroS TiTUlarES NÃo fiXoS:
daniela do Socorro ferreira Brasil, Matrícula n.º 57213266/2;
Edna cristina Vieira conceição, Matrícula n.º 57174890/1;
Joyce anne aguiar, Matrícula n. ° 57175707/1;
Maria Tereza Teixeira ferro, Matrícula n.° 5799805/3;
raphael de carvalho dos Santos rodrigues, Matrícula n.º 57234003/1;
rosiane da Silva Gonçalves, Matrícula n.º 57194256/1;
MEMBroS SUPlENTES:
ciléia Maria dos Santos ozela, Matrícula n.° 5171059/2;
Maria celeste Nazaré almeida, Matrícula n.º 5343089/2;
Marcilene Maria de Souza Viana, Matrícula nº. 57194648/1;
Pollyanna de Souza Silva, Matrícula n.° 57194604/1;
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP, em exercício.

Protocolo: 696946
Portaria Nº 727/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o falecimento do pai da servidora MarYElBa dE PaUla 
BorGES liMa PaNToJa, ocorrido em 11 de agosto de 2021, e especial-
mente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro 
de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora MarYElBa dE PaUla BorGES liMa PaNToJa, id. funcional 
nº 55586395/4, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de clínica 
Médica, no período de 11/08/2021 a 18/08/2021, conforme certidão de 
Óbito nº 068122 01 55 2021 4 00018 017 0001241 76.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 11/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696892
Portaria Nº 728/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2021/908705.

r E S o l V E:
coNcEdEr licença Gala à servidora lorENa dE oliVEira SaNToS, id. 
funcional nº 6045620/3, fisioterapeuta, lotada na Gerência do Núcleo 
Biopsicossocial, no período de 07/08/2021 a 14/08/2021, conforme certi-
dão de casamento livro: 004 folha: 0064 Nº 254.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 07/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696895
Portaria Nº 725/2021 – cPad/Pres/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou proces-
so administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2019/136174 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de abandono de cargo, infração capitulada no 
artigo 178, inciso iV e no artigo 190, inciso ii, da lei n.º 5.810/94, e prati-
cada, em tese, pelo servidor J.c.r.a., Matrícula nº 57193691/1.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo nº 2019/136174 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de abandono de cargo, infração capitu-
lada no artigo 178, inciso iV e no artigo 190, inciso ii, da lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo disciplinar, 
aNdrÉa MorEira da rocHa, Enfermeira, Matrícula n.º 57174905/1e Pa-
TrÍcia SUElY caValcaNTE NoNaTo, assistente administrativo, Matrícula 
nº 57193112/1 para, sob a presidência do primeiro, dar seguimento ao 
item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação 
deste instrumento, para apresentação do relatório, com possibilidade de 
prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP, em exercício.

Protocolo: 696745
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 128/2021/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

Protocolo: 696698

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 723/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/727119;
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor carloS frEdErico corrEa rodriGUES, id.
funcional nº 57195823/1, Psicólogo, lotado na Gerência do Núcleo Biop-
sicossocial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 01/04/2014 a 
31/03/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696887
Portaria Nº 719/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
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coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/224603;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora roSaNGEla NaSciMENTo da SilVa, id.funcional 
nº 57193858/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de Gestão 
de Pessoas , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 22/09/2021 a 21/10/2021, referente ao triênio 01/02/2014 a 
31/01/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696878
Portaria Nº 718/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/156149;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora rUBENiTa HElENa carloS MarQUES, id.fun-
cional nº 5424461/2, Enfermeira, lotada na coordenação de Saúde do 
Trabalhador , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 12/03/2008 a 
11/03/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696873
Portaria Nº 721/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/471153;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora dEBoraH KaTHlEENN dE carValHo coSTa, 
id.funcional nº 57173752/1, Nutricionista, lotada na coordenação de 
Nutrição , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 01/08/2009 a 
31/07/2012.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696884
Portaria Nº 722/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/752362;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora TaNia rEGiNa d’oliVEira coSTa alMEida, 
id.funcional nº 57198583/1, Técnica de laboratório, lotada na Gerência 
Transfusional , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 27/05/2008 
a 26/05/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696885
Portaria Nº 720/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/271611;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora lUciliNda corrEa da SilVa, id.funcional 
nº 57194438/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência do complexo 
ambulatorial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 11/01/2011 a 
10/01/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696881
Portaria Nº 714/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/73836;

r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora aNa JUlia SaMPaio GoES MorEira, id.funcional 
nº 54180492/3, Psicóloga, lotada no ParaPaZ , 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio para serem usufruídos no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, re-
ferente ao triênio 03/03/2011 a 02/03/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696808
Portaria Nº 712/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/75399;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora ViToria Maria VilHENa da SilVa, id.funcio-
nal nº 57206576/1, agente de artes Práticas, lotada na coordenação de 
Nutrição , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 22/10/2008 a 
21/10/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696799
Portaria Nº 711/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/467828;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora lUiZa Maria dE liMa dUarTE, id.funcional 
nº 57196524/1, agente de artes Práticas, lotada na diretoria Técnica as-
sistencial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 30/04/2014 a 
29/04/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696796
Portaria Nº 709/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/783635;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora ElEUSa cairES PardiNHo, id. funcional 
nº 54188001/1, farmacêutica, lotada na Gerência de assistência far-
macêutica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 19/11/2013 a 
18/11/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696767
Portaria Nº 710/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/689411;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora JoSEdEa MacEdo doS SaNToS, id. funcional 
nº 54187924/2, assistente Social, lotada na Gerência do Núcleo Biopsi-
cossocial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 01/09/2015 a 
31/08/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696771
Portaria Nº 708/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/791602;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora Ercilia dE NaZarE MarQUES TaVEira, id.fun-
cional nº 54181782/2, fisioterapeuta, lotada na Gerência do Núcleo Biop-
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sicossocial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 16/06/2011 a 
15/06/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696762
Portaria Nº 713/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/13953;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora EVaNNY MarroN faria, id.funcional 
nº 57197636/1, Terapeuta ocupacional, lotada na Gerência do Núcleo Biopsi-
cossocial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no período 
de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 26/05/2017 a 25/05/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696802
Portaria Nº 715/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/533409;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora cElia Maria SaNToS da SilVa, id.funcional 
nº 57196153/1, agente de artes Práticas, lotada na Gerência de assistên-
cia farmacêutica , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 25/04/2014 
a 24/04/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696863
Portaria Nº 716/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/14895;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora dioNE HEllEN rodriGUES dE aNdradE, id.
funcional nº 57234079/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de 
Processamento de Material Esterelizado , 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio para serem usufruídos no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, refe-
rente ao triênio 25/11/2013 a 24/11/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696866
Portaria Nº 717/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/147609;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora crEUSa BarBoSa doS SaNToS TriNdadE, id.
funcional nº 5794153/2, Pedagoga, lotada na diretoria de Ensino Pesquisa 
e Extensão , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021, referente ao triênio 19/11/2008 a 
18/11/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 696870

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 695/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 20 de aGosto de 2021.

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 11/08/2021,
considerando os termos do Processo nº 2021/877323;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo os termos da PorTaria Nº 686/2021-caPE/GP/
fScMP, publicada no doE nº 675, de 19/08/2021, que constituiu a a 
comissão Permanente de avaliação de documentos - cPad/fScMP;

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

MEMBroS TiTUlarES

NoME carGo/fUNÇÃo

Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS Enfermeiro / diretor de Planejamento, orçamento 
e Gestão

NorMa SUElY dE carValHo foNSEca aSSUNcao Médico / diretor Técnico assistencial

carloS GilBErTo ViEira da SilVa JUNior diretor administrativo e financeiro

Maria alVES BElEM Enfermeiro / diretor de apoio Técnico operacional

lENa claUdia Maia alENcar Médico / diretor de Ensino e Pesquisa

WalcElir rENdEiro da SilVa Economista / Gerente de finanças

NilSoN MilaS cHUcrE dE SoUZa assistente administrativo / Gerente de arquivo Médico

iNGrid BEZErra doS SaNToS raNiEri administrador / coordenador do arquivo adminis-
trativo

TElMa Karla GoNcalVES carValHo Biblioteconomista

MicHEl faBricio riBEiro PadiNHa administrador / Gerente de Gestão de Pessoas

KlEBSoN TiNoco araUJo Procurador fundacional

ElaiNE criSTiNE coSTa MorEira administrador / Gerente de faturamento

GilBErTo raMoS rodriGUES analista de Sistemas / Gerente de Tecnologia da 
informação

daYViSoN SaNToS dE oliVEira assessor / chefe de Gabinete

MEMBroS SUPlENTES

MariSETH carValHo dE aNdradE Estatístico / coordenador de Estatístca

daNiEl GoNcalVES MiraNda administrador / Gerente do Núcleo de internação e 
regulação

JUliaNa NaSciMENTo dE carValHo doS SaNTo assistente administrativo

Marcia Maria riBEiro BaSilio farmacêutico Bioquímico / Gerente da agência 
Transfusional

SilVia fErrEira NUNES Economista / Gerente de Pesquisa

MiGUEl fErNaNdES GoMES doS SaNToS assistente administrativo

alicE do ESPiriTo SaNTo da SilVa agente de artes Práticas

diorMarlENE loPES ValENTE agente de artes Práticas

NalZEli alVES PErEira Biblioteconomista

VEra lUcia alVarES VirGoliNo assistente de administração

ViTor dE liMa foNSEca Gerente / assessor Jurídico

aNa claUdia MacHado MoNTEiro assistente administrativo

HEriBErTo da SilVa PEdroSo analista de Sistemas

roSE MarY dE SoUZa fErrEira SoUZa assistente de administração

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP, em exercício

Protocolo: 696786

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 696066, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.680 de 25/08/2021

diSPENSa Nº 126/2021
Exercício: 2021
oNde se LÊ: fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei 
no 8.666/93 e
Parecer n.o 149/2021/Prof/fScMP.
Leia-se: fundamento legal: artigo 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93, de-
creto federal nº 9.412/2018, artigo 2º do decreto Estadual nº 2.168/2010 
e artigo 2º da instrução Normativa SEad/dGl nº 001/2012
ordenador: Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente, em exercício da fScMP

Protocolo: 697041
errata

Portaria Nº 672/2021 – caPe/GP/FscMPa, PUBLicada No 
doe Nº 34.669 de 13/08/2021. referente às férias do (a) servidor 
(a) lUiZa alMEida dE frEiTaS, agente de artes Práticas, Matrícula 
Nº 54189284/1, lotado (a) na coordenação de Processamento de roupas;
oNde se LÊ: PErÍodo 16/09/2021 a 15/10/2021;
Leia-se: PErÍodo 01/09/2021 a 30/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 696776
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aViso de LicitaÇÃo
.

cHaMaMeNto PÚBLico N° 001/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio
da comissão de licitação designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/
fScMP, torna público que irá realizar o chamamento público, em favor das 
entidades de atividade sócio-filantrópicas, não governamentais a partir do 
dia 26/08/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df).
oBJETo: “dESfaZiMENTo dE BENS iNSErVÍVEiS” da f ScMP, conforme 
especificações e quantidades constantes doTermo de Referência - Anexo 
i do Edital.
o Edital poderá ser adquirido no site Portal de compras: compras Pará: 
www.compraspara.pa.gov.br ou pedido através do e-mail cpl@santacasa.
pa.gov.br .
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
Tiago de lima ribeiro
Presidente da cPEl / fScMP

Protocolo: 697125

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 729/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021,
considerando o processo nº 2021/921749
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de aNToNio MarcoS SoUSa dE 
liMa cargo farmacêutico, lotado na Gerência de assistência farmacêutica, 
Matricula nº 54190527/1 e 54190527/2, concedida de 16/09/2021 a 
15/10/2021 e 17/09/2021 a 16/10/2021, respectivamente, conforme 
PorTaria Nº. 672/2021- caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 
34.669 de 13/08/2021.
rEGiSTrE - SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 696778
Portaria Nº 730/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021,
considerando o processo nº 2021/904831
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de SiNVal dE SoUZa faro, 
cargo de agente de artes Práticas, Matricula nº 57195558/1, concedida de 
17/08/2021 a 15/09/2021, conforme PorTaria Nº 549/2021- caPE/GP/
fScMP, publicada no doE Nº. 34.630 de 07/07/2021 - caPE/GP/fScMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 696779
Portaria Nº 696/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021,
considerando o processo nº 2021/890855
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de aNa iZaUra da coSTa 
BENiGNo, cargo de Técnico de Enfermagem, Matricula nº 57197473/1, 
concedida de 16/08/2021 a 14/09/2021, conforme PorTaria Nº 
549/2021- caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 34.630 de 07/07/2021 
- caPE/GP/fScMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 20 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 696774
Portaria Nº 707/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021,
considerando o processo nº 2021/904839
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de Maria cEliNa BorGES 
MaciEl cargo Médico, lotada na Gerência da Neonatologia, Matricula 
nº 3223183/2, concedida de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme 
PorTaria Nº. 672/2021- caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 
34.669 de 13/08/2021.
rEGiSTrE - SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 20 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 696770

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 097/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 025/2021 
- fScMP, Processo nº308712/2021, homologado pelo ordenador de despe-
sa, em 10/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 24/08/2021 a 24/08/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, com sede em curitiba/Pr, na rua João amaral 
de almeida, 100, Bairro: cidade industrial, cEP: 81.170-520, Telefone: (91)3353-8889/98356-3301, inscrita no 

cNPJ/Mf sob o nº: 81.706.251/0001-98, e-mail: hospitalar@promefarma.com.br/ prome-
farma@promefarma.com.br

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

13

BETa-loNG - 3MG + 3MG/Ml - 
1Ml (SiMilar) | UQ. Princípio 

ativo: foSfaTo diSSÓdico dE 
BETaMETaSoNa | acETaTo dE 
BETaMETaSoNa apresentação: 

(3,00+3,00) MG/Ml SUS iNJ cT 25 
aMP Vd aMB X 1Ml. registro M.S.: 
1049711730022. origem: BraSil

UNiÃo QUÍMica 
farMacEUTica 
NacioNal S/a

9.000/ 
aMPola 7,84 70.560,00

Valor GloBal: r$ 70.560,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 696821

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 018/2021 Processo 2021/98478
forNEciMENTo dE SaNGUE E HEMocoMPoNENTES
daS ParTES: HoSPiTal SaNTa TErEZiNHa lTda (coNTraTaNTE); cEN-
Tro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia do Pará – HEMoPa (coNTra-
Tado).
do oBJETo: Tem como objeto o fornecimento de sangue e hemocompo-
nentes examinados e liberados por parte do contratado, aos pacientes da 
contratante.
do PraZo: o presente contrato vigorará, pelo prazo de 01 (um) ano, con-
tado da data de sua assinatura, podendo ao final deste prazo e segundo 
o interesse das partes que o subscrevem, ser renovado, mediante Termo 
aditivo por iguais e sucessivos períodos até o limite de 05 (cinco) anos.,
do Valor: Sem valor estimado.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra: 12 de agosto 2021
aSSiNaTUraS:
lUiS lEiTE dE oliVEira filHo E Maria do Socorro dE araÚJo MENE-
ZES – HoSPiTal SaNTa TErEZiNHa lTda (coNTraTaNTE);
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra – HEMoPa (coNTraTado)
ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista campos, cEP nº 66.033-000, Belém – Pa.

Protocolo: 697002

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 467, de 23 de aGosto de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar o Servidor Saulo coelho assis ribeiro (matrícula n° 54189932) 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 336/2021 – PROTECH MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉdicoS lTda.
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oBJETo: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV).
ViGÊNcia: início em 23/08/2021 e término em 20/11/2021.
ProcESSo: 2021/858865
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 118/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 697032

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 467, de 23 de aGosto de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
EXclUir o nome do servidor, abaixo relacionado, da PorTaria Nº 160, de 
11/08/2021, publicada no doE n° 34.669, de 13/08/2021, que concedeu 
licença Prêmio aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de aGoSTo/2021.
1º PErÍodo

MaTricUla NoME TriÊNio PEriodo coN-
cEdido

PorTaria 
aNTErior

57192869/1 SUEllEN doS SaNToS da SilVa 28/04/2017 a 
27/04/2020

02/08/2021 a 
31/08/2021  

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

Protocolo: 696953

.

.

errata
.

errata da PUBLic aÇÃo N. 692914, PUBLicada No doe 
N° 34672 de 17/08/2021.

oNde se LÊ:
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 107/2020
 Leia -se:
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 42/2021

Protocolo: 697081

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 336/2021
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ 16.300,00 (dEZESSEiS Mil E TrEZENToS rEaiS)
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: início em 23/08/2021 e término em 20/11/2021.
dispensa de licitação n º 118/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0269, 0261, 0103.
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda.
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391, Sala 607 - crE-
MaÇÃo
BElÉM/Pa
cEP: 66040-100
Telefone: (91) 3229-0134/ 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 697031

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 91/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Órteses, Próteses e Materiais Especializados (oPME) utiliza-
dos, em regime de antecipação, e assistência técnica para realização de 
procedimentos de Eletrofisiologia Cardíaca em pacientes do SUS, por um 
período de 12 (doze) meses, na fundação Pública Estadual Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do Termo de Re-
ferência - 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: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 02/09/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 697045

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 80/
FHcGV/2021

oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição Eventual de Soluções Parenterais de Pequeno e Grande Volume 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1. água destilada 250.000 r$ 0,33 farMacE – iNdUSTria QUÍMico-
farMacÊUTica cEarENSE lTda

2. água destilada 12.000 r$ 1,70 farMacE – iNdUSTria QUÍMico-
farMacÊUTica cEarENSE lTda

3. água destilada 15.000 r$ 2,18 frESENiUS KaBi BraSil lTda

4. Bicarbonato de Sódio 8,4% 21.000 r$ 0,90 f cardoSo E cia lTda

5. Bicarbonato de Sódio 8,4% 800 r$ 29,95 f cardoSo E cia lTda

6. Bicarbonato de Sódio 10% 5.000 r$ 1,00 farMacE – iNdUSTria QUÍMico-
farMacÊUTica cEarENSE lTda

7. cloreto de Potássio 10% 25.000 r$ 0,40 f cardoSo E cia lTda

8. cloreto de Sódio 0,9% 220.000 r$ 0,30 farMacE – iNdUSTria QUÍMico-
farMacÊUTica cEarENSE lTda

9. cloreto de Sódio 0,9% 175.000 r$ 1,72 farMacE – iNdUSTria QUÍMico-
farMacÊUTica cEarENSE lTda

10. cloreto de Sódio 0,9% 45.000 r$ 1,90 frESENiUS KaBi BraSil lTda

11. cloreto de Sódio 0,9% 115.000 r$ 2,20 frESENiUS KaBi BraSil lTda

12. cloreto de Sódio 0,9% 25.000 r$ 3,80 frESENiUS KaBi BraSil lTda

13. cloreto de Sódio 10% 15.000 r$ 0,40 farMacE – iNdUSTria QUÍMico-
farMacÊUTica cEarENSE lTda

14. Glicose 5% 5.000 r$ 1,91 frESENiUS KaBi BraSil lTda

15. Glicose 5% 18.000 r$ 2,05 frESENiUS KaBi BraSil lTda

16. Glicose 5% 10.000 r$ 2,25 frESENiUS KaBi BraSil lTda

17. Glicose 10% 2.000 r$ 2,20 frESENiUS KaBi BraSil lTda

18. Glicose 10% 2.000 r$ 2,25 frESENiUS KaBi BraSil lTda

19. Glicose 25% 5.000 r$ 0,50 ParaMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda

20. Glicose 50% 120.000 r$ 0,63 f cardoSo E cia lTda

21. Gluconato de cálcio 10% 16.000 r$ 2,35 f cardoSo E cia lTda

22. Manitol 20% 5.000 r$ 4,00 f cardoSo E cia lTda

23. Manitol + Sorbitol, Solução 
composta 7.000 caNcElado No JUlGaMENTo

24. ringer lactato Sódio 12.000 r$ 2,68 frESENiUS KaBi BraSil lTda

25. ringer simples 13.500 r$ 2,65 frESENiUS KaBi BraSil lTda

26. Sulfato de Magnésio 10% 8.000 r$ 1,14 f cardoSo E cia lTda

27. Sulfato de Magnésio 50% 4.000 r$ 8,37 ParaMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 80/fHcGV/2021:
r$ 1.324.045,00 (Um milhão, trezentos e vinte e quatro mil e quarenta e 
cinco reais).
Belém/Pa, 25 de agôsto de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 697206

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo: 120/2021
Valor: r$ 253.339,40 (dUZENToS E ciNQUENTa E TrÊS Mil, TrEZENToS 
E TriNTa E NoVE rEaiS E QUarENTa cENTaVoS)
objeto: aquisição de Grupo Gerador de Energia carenado e Silenciado com 
motor a diesel com acionamento automático destinado ao atendimento 
das instalações da NoVa HEModiNÂMica da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 10/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8289;
Natureza da despesa 449052;
fonte de recursos 0269, 0103, 0130 e suas respectivas subfontes e su-
peravits.
origem do recurso Estadual
contratado: MUlTidiESEl iNdÚSTria coMÉrcio rEPrESENTaÇÕES E 
SErViÇoS EirElE.
Endereço: Travessa do Triunfo, 271 – MaraNHÃo – São Paulo – SP
E-Mail: geradoresnovos@multidisel.com.br
Telefone: (21) 2560-6346
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 696757
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HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 082/2021-GaB/Hrc
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PorTaria Nº 704/2021 – ccG de 06 de maio de 2021, 
Publicado no doE nº 34.576 e considerando os termos do processo 
2020/894804......
rESolVE:
1 - dETErMiNar, de acordo com o art. 98 da lei 5810, de 24 de janeiro 
de 1994, ao servidor alBErTo rETTElBUScH BaSToS, Médico, Matrícula 
54182632-2, 30 (trinta) dias de licença Prêmio por assiduidade no período 
de 01/09/2021 à 30/09/2021. correspondente aos 30 (dias) restante do 
triênio de 11/07/2015 à 10/07/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE
cametá, 25/08/2021.
EliZETE carValHo da VEiGa
diretora do Hospital regional de cametá

Protocolo: 696844

diÁria
.

Portaria: 073/2021
NoME: JUaNil doS SaNToS MoNTEiro
MaTricUla: 57205456-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo: transportar a equipe que participará da reunião com a comissão 
de plantão/SESPa para revisar o padrão e orientações para realização das 
escaldas de plantões e sobreavisos do Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 09 à 11/08/2021
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa E ciNco cENTaVoS)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Portaria: 076/2021
NoME: EliZETE carValHo da VEiGa
MaTricUla: 5561833-2
carGo: dirETora/Hrc
fUNÇÃo: dirETora/Hrc
NoME: ElViS roNiS aMÉrico GoMES
MaTricUla: 57194871-1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
fUNÇÃo: coord. rH
oBJETiVo: reunir com a comissão de plantão/SESPa para revisar o padrão 
e orientações para realização das escaldas de plantões e sobreavisos do 
Hospital regional de cametá.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 09 à 11/08/2021
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa E ciNco cENTaVoS)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E 
cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Portaria: 078/2021
NoME: EliZETE carValHo da VEiGa
MaTricUla: 5561833-2
carGo: dirETora/Hrc
fUNÇÃo: dirETora/Hrc
NoME: carliaNa GoMES MENdoNÇa NoVES
MaTricUla: 5882419-2
carGo: aSSiSTENTE Social
fUNÇÃo: rEGUlaÇÃo
NoME: alaN faBiaNo MiraNda cEi
MaTricUla: 59198331-1
carGo: ENfErMEiro
fUNÇÃo: cHEfia dE ENfErMaGEM
NoME: roSiENE da SilVa aNdradE
MaTricUla: 57205411-4
carGo: MÉdica
fUNÇÃo: dirETora clÍNica
OBJETIVO: apresentar do perfil assistencial do Hospital Regional de Ca-
metá para os municípios que compõe o 13º CRS, Discutir sobre o fluxo 
regulatório ambulatorial e hospitalar, reconhecimento da rede de atenção 
à saúde em cada Município, identificar os avanços e entraves no processo, 
gerar propostas às demandas apresentadas.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: oEiraS do Pará

PErÍodo: 12 à 13/08/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diária
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E 
cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Portaria: 080/2021
NoME: EliZETE carValHo da VEiGa
MaTricUla: 5561833-2
carGo: dirETora/Hrc
fUNÇÃo: dirETora/Hrc
NoME: carliaNa GoMES MENdoNÇa NoVES
MaTricUla: 5882419-2
carGo: aSSiSTENTE Social
fUNÇÃo: rEGUlaÇÃo
NoME: alaN faBiaNo MiraNda cEi
MaTricUla: 59198331-1
carGo: ENfErMEiro
fUNÇÃo: cHEfia dE ENfErMaGEM
oBJETiVo: reunir com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde 
de Limoeiro do Ajurú com o objetivo de apresentar do perfil assistencial do 
Hospital regional de cametá para os municípios que compõe o 13º crS, 
Discutir sobre o fluxo regulatório ambulatorial e hospitalar, reconhecimento 
da rede de atenção à saúde em cada Município, identificação de avanços e 
entraves no processo, propostas a demanda apresentada.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: liMoEiro do aJUrÚ
PErÍodo: 19 à 20/08/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diária
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Portaria: 081/2021
NoME: PaUlo MarcElo PrESTES arNoUd
MaTricUla: 57205460-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo: realizar transporte de material Histopatológico do Hospital re-
gional de cametá para o lacEN/Pa e de Hemocomponentes do HENaB 
(abaetetuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM/aBaETETUBa
PErÍodo: 25 à 27/08/2021
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa E ciNco cENTaVoS)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Protocolo: 696823
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria Nº 97 de 24 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando o teor do PaE nº 2021/818990;
resolve:
dESiGNar a servidora aNGEla Maria laGoia ValENTE id. funcional nº 
3275612/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, para respon-
der pelo coordenador de Núcleo de controle interno, no período de 24.08 
a 22.09.2021, em substituição a servidora cassia Koury Barbalho, id. fun-
cional nº 57191423/4, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 24 de agosto de 2021
adlEr SilVEira - Secretário de Estado de Transportes

Portaria Nº 218 de 20 de aGosto de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.781 de 15.01.2019;
considerando o teor do PaE nº 2021/174508;
resolve:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor roNal-
do MiraNda fErrEira, id. funcional nº 5104580/1, ocupante do cargo 
de Braçal, no período de 22.09 a 21.10.2021, referente ao período aquisi-
tivo de 21/09/2020 a 20/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 20 de agosto de 2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira - diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 696978
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2019/488085 Nº do coNtrato: 33/2021

oBJETo: o objeto do contrato é a aquisição de equipamentos para limpeza 
de áreas verdes e viaturas, para atender ao termo de doação com encar-
gos, entre o Estado do Pará e a União, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas estabelecidas no Termo de referência, anexo i 
do Edital.
Valor GloBal: r$ 213.859,16 (duzentos e treze mil, oitocentos e cin-
quenta e nove reais e dezesseis centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2021.
PraZo: 12 (doze) meses.
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 03/2021 – SETraN.
doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: Unidade orçamen-
taria: 29101;  Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338;  Natureza 
da despesa: 449052;  origem do recurso: Tesouro; fonte do recurso: 
0301000000.
dadoS da coNTraTada: NoME: BraSidaS EirEli. cNPJ: 
20.483.193/0001-96.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 696913
eXtrato do coNtrato

Processo: 2021/579385 Nº do coNtrato: 32/2021
oBJETo: o  objeto  do  presente  contrato  é  o  fornecimento  serviços de 
mão de obra especializada em tecnologia da informação para o desenvol-
vimento de sistemas de informação e de infraestrutura de tecnologia, con-
forme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviços cons-
tantes deste instrumento, considerando a inovação tecnológica, buscando 
qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente 
tecnológico da administração desta Secretaria, conforme especificações 
constantes no Termo de referência.
Valor GloBal: r$ 203.520,00 (duzentos e três mil, quinhentos e vinte 
reais).
daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2021.
PraZo: 12 (doze) meses.
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 05/2021 – SETraN.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentaria: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.122.1297.8338; Natureza da despesa: 339040; origem do 
recurso: Tesouro; fonte do recurso: 6101000000.
dadoS da coNTraTada: NoME: aVaNT TEcNoloGia E iNforMaTica 
lTda. cNPJ: 30.649.749/0001-25
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 696915
eXtrato do coNtrato

Processo: 2019/488085 Nº do coNtrato: 34/2021
oBJETo: o objeto do contrato é a aquisição de veículos, para atender ao 
termo de doação com encargos, entre o Estado do Pará e a União, con-
forme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no 
Termo de referência, anexo i do Edital.
Valor GloBal: r$ 5.725.220,00 (cinco milhões, setecentos e vinte e cin-
co mil, duzentos e vinte reais).
daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2021.
PraZo: 12 (doze) meses.
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 03/2021 – SETraN.
doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: Unidade orçamen-
taria: 29101;  Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338;  Natureza 
da despesa: 449052;  origem do recurso: Tesouro; fonte do recurso: 
0301000000.
dadoS da coNTraTada: NoME: cNH iNdUSTrial BraSil lTda. cNPJ: 
01.844.555/0005-06.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 696921

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 219 de 23 de aGosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o gerente se deslocará para realizar o levantamento patrimonial 
no 2º Núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): capanema, Santa Maria do Pará, capitão Poço, Bragança, ou-
rém, Nova Timboteua e Salinópolis.
Servidor (a): cleber rubens fernandes da costa
cargo: Gerente
id. funcional: 5956283/2
Período: 15 a 17/09/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 220 de 23 de aGosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acompanhar o Sr. Secretário adjunto para Vistoria Técnica nas 
Malhas rodoviárias da Pa-483, Pa-151 e Pa-252, nos municípios de igara-
pé-Miri, Moju e acará.
origem: Belém
destino(s): igarapé-Miri/Moju/acará
Servidor (a): José roberto dos Santos lima
cargo: Servente

id. funcional: 3277887/1
Período: 19 a 20/08/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 221 de 23 de aGosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o aux. de administração se deslocará para realizar o levanta-
mento patrimonial no 1º Núcleo regional e sua subordinadas.
origem: Belém
destino(s): castanhal, igarapé-açu, Marapanim, Santo antônio do Tauá e 
Santa Barbara
Servidor (a): raimundo Nazareno damasceno Silva
cargo: auxiliar de administração
id. funcional: 2047624/1
Período: 01 a 03/09/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 222 de 24 de aGosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o gerente se deslocará para realizar o levantamento patrimonial 
no 1º núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): castanhal, igarapé-açu, Marapanim, Santo antônio do Tauá e 
Santa Barbara.
Servidor (a): cleber rubens fernandes da costa
cargo: Gerente
id. funcional: 5956283/2
Período: 01 a 03/09/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 223 de 24 de aGosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o braçal se deslocará para realizar o levantamento patrimonial 
no 2º núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): capanema, Santa Maria do Pará, capitão Poço, Bragança, ou-
rém, Nova Timboteua e Salinópolis.
Servidor (a): raimundo Walterloo da Silva
cargo: Braçal
id. funcional: 2041049/1
Período: 15 a 17/09/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 696947
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 002/2021.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 5º Núcleo regional, na região de integração do araguaia.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas
BEST TraNSPorTES E coNSTrUÇÕES lTda., coNSTrUfoX – coNS-
TrUÇÕES E iNcorPoraÇÕES lTda., coNSTrUTora lorENZoNi lTda., 
road coNSTrUTora EirEli e T.l. coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda., 
foram consideradas HaBiliTadaS, e as empresas cÍrio coNSTrUTora E 
SErVioS lTda., coNSTrUTora NorTE BraSil lTda., ENGEforT coNS-
TrUTora E EMPrEENdiMENToS lTda, NG – ENGENHaria E coNSTrU-
ÇÕES lTda., rodocoN coNSTrUÇÕES rodoViáriaS lTda., TaPaJÓS 
– TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo lTda., TErcoN coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS EirEli – EPP, TraNSViaS coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM 
lTda. e TSc ENfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli, foram conside-
radas iNaBiliTadaS. a partir da data desta publicação, abre-se o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. cópia da ata de 
julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos 
interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na 
av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 25 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 697193
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 007/2021.
oBJETo: Pavimentação da Pa-477, trecho Ent. Pa-153 / Piçarra, sub-tre-
cho Ent. Vicinal armazém castro / Piçarra, com extensão de 13,30 km, 
na região de integração carajás, sob a jurisdição do 5º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas: ENGEforT coNSTrUTora E EM-
PrEENdiMENToS lTda, T.l. coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda, coNS-
TrUfoX coNSTrUÇÕES E iNcorPoraÇÕES lTda, laca ENGENHaria 
lTda e HB20 coNSTrUÇÕES EirEli, foram consideradas HaBiliTadaS, e 
as empresas GEoToP SErViÇoS ToPoGráficoS lTda, d fáTiMa coNS-
TrUTora lTda, coNSTrUTora lorENZoNi lTda, carMoNa caBrEra 
coNSTrUTora dE oBraS S.a., coNSTrUTora NorTE BraSil lTda, cÍ-
rio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, G. 
r. froTa EirEli – EPP, WHiTE TraTorES SErViÇoS dE TErraPlENaGEM 
EirEli, TSc iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli, l o fraNco da 
SilVa EirEli – EPP e coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda foram consi-
deradas iNaBiliTadaS. a partir da data desta publicação, abre-se o prazo 
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de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. cópia da ata de 
julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos 
interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na 
av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 25 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 697200

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 11
coNtrato: 23/2018

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato nº 023/2018-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços e obras de engenharia 
para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros do 
Município de limoeiro do ajurú/Pa, conforme solicitação constante do Pro-
cesso nº 2021/839529.
data de assinatura: 13/08/2021
Vigência: 15/08/2021 a 13/12/2021
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051
origem do recurso: Estadual
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PaUlo raYMUNdo BriGido dE oliVEira 
EirEli
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 696688

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 632/2021 – arcoN-Pa,
BeLÉM, 25 de aGosto de 2021.

o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN – Pa, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso i do artigo 19 da lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 
1997 e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro 2006;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE nº 06/2021 – GaB, que solicita in-
formações a respeito do servidor indicado como autoridade de Gerencia-
mento desse Órgão/Entidade;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor Edmilson Souza da Silva Junior, matrícula nº 
5946213/1, cargo Gerente de Grupo Técnico de ouvidoria - GTo, como 
autoridade de gerenciamento desta arcoN-Pa.
ii - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN/Pa

Protocolo: 697061
Portaria Nº 633/2021 arcoN-Pa

BeLÉM, 25 de aGosto de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN – Pa, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso i do artigo 19 da lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 
1997 e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro 2006;
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o servidor Wildson araújo de Mello, matrícula nº 
5960869/1, diretor de Norm. e fiscalização para responder pela diretoria 
de controle financeiro e Tarifário – dic, durante as férias da titular desta 
agência de regulação e controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 25 de agosto de 2021.
Eurípedes reis da cruz Guedes
diretor Geral da arcoN/Pa.

Protocolo: 697067

errata
.

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, 5 e ½ (cinco 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 Xinguara/Pa, no 
período de 09 a 14/08/2021, 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,
republicada por incorreção no doE Nº 34.680 datas: 25/08/2021.
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, 5 e ½ (cinco 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 Xinguara/Pa, no 
período de 09 a 14/08/2021, 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,
republicada por incorreção no doE Nº 34.680 datas: 25/08/2021.

Protocolo: 696936

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 584/2021 – arcoN-Pa /caF- 
03 de aGosto de 2021

Publicada 25/08/2021 doE Nº 34.680.
Protocolo: 696923

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 275 de 24 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
considerando o que dispõe o art. 132 inciso V, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e o processo 2021/878093;
rESolVE:
I - CONCEDER Gratificação de Tempo Integral–GTI, de que trata os dispo-
sitivos legais acima mencionados, ao servidor oZiaS GUEdES dE aQUiNo, 
matrícula nº 3177530/ 1, ocupante do cargo de Extensionista rural, no 
percentual de 30%, a contar de 17.08.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP.

Protocolo: 696704

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 274 de 24 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de 
fevereiro de 2021,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2021/640780
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor EdMilSoN dE SoUSa caMPoS, 
matrícula 19097/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, no perí-
odo de 01/09/2021 a 30/10/2021- (60 dias), correspondentes ao triênio 
2004/2007.
  rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
  rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
  SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 696696

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 239 de 05.08.21, PUBLicada 
No doe Nº 34.661 de 06.08.2021.

SErVidor: THiaGo MarcElo PacHEco dE oliVEira, Matricula: 
57175440/2 PErÍodo dE GoZo:
oNde se LÊ: 06/09/2021 a 05/10/2021
Leia-se: 20/09/2021 a 19/10/2021

Protocolo: 696988

t.
.

torNar seM eFeito
.

PorTaria dE diária
Nº 470/2021- BENEficiário: anelise de Sarges ramos
Nº 471/2021- BENEficiário: Miguel Magno luz de abreu

Protocolo: 697230
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2014/363930
BENEdiTo do NaSciMENTo 

dE criSTo SÍTio NoVa Vida 64,7087Ha ToMÉ-aÇU 1278/2021

oBS: Torna sem efeito a PorTaria Nº 1202/2021 de 10/08/2021, 
publicadas no doE nº 34.666/2021, de 11 de agosto de 2021
Belém(Pa), 25/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 696989
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
2014/139937 Jadir MarcoS dEPra GlEBa BacUri 1186,8825Ha UliaNoPoliS 1277/2021

Belém(Pa), 25/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 696982
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

1996/110707 alcidES TaQUETE 
MacHado

faZENda SaNTa 
roSa 1479,3576Ha BrEU BraNco/

MoJU 1272/2021
- 

ESTa PorTaria TorNa SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1188/2021 de 09 de 
agosto de 2021, publicada no doE nº 34.664 de 10/08/2021
Belém(Pa), 25/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 696924
Portaria Nº 1272, de 25 de aGosto de 2021

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSidEraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras 
do Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira Vi, com a designação de Projeto integrado 
Trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de 
janeiro de 1990 e a funai a PorTaria Nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2013/357008, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o Título nº 019, 
representativo do lote 28, Setor “i”, do Projeto integrado Trairão, por uma 
área denominada lote 5-a, Setor “a”, com 1.311,9540hectares, localizada 
Gleba Guajará i, no Município de Prainha, em favor de SaNTa carMEliTa 
aGroPEcUária S/a.
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 696897
Portaria N° 1273 de 25 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 034, de 19 de 
janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.811, 
de 20 de janeiro de 2015, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
SaNTa Maria, localizada no Município de Bujaru, com área de 5.748,5247 
ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca 
de Bujaru sob o nº 573, livro: 2-d, folha: 126;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da Gleba 
Santa Maria, de forma que seu limite seja definido a partir de acidentes 
geográficos bem definidos, os quais foram vetorizados de imagens, bem 
como para atender a regularização fundiária de áreas parcialmente inse-
ridas na referida Gleba;
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 2014/360044.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da área da GlEBa SaNTa Maria, localizada no 
Município de Bujaru, de uma área de 5.748,5247 ha, para uma área de 
6.930,7511 ha (seis mil, novecentos e trinta hectares, setenta e cinco ares 
e onze centiares) com limites, confrontações e demais especificações téc-
nicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos se-
guintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 
9.831.231,57m e E = 812.563,82m; deste, segue pela Margem Esquerda 
do rio Guamá, com a seguinte distância: 9.067,73 m até o marco M-002, 
de coordenada N = 9.827.845,73m e E = 820.156,37m; deste, segue con-
frontando com o limite da fazenda Mocajuba – PEaS Mocajuba, com a 
seguinte distância: 9,84 m e azimute plano 175°06’03” até o marco M-003, 
de coordenada N = 9.827.835,93m e E = 820.157,21m; 8,68 m e azimute 
plano 171°39’19” até o marco M-004, de coordenada N = 9.827.827,34m 
e E = 820.158,47m; 277,19 m e azimute plano 171°41’48” até o marco 
M-005, de coordenada N = 9.827.553,06m e E = 820.198,50m; 12,61 m 
e azimute plano 171°00’56” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.827.540,60m e E = 820.200,47m; 22,17 m e azimute plano 171°40’34” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.827.518,66m e E = 820.203,68m; 
111,07 m e azimute plano 171°39’56” até o marco M-008, de coordenada 
N = 9.827.408,76m e E = 820.219,78m; 7,57 m e azimute plano 
171°29’44” até o marco M-009, de coordenada N = 9.827.401,27m e E = 
820.220,90m; 198,70 m e azimute plano 171°30’31” até o marco M-010, 
de coordenada N = 9.827.204,75m e E = 820.250,24m; 31,97 m e azimu-
te plano 171°59’57” até o marco M-011, de coordenada N = 9.827.173,09m 
e E = 820.254,69m; 77,35 m e azimute plano 171°59’48” até o marco 
M-012, de coordenada N = 9.827.096,49m e E = 820.265,46m; 62,73 m 
e azimute plano 170°51’49” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.827.034,56m e E = 820.275,42m; 148,69 m e azimute plano 170°52’04” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.826.887,75m e E = 820.299,02m; 
64,05 m e azimute plano 170°51’51” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.826.824,51m e E = 820.309,19m; 84,29 m e azimute plano 172°53’06” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.826.740,87m e E = 820.319,63m; 
104,34 m e azimute plano 172°53’14” até o marco M-017, de coordenada 
N = 9.826.637,33m e E = 820.332,55m; 58,02 m e azimute plano 
172°01’30” até o marco M-018, de coordenada N = 9.826.579,87m e E = 
820.340,60m; 162,84 m e azimute plano 172°01’07” até o marco M-019, 
de coordenada N = 9.826.418,61m e E = 820.363,21m; 133,47 m e 
azimute plano 172°01’11” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.826.286,43m e E = 820.381,74m; 94,60 m e azimute plano 170°56’17” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.826.193,01m e E = 820.396,64m; 
297,17 m e azimute plano 170°56’07” até o marco M-022, de coordenada 
N = 9.825.899,55m e E = 820.443,46m; deste, segue confrontando com 
Quem de direito, com a seguinte distância: 76,69 m e azimute plano 
260°02’38” até o marco M-023, de coordenada N = 9.825.886,29m e E = 
820.367,92m; 1.714,44 m e azimute plano 260°02’40” até o marco M-024, 
de coordenada N = 9.825.589,89m e E = 818.679,30m; 28,87 m e azimu-
te plano 257°44’25” até o marco P-591, de coordenada N = 9.825.583,76m 
e E = 818.651,09m; deste, segue pela Margem Esquerda do igarapé Gua-
jará-açu, com a seguinte distância: 3.531,94 m até o marco M-025, de 
coordenada N = 9.823.348,82m e E = 817.933,24m; deste, segue con-
frontando com os limites da Gleba igarapezinho, com a seguinte distância: 
23,06 m e azimute plano 264°16’37” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.823.346,52m e E = 817.910,29m; 459,71 m e azimute plano 
260°19’34” até o marco M-027, de coordenada N = 9.823.269,27m e E = 
817.457,12m; 9,72 m e azimute plano 248°07’58” até o marco M-028, de 
coordenada N = 9.823.265,65m e E = 817.448,10m; 461,73 m e azimute 
plano 248°07’12” até o marco M-029, de coordenada N = 9.823.093,58m 
e E = 817.019,63m; 124,35 m e azimute plano 262°44’31” até o marco 
M-030, de coordenada N = 9.823.077,87m e E = 816.896,28m; 17,07 m 
e azimute plano 262°43’45” até o marco M-031, de coordenada N = 
9.823.075,71m e E = 816.879,35m; 280,26 m e azimute plano 262°44’22” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.823.040,29m e E = 816.601,34m; 
152,69 m e azimute plano 262°44’32” até o marco M-033, de coordenada 
N = 9.823.021,00m e E = 816.449,87m; 142,08 m e azimute plano 
175°55’39” até o marco M-034, de coordenada N = 9.822.879,28m e E = 
816.459,96m; 73,14 m e azimute plano 175°55’22” até o marco M-035, de 
coordenada N = 9.822.806,33m e E = 816.465,16m; 6,82 m e azimute 



 diário oficial Nº 34.681  39 Quinta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2021

plano 175°57’44” até o marco M-036, de coordenada N = 9.822.799,53m 
e E = 816.465,64m; 26,63 m e azimute plano 175°54’30” até o marco 
M-037, de coordenada N = 9.822.772,97m e E = 816.467,54m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste/oeste) da 
Estrada Sem denominação, com a seguinte distância: 11,59 m e azimute 
plano 233°27’23” até o marco M-038, de coordenada N = 9.822.766,07m 
e E = 816.458,23m; 20,81 m e azimute plano 242°11’29” até o marco 
M-039, de coordenada N = 9.822.756,36m e E = 816.439,82m; 19,75 m 
e azimute plano 249°05’15” até o marco M-040, de coordenada N = 
9.822.749,31m e E = 816.421,37m; 0,63 m e azimute plano 246°40’56” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.822.749,06m e E = 816.420,79m; 
23,57 m e azimute plano 243°54’08” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.822.738,69m e E = 816.399,62m; 0,30 m e azimute plano 241°41’57” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.822.738,55m e E = 816.399,36m; 
21,98 m e azimute plano 241°29’14” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.822.728,06m e E = 816.380,05m; 3,21 m e azimute plano 244°33’07” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.822.726,68m e E = 816.377,15m; 
20,67 m e azimute plano 244°31’33” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.822.717,79m e E = 816.358,49m; 20,38 m e azimute plano 253°31’18” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.822.712,01m e E = 816.338,95m; 
21,04 m e azimute plano 265°03’52” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.822.710,20m e E = 816.317,99m; 16,35 m e azimute plano 270°46’15” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.822.710,42m e E = 816.301,64m; 
13,98 m e azimute plano 270°49’11” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.822.710,62m e E = 816.287,66m; 29,57 m e azimute plano 270°54’38” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.822.711,09m e E = 816.258,09m; 
23,28 m e azimute plano 270°54’38” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.822.711,46m e E = 816.234,81m; 32,56 m e azimute plano 271°51’57” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.822.712,52m e E = 816.202,27m; 
0,23 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.822.712,52m e E = 816.202,04m; 0,42 m e azimute plano 268°38’10” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.822.712,51m e E = 816.201,62m; 
35,19 m e azimute plano 266°32’48” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.822.710,39m e E = 816.166,49m; 0,39 m e azimute plano 265°36’05” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.822.710,36m e E = 816.166,10m; 
36,86 m e azimute plano 263°23’44” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.822.706,12m e E = 816.129,48m; 0,37 m e azimute plano 262°18’14” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.822.706,07m e E = 816.129,11m; 
34,76 m e azimute plano 260°17’38” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.822.700,21m e E = 816.094,85m; 6,71 m e azimute plano 260°17’56” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.822.699,08m e E = 816.088,24m; 
0,13 m e azimute plano 261°15’14” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.822.699,06m e E = 816.088,11m; 31,26 m e azimute plano 259°03’50” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.822.693,13m e E = 816.057,42m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba igarapezinho, com a 
seguinte distância: 8,97 m e azimute plano 300°59’48” até o marco M-064, 
de coordenada N = 9.822.697,75m e E = 816.049,73m; 103,26 m e 
azimute plano 301°00’58” até o marco M-065, de coordenada N = 
9.822.750,96m e E = 815.961,23m; 61,14 m e azimute plano 301°00’43” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.822.782,46m e E = 815.908,83m; 
124,56 m e azimute plano 301°00’54” até o marco M-067, de coordenada 
N = 9.822.846,64m e E = 815.802,08m; 40,60 m e azimute plano 
301°01’10” até o marco M-068, de coordenada N = 9.822.867,56m e E = 
815.767,29m; 30,44 m e azimute plano 204°48’19” até o marco M-069, de 
coordenada N = 9.822.839,93m e E = 815.754,52m; 60,52 m e azimute 
plano 204°47’42” até o marco M-070, de coordenada N = 9.822.784,99m 
e E = 815.729,14m; 82,85 m e azimute plano 204°47’56” até o marco 
M-071, de coordenada N = 9.822.709,78m e E = 815.694,39m; 146,35 m 
e azimute plano 204°47’47” até o marco M-072, de coordenada N = 
9.822.576,92m e E = 815.633,01m; 29,61 m e azimute plano 204°47’58” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.822.550,04m e E = 815.620,59m; 
32,05 m e azimute plano 204°47’24” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.822.520,94m e E = 815.607,15m; 65,90 m e azimute plano 204°47’58” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.822.461,12m e E = 815.579,51m; 
32,78 m e azimute plano 183°14’06” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.822.428,39m e E = 815.577,66m; 35,09 m e azimute plano 183°14’06” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.822.393,36m e E = 815.575,68m; 
22,22 m e azimute plano 183°15’05” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.822.371,18m e E = 815.574,42m; 27,48 m e azimute plano 183°13’59” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.822.343,74m e E = 815.572,87m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste/
oeste) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distância: 13,97 m 
e azimute plano 265°48’44” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.822.342,72m e E = 815.558,94m; 32,85 m e azimute plano 266°19’01” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.822.340,61m e E = 815.526,16m; 
0,30 m e azimute plano 264°17’22” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.822.340,58m e E = 815.525,86m; 21,51 m e azimute plano 263°46’50” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.822.338,25m e E = 815.504,48m; 
0,46 m e azimute plano 262°34’07” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.822.338,19m e E = 815.504,02m; 0,58 m e azimute plano 257°09’08” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.822.338,06m e E = 815.503,45m; 
19,72 m e azimute plano 255°13’26” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.822.333,03m e E = 815.484,38m; 27,24 m e azimute plano 258°26’18” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.822.327,57m e E = 815.457,69m; 
0,36 m e azimute plano 257°07’30” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.822.327,49m e E = 815.457,34m; 10,15 m e azimute plano 255°30’43” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.822.324,95m e E = 815.447,51m; 
12,94 m e azimute plano 255°27’33” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.822.321,70m e E = 815.434,98m; 2,26 m e azimute plano 255°39’23” 

até o marco M-091, de coordenada N = 9.822.321,14m e E = 815.432,79m; 
0,25 m e azimute plano 253°44’23” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.822.321,07m e E = 815.432,55m; 14,13 m e azimute plano 253°28’32” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.822.317,05m e E = 815.419,00m; 
0,42 m e azimute plano 251°59’45” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.822.316,92m e E = 815.418,60m; 1,12 m e azimute plano 245°15’38” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.822.316,45m e E = 815.417,58m; 
7,92 m e azimute plano 240°50’49” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.822.312,59m e E = 815.410,66m; 15,42 m e azimute plano 246°05’39” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.822.306,34m e E = 815.396,56m; 
25,33 m e azimute plano 253°36’15” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.822.299,19m e E = 815.372,26m; 10,00 m e azimute plano 261°08’26” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.822.297,65m e E = 815.362,38m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba igarapezinho, com a 
seguinte distância: 235,25 m e azimute plano 356°41’27” até o marco 
M-100, de coordenada N = 9.822.532,51m e E = 815.348,80m; 27,19 m 
e azimute plano 356°42’41” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.822.559,66m e E = 815.347,24m; 95,31 m e azimute plano 356°41’30” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.822.654,81m e E = 815.341,74m; 
119,27 m e azimute plano 356°41’35” até o marco M-103, de coordenada 
N = 9.822.773,88m e E = 815.334,86m; 20,86 m e azimute plano 
356°40’26” até o marco M-104, de coordenada N = 9.822.794,70m e E = 
815.333,65m; 66,49 m e azimute plano 356°41’52” até o marco M-105, de 
coordenada N = 9.822.861,08m e E = 815.329,82m; 5,49 m e azimute 
plano 285°19’42” até o marco M-106, de coordenada N = 9.822.862,53m 
e E = 815.324,53m; 219,46 m e azimute plano 285°17’31” até o marco 
M-107, de coordenada N = 9.822.920,41m e E = 815.112,84m; 21,36 m 
e azimute plano 285°17’09” até o marco M-108, de coordenada N = 
9.822.926,04m e E = 815.092,24m; 72,50 m e azimute plano 285°27’17” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.822.945,36m e E = 815.022,36m; 
74,87 m e azimute plano 285°26’42” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.822.965,30m e E = 814.950,19m; 58,57 m e azimute plano 289°02’28” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.822.984,41m e E = 814.894,82m; 
99,11 m e azimute plano 289°02’44” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.823.016,75m e E = 814.801,14m; 90,49 m e azimute plano 318°19’26” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.823.084,34m e E = 814.740,97m; 
34,42 m e azimute plano 318°19’15” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.823.110,05m e E = 814.718,08m; 128,61 m e azimute plano 
318°19’19” até o marco M-115, de coordenada N = 9.823.206,11m e E = 
814.632,56m; 33,75 m e azimute plano 307°54’44” até o marco M-116, de 
coordenada N = 9.823.226,85m e E = 814.605,93m; 33,93 m e azimute 
plano 307°54’01” até o marco M-117, de coordenada N = 9.823.247,69m 
e E = 814.579,16m; 31,55 m e azimute plano 228°39’43” até o marco 
M-118, de coordenada N = 9.823.226,85m e E = 814.555,47m; 39,96 m 
e azimute plano 228°40’21” até o marco M-119, de coordenada N = 
9.823.200,46m e E = 814.525,46m; 18,01 m e azimute plano 228°38’47” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.823.188,56m e E = 814.511,94m; 
114,48 m e azimute plano 228°40’20” até o marco M-121, de coordenada 
N = 9.823.112,96m e E = 814.425,97m; deste, segue pela faixa de domí-
nio pela Margem direita (sentido Sudeste/ Noroeste) da Estrada Sem de-
nominação, com a seguinte distância: 5,30 m e azimute plano 265°53’29” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.823.112,58m e E = 814.420,68m; 
32,25 m e azimute plano 265°48’11” até o marco M-123, de coordenada N 
= 9.823.110,22m e E = 814.388,52m; 11,95 m e azimute plano 272°15’15” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.823.110,69m e E = 814.376,58m; 
8,19 m e azimute plano 292°09’07” até o marco M-125, de coordenada N 
= 9.823.113,78m e E = 814.368,99m; 6,36 m e azimute plano 295°38’16” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.823.116,53m e E = 814.363,26m; 
11,47 m e azimute plano 336°28’25” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.823.127,05m e E = 814.358,68m; 0,48 m e azimute plano 333°58’13” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.823.127,48m e E = 814.358,47m; 
27,95 m e azimute plano 332°31’06” até o marco M-129, de coordenada N 
= 9.823.152,28m e E = 814.345,57m; 0,31 m e azimute plano 330°56’43” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.823.152,55m e E = 814.345,42m; 
1,12 m e azimute plano 325°35’50” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.823.153,47m e E = 814.344,79m; 29,91 m e azimute plano 320°50’05” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.823.176,66m e E = 814.325,90m; 
1,27 m e azimute plano 315°38’12” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.823.177,57m e E = 814.325,01m; 0,21 m e azimute plano 309°05’38” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.823.177,70m e E = 814.324,85m; 
17,34 m e azimute plano 308°19’27” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.823.188,45m e E = 814.311,25m; 24,95 m e azimute plano 321°12’53” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.823.207,90m e E = 814.295,62m; 
14,29 m e azimute plano 323°23’41” até o marco M-137, de coordenada N 
= 9.823.219,37m e E = 814.287,10m; 0,31 m e azimute plano 322°45’55” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.823.219,62m e E = 814.286,91m; 
16,28 m e azimute plano 320°47’06” até o marco M-139, de coordenada N 
= 9.823.232,23m e E = 814.276,62m; 1,27 m e azimute plano 315°19’12” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.823.233,13m e E = 814.275,73m; 
0,19 m e azimute plano 308°39’35” até o marco M-141, de coordenada N 
= 9.823.233,25m e E = 814.275,58m; 14,36 m e azimute plano 308°28’00” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.823.242,18m e E = 814.264,34m; 
0,67 m e azimute plano 305°20’24” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.823.242,57m e E = 814.263,79m; 0,33 m e azimute plano 302°44’07” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.823.242,75m e E = 814.263,51m; 
7,76 m e azimute plano 302°57’10” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.823.246,97m e E = 814.257,00m; 5,31 m e azimute plano 302°51’07” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.823.249,85m e E = 814.252,54m; 
0,88 m e azimute plano 299°10’51” até o marco M-147, de coordenada N 
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= 9.823.250,28m e E = 814.251,77m; 0,88 m e azimute plano 291°55’18” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.823.250,61m e E = 814.250,95m; 
16,68 m e azimute plano 288°27’24” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.823.255,89m e E = 814.235,13m; 19,50 m e azimute plano 289°20’44” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.823.262,35m e E = 814.216,73m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba igarapezinho, com a 
seguinte distância: 232,03 m e azimute plano 299°37’51” até o marco 
M-151, de coordenada N = 9.823.377,07m e E = 814.015,04m; 120,95 m 
e azimute plano 299°37’55” até o marco M-152, de coordenada N = 
9.823.436,87m e E = 813.909,91m; 49,41 m e azimute plano 299°37’53” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.823.461,30m e E = 813.866,96m; 
12,99 m e azimute plano 299°37’28” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.823.467,72m e E = 813.855,67m; 140,17 m e azimute plano 
299°37’49” até o marco M-155, de coordenada N = 9.823.537,02m e E = 
813.733,83m; 125,21 m e azimute plano 299°37’41” até o marco M-156, 
de coordenada N = 9.823.598,92m e E = 813.624,99m; 30,02 m e azimu-
te plano 275°41’50” até o marco M-157, de coordenada N = 9.823.601,90m 
e E = 813.595,12m; 160,00 m e azimute plano 275°41’46” até o marco 
M-158, de coordenada N = 9.823.617,78m e E = 813.435,91m; 27,08 m 
e azimute plano 275°42’00” até o marco M-159, de coordenada N = 
9.823.620,47m e E = 813.408,96m; 103,25 m e azimute plano 256°46’51” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.823.596,86m e E = 813.308,45m; 
195,09 m e azimute plano 256°46’53” até o marco M-161, de coordenada 
N = 9.823.552,25m e E = 813.118,53m; 41,51 m e azimute plano 
265°48’51” até o marco M-162, de coordenada N = 9.823.549,22m e E = 
813.077,13m; 82,45 m e azimute plano 265°49’11” até o marco M-163, de 
coordenada N = 9.823.543,21m e E = 812.994,90m; 162,68 m e azimute 
plano 265°48’57” até o marco M-164, de coordenada N = 9.823.531,34m 
e E = 812.832,65m; 0,71 m e azimute plano 265°58’18” até o marco 
M-165, de coordenada N = 9.823.531,29m e E = 812.831,94m; 60,82 m 
e azimute plano 265°48’49” até o marco M-166, de coordenada N = 
9.823.526,85m e E = 812.771,28m; 16,66 m e azimute plano 265°50’10” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.823.525,64m e E = 812.754,66m; 
1,92 m e azimute plano 178°12’36” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.823.523,72m e E = 812.754,72m; 3,39 m e azimute plano 178°08’29” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.823.520,33m e E = 812.754,83m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Norte/ 
Sul) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distância: 31,28 m e 
azimute plano 248°18’51” até o marco M-170, de coordenada N = 
9.823.508,77m e E = 812.725,76m; 1,57 m e azimute plano 247°31’14” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.823.508,17m e E = 812.724,31m; 
38,77 m e azimute plano 247°51’40” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.823.493,56m e E = 812.688,40m; 7,13 m e azimute plano 248°26’15” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.823.490,94m e E = 812.681,77m; 
0,46 m e azimute plano 248°25’43” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.823.490,77m e E = 812.681,34m; 17,53 m e azimute plano 248°24’40” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.823.484,32m e E = 812.665,04m; 
3,25 m e azimute plano 248°29’37” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.823.483,13m e E = 812.662,02m; 2,04 m e azimute plano 248°27’32” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.823.482,38m e E = 812.660,12m; 
24,51 m e azimute plano 250°42’00” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.823.474,28m e E = 812.636,99m; 3,24 m e azimute plano 250°43’36” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.823.473,21m e E = 812.633,93m; 
14,49 m e azimute plano 253°09’11” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.823.469,01m e E = 812.620,06m; 4,95 m e azimute plano 253°06’05” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.823.467,57m e E = 812.615,32m; 
0,39 m e azimute plano 252°01’51” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.823.467,45m e E = 812.614,95m; 1,15 m e azimute plano 245°13’29” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.823.466,97m e E = 812.613,91m; 
14,85 m e azimute plano 240°33’07” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.823.459,67m e E = 812.600,98m; 1,14 m e azimute plano 235°45’03” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.823.459,03m e E = 812.600,04m; 
1,13 m e azimute plano 226°25’56” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.823.458,25m e E = 812.599,22m; 1,14 m e azimute plano 217°10’15” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.823.457,34m e E = 812.598,53m; 
11,74 m e azimute plano 212°20’11” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.823.447,42m e E = 812.592,25m; 1,00 m e azimute plano 208°06’23” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.823.446,54m e E = 812.591,78m; 
1,00 m e azimute plano 200°25’20” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.823.445,60m e E = 812.591,43m; 1,00 m e azimute plano 191°32’05” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.823.444,62m e E = 812.591,23m; 
14,69 m e azimute plano 187°47’17” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.823.430,07m e E = 812.589,24m; 0,95 m e azimute plano 183°36’50” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.823.429,12m e E = 812.589,18m; 
1,00 m e azimute plano 175°59’45” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.823.428,12m e E = 812.589,25m; 12,89 m e azimute plano 171°45’02” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.823.415,36m e E = 812.591,10m; 
7,83 m e azimute plano 171°42’16” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.823.407,61m e E = 812.592,23m; 0,21 m e azimute plano 171°52’12” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.823.407,40m e E = 812.592,26m; 
0,25 m e azimute plano 168°41’24” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.823.407,15m e E = 812.592,31m; 28,33 m e azimute plano 167°53’48” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.823.379,45m e E = 812.598,25m; 
39,28 m e azimute plano 169°20’53” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.823.340,85m e E = 812.605,51m; 0,44 m e azimute plano 168°10’43” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.823.340,42m e E = 812.605,60m; 
14,95 m e azimute plano 165°49’27” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.823.325,93m e E = 812.609,26m; 17,45 m e azimute plano 165°48’16” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.823.309,01m e E = 812.613,54m; 

0,39 m e azimute plano 165°15’23” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.823.308,63m e E = 812.613,64m; 23,29 m e azimute plano 162°35’04” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.823.286,41m e E = 812.620,61m; 
15,76 m e azimute plano 161°34’36” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.823.271,46m e E = 812.625,59m; 0,19 m e azimute plano 161°33’54” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.823.271,28m e E = 812.625,65m; 
0,58 m e azimute plano 157°50’01” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.823.270,74m e E = 812.625,87m; 8,78 m e azimute plano 155°12’57” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.823.262,77m e E = 812.629,55m; 
8,93 m e azimute plano 166°23’58” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.823.254,09m e E = 812.631,65m; 9,13 m e azimute plano 170°32’53” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.823.245,08m e E = 812.633,15m; 
10,24 m e azimute plano 181°33’59” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.823.234,84m e E = 812.632,87m; 9,52 m e azimute plano 197°36’58” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.823.225,77m e E = 812.629,99m; 
3,12 m e azimute plano 197°33’45” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.823.222,80m e E = 812.629,05m; 16,56 m e azimute plano 207°33’20” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.823.208,12m e E = 812.621,39m; 
0,34 m e azimute plano 205°49’16” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.823.207,81m e E = 812.621,24m; 53,12 m e azimute plano 204°39’17” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.823.159,53m e E = 812.599,08m; 
40,53 m e azimute plano 204°46’09” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.823.122,73m e E = 812.582,10m; 11,47 m e azimute plano 204°47’58” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.823.112,32m e E = 812.577,29m; 
25,83 m e azimute plano 206°14’16” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.823.089,15m e E = 812.565,87m; 11,83 m e azimute plano 210°27’56” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.823.078,95m e E = 812.559,87m; 
13,15 m e azimute plano 225°55’27” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.823.069,80m e E = 812.550,42m; 16,83 m e azimute plano 236°17’28” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.823.060,46m e E = 812.536,42m; 
21,61 m e azimute plano 243°04’03” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.823.050,67m e E = 812.517,15m; 25,19 m e azimute plano 252°56’21” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.823.043,28m e E = 812.493,07m; 
15,97 m e azimute plano 255°25’28” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.823.039,26m e E = 812.477,61m; 15,06 m e azimute plano 271°06’11” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.823.039,55m e E = 812.462,55m; 
18,04 m e azimute plano 290°13’58” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.823.045,79m e E = 812.445,62m; 13,77 m e azimute plano 304°24’20” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.823.053,57m e E = 812.434,26m; 
23,41 m e azimute plano 313°53’32” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.823.069,80m e E = 812.417,39m; 23,47 m e azimute plano 319°24’24” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.823.087,62m e E = 812.402,12m; 
22,55 m e azimute plano 329°00’36” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.823.106,95m e E = 812.390,51m; 0,20 m e azimute plano 329°32’04” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.823.107,12m e E = 812.390,41m; 
18,53 m e azimute plano 327°24’28” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.823.122,73m e E = 812.380,43m; 5,28 m e azimute plano 327°21’45” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.823.127,18m e E = 812.377,58m; 
11,02 m e azimute plano 329°38’33” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.823.136,69m e E = 812.372,01m; 14,40 m e azimute plano 329°02’10” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.823.149,04m e E = 812.364,60m; 
11,53 m e azimute plano 346°20’58” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.823.160,24m e E = 812.361,88m; 0,82 m e azimute plano 342°53’50” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.823.161,02m e E = 812.361,64m; 
0,81 m e azimute plano 335°57’57” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.823.161,76m e E = 812.361,31m; 0,82 m e azimute plano 329°59’42” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.823.162,47m e E = 812.360,90m; 
10,73 m e azimute plano 326°19’29” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.823.171,40m e E = 812.354,95m; 0,75 m e azimute plano 323°07’48” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.823.172,00m e E = 812.354,50m; 
10,34 m e azimute plano 320°10’49” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.823.179,94m e E = 812.347,88m; 1,23 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.823.180,81m e E = 812.347,01m; 
0,92 m e azimute plano 306°37’17” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.823.181,36m e E = 812.346,27m; 12,94 m e azimute plano 302°26’14” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.823.188,30m e E = 812.335,35m; 
0,31 m e azimute plano 301°36’27” até o marco M-248, de coordenada N 
= 9.823.188,46m e E = 812.335,09m; 0,16 m e azimute plano 299°44’42” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.823.188,54m e E = 812.334,95m; 
11,05 m e azimute plano 298°39’07” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.823.193,84m e E = 812.325,25m; 1,05 m e azimute plano 294°07’42” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.823.194,27m e E = 812.324,29m; 
0,53 m e azimute plano 287°25’05” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.823.194,43m e E = 812.323,78m; 6,68 m e azimute plano 285°38’20” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.823.196,23m e E = 812.317,35m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba igarapezinho, com a 
seguinte distância: 70,83 m e azimute plano 4°17’00” até o marco M-254, 
de coordenada N = 9.823.266,86m e E = 812.322,64m; 148,92 m e 
azimute plano 4°16’57” até o marco M-255, de coordenada N = 
9.823.415,36m e E = 812.333,76m; 71,24 m e azimute plano 4°16’58” até 
o marco M-256, de coordenada N = 9.823.486,40m e E = 812.339,08m; 
101,94 m e azimute plano 4°16’52” até o marco M-257, de coordenada N 
= 9.823.588,06m e E = 812.346,69m; 19,66 m e azimute plano 289°53’28” 
até o marco M-258, de coordenada N = 9.823.594,75m e E = 812.328,20m; 
25,25 m e azimute plano 289°54’48” até o marco M-259, de coordenada N 
= 9.823.603,35m e E = 812.304,46m; 227,97 m e azimute plano 
289°54’02” até o marco M-260, de coordenada N = 9.823.680,95m e E = 
812.090,10m; 90,30 m e azimute plano 289°54’06” até o marco M-261, de 
coordenada N = 9.823.711,69m e E = 812.005,19m; 174,53 m e azimute 
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plano 291°09’10” até o marco M-262, de coordenada N = 9.823.774,67m 
e E = 811.842,42m; 78,14 m e azimute plano 291°09’21” até o marco 
M-263, de coordenada N = 9.823.802,87m e E = 811.769,55m; 104,94 m 
e azimute plano 252°39’10” até o marco M-264, de coordenada N = 
9.823.771,58m e E = 811.669,38m; 13,39 m e azimute plano 279°45’28” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.823.773,85m e E = 811.656,18m; 
208,39 m e azimute plano 279°47’19” até o marco M-266, de coordenada 
N = 9.823.809,28m e E = 811.450,82m; 342,82 m e azimute plano 
309°13’57” até o marco M-267, de coordenada N = 9.824.026,10m e E = 
811.185,28m; 247,16 m e azimute plano 292°48’30” até o marco M-268, 
de coordenada N = 9.824.121,91m e E = 810.957,45m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste/ oeste) da Estrada 
Sem denominação, com a seguinte distância: 8,59 m e azimute plano 
280°44’04” até o marco M-269, de coordenada N = 9.824.123,51m e E = 
810.949,01m; 25,61 m e azimute plano 279°34’35” até o marco M-270, de 
coordenada N = 9.824.127,77m e E = 810.923,76m; 39,07 m e azimute 
plano 281°04’58” até o marco M-271, de coordenada N = 9.824.135,28m 
e E = 810.885,42m; 19,78 m e azimute plano 282°10’03” até o marco 
M-272, de coordenada N = 9.824.139,45m e E = 810.866,08m; 18,05 m 
e azimute plano 296°01’32” até o marco M-273, de coordenada N = 
9.824.147,37m e E = 810.849,86m; 11,10 m e azimute plano 297°27’55” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.824.152,49m e E = 810.840,01m; 
0,91 m e azimute plano 294°01’35” até o marco M-275, de coordenada N 
= 9.824.152,86m e E = 810.839,18m; 0,68 m e azimute plano 287°06’10” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.824.153,06m e E = 810.838,53m; 
12,70 m e azimute plano 284°27’07” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.824.156,23m e E = 810.826,23m; 0,91 m e azimute plano 280°48’50” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.824.156,40m e E = 810.825,34m; 
0,90 m e azimute plano 273°10’47” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.824.156,45m e E = 810.824,44m; 0,90 m e azimute plano 266°11’09” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.824.156,39m e E = 810.823,54m; 
14,81 m e azimute plano 262°19’06” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.824.154,41m e E = 810.808,86m; 0,28 m e azimute plano 259°52’31” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.824.154,36m e E = 810.808,58m; 
1,26 m e azimute plano 254°51’51” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.824.154,03m e E = 810.807,36m; 24,52 m e azimute plano 249°13’21” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.824.145,33m e E = 810.784,43m; 
14,65 m e azimute plano 251°34’39” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.824.140,70m e E = 810.770,53m; 10,62 m e azimute plano 255°59’24” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.824.138,13m e E = 810.760,23m; 
8,91 m e azimute plano 261°56’01” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.824.136,88m e E = 810.751,41m; 11,32 m e azimute plano 272°34’55” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.824.137,39m e E = 810.740,10m; 
17,33 m e azimute plano 276°27’38” até o marco M-289, de coordenada N 
= 9.824.139,34m e E = 810.722,88m; 0,79 m e azimute plano 273°37’17” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.824.139,39m e E = 810.722,09m; 
0,86 m e azimute plano 266°40’21” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.824.139,34m e E = 810.721,23m; 28,90 m e azimute plano 262°57’49” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.824.135,80m e E = 810.692,55m; 
19,83 m e azimute plano 267°44’43” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.824.135,02m e E = 810.672,74m; 12,73 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.824.135,02m e E = 810.660,01m; 
7,77 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.824.135,02m e E = 810.652,24m; 0,22 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.824.135,02m e E = 810.652,02m; 
6,05 m e azimute plano 268°12’04” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.824.134,83m e E = 810.645,97m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte/ Sul e leste/ oeste) da Estrada Sem 
denominação, com a seguinte distância: 14,05 m e azimute plano 
183°20’42” até o marco M-298, de coordenada N = 9.824.120,80m e E = 
810.645,15m; 8,02 m e azimute plano 183°21’29” até o marco M-299, de 
coordenada N = 9.824.112,79m e E = 810.644,68m; 15,20 m e azimute 
plano 187°51’49” até o marco M-300, de coordenada N = 9.824.097,73m 
e E = 810.642,60m; 12,35 m e azimute plano 188°00’20” até o marco 
M-301, de coordenada N = 9.824.085,50m e E = 810.640,88m; 0,18 m e 
azimute plano 186°20’25” até o marco M-302, de coordenada N = 
9.824.085,32m e E = 810.640,86m; 11,66 m e azimute plano 186°33’07” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.824.073,74m e E = 810.639,53m; 
0,79 m e azimute plano 182°53’55” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.824.072,95m e E = 810.639,49m; 9,59 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.824.063,36m e E = 810.639,49m; 
1,22 m e azimute plano 175°18’51” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.824.062,14m e E = 810.639,59m; 0,60 m e azimute plano 167°34’27” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.824.061,55m e E = 810.639,72m; 
10,27 m e azimute plano 165°02’36” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.824.051,63m e E = 810.642,37m; 1,02 m e azimute plano 161°01’47” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.824.050,67m e E = 810.642,70m; 
1,02 m e azimute plano 152°25’32” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.824.049,77m e E = 810.643,17m; 10,10 m e azimute plano 148°24’13” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.824.041,17m e E = 810.648,46m; 
9,94 m e azimute plano 148°22’25” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.824.032,71m e E = 810.653,67m; 5,96 m e azimute plano 151°11’51” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.824.027,49m e E = 810.656,54m; 
4,85 m e azimute plano 173°57’36” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.824.022,67m e E = 810.657,05m; 11,27 m e azimute plano 174°57’43” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.824.011,44m e E = 810.658,04m; 
10,01 m e azimute plano 174°16’00” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.824.001,48m e E = 810.659,04m; 0,42 m e azimute plano 173°12’40” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.824.001,06m e E = 810.659,09m; 

10,20 m e azimute plano 170°51’39” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.823.990,99m e E = 810.660,71m; 27,98 m e azimute plano 173°56’49” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.823.963,17m e E = 810.663,66m; 
21,81 m e azimute plano 175°39’42” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.823.941,42m e E = 810.665,31m; 15,61 m e azimute plano 175°08’53” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.823.925,87m e E = 810.666,63m; 
12,64 m e azimute plano 175°35’52” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.823.913,27m e E = 810.667,60m; 11,99 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.823.901,28m e E = 810.667,60m; 
14,45 m e azimute plano 185°04’59” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.823.886,89m e E = 810.666,32m; 11,10 m e azimute plano 188°07’48” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.823.875,90m e E = 810.664,75m; 
19,09 m e azimute plano 194°44’59” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.823.857,44m e E = 810.659,89m; 0,29 m e azimute plano 192°05’41” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.823.857,16m e E = 810.659,83m; 
16,70 m e azimute plano 192°24’48” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.823.840,85m e E = 810.656,24m; 12,51 m e azimute plano 196°08’48” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.823.828,83m e E = 810.652,76m; 
9,47 m e azimute plano 201°49’26” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.823.820,04m e E = 810.649,24m; 7,38 m e azimute plano 216°00’57” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.823.814,07m e E = 810.644,90m; 
7,75 m e azimute plano 227°58’47” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.823.808,88m e E = 810.639,14m; 4,70 m e azimute plano 234°47’18” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.823.806,17m e E = 810.635,30m; 
12,41 m e azimute plano 263°11’45” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.823.804,70m e E = 810.622,98m; 2,32 m e azimute plano 263°03’32” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.823.804,42m e E = 810.620,68m; 
27,03 m e azimute plano 265°49’15” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.823.802,45m e E = 810.593,72m; 31,18 m e azimute plano 265°43’57” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.823.800,13m e E = 810.562,63m; 
17,48 m e azimute plano 265°55’59” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.823.798,89m e E = 810.545,19m; 1,07 m e azimute plano 265°43’27” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.823.798,81m e E = 810.544,12m; 
0,40 m e azimute plano 264°17’22” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.823.798,77m e E = 810.543,72m; 22,74 m e azimute plano 262°34’19” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.823.795,83m e E = 810.521,17m; 
12,97 m e azimute plano 267°07’36” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.823.795,18m e E = 810.508,22m; 0,18 m e azimute plano 266°49’13” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.823.795,17m e E = 810.508,04m; 
12,33 m e azimute plano 265°34’48” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.823.794,22m e E = 810.495,75m; 13,03 m e azimute plano 275°35’33” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.823.795,49m e E = 810.482,78m; 
14,30 m e azimute plano 275°17’46” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.823.796,81m e E = 810.468,54m; 0,65 m e azimute plano 272°38’33” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.823.796,84m e E = 810.467,89m; 
11,90 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.823.796,84m e E = 810.455,99m; 1,04 m e azimute plano 266°08’58” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.823.796,77m e E = 810.454,95m; 
22,40 m e azimute plano 261°30’03” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.823.793,46m e E = 810.432,80m; 0,19 m e azimute plano 261°01’39” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.823.793,43m e E = 810.432,61m; 
0,80 m e azimute plano 256°18’36” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.823.793,24m e E = 810.431,83m; 23,12 m e azimute plano 253°23’27” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.823.786,63m e E = 810.409,67m; 
0,44 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.823.786,49m e E = 810.409,25m; 15,44 m e azimute plano 249°32’06” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.823.781,09m e E = 810.394,78m; 
5,45 m e azimute plano 249°36’14” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.823.779,19m e E = 810.389,67m; 20,13 m e azimute plano 248°53’27” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.823.771,94m e E = 810.370,89m; 
13,44 m e azimute plano 250°42’58” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.823.767,50m e E = 810.358,20m; 20,80 m e azimute plano 258°20’59” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.823.763,30m e E = 810.337,83m; 
0,24 m e azimute plano 257°44’07” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.823.763,25m e E = 810.337,60m; 26,28 m e azimute plano 256°27’58” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.823.757,10m e E = 810.312,05m; 
28,23 m e azimute plano 266°03’32” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.823.755,16m e E = 810.283,89m; 11,26 m e azimute plano 266°38’22” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.823.754,50m e E = 810.272,65m; 
14,61 m e azimute plano 266°04’35” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.823.753,50m e E = 810.258,07m; 0,75 m e azimute plano 263°03’56” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.823.753,41m e E = 810.257,33m; 
0,46 m e azimute plano 258°41’24” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.823.753,32m e E = 810.256,88m; 1,32 m e azimute plano 255°57’50” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.823.753,00m e E = 810.255,60m; 
14,00 m e azimute plano 256°16’53” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.823.749,68m e E = 810.242,00m; 0,48 m e azimute plano 254°13’09” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.823.749,55m e E = 810.241,54m; 
15,10 m e azimute plano 252°20’42” até o marco M-370, de coordenada N 
= 9.823.744,97m e E = 810.227,15m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba igarapezinho, com a seguinte distância: 16,59 m e azimu-
te plano 255°09’35” até o marco M-371, de coordenada N = 9.823.740,72m 
e E = 810.211,11m; 0,16 m e azimute plano 255°04’07” até o marco 
M-372, de coordenada N = 9.823.740,68m e E = 810.210,96m; 15,12 m 
e azimute plano 253°52’02” até o marco M-373, de coordenada N = 
9.823.736,48m e E = 810.196,44m; 9,63 m e azimute plano 260°08’12” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.823.734,83m e E = 810.186,95m; 
5,08 m e azimute plano 260°07’46” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.823.733,96m e E = 810.181,95m; 8,78 m e azimute plano 265°57’06” 
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até o marco M-376, de coordenada N = 9.823.733,34m e E = 810.173,19m; 
4,77 m e azimute plano 265°54’52” até o marco M-377, de coordenada N 
= 9.823.733,00m e E = 810.168,43m; 13,00 m e azimute plano 266°04’28” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.823.732,11m e E = 810.155,46m; 
1,49 m e azimute plano 266°09’37” até o marco M-379, de coordenada N 
= 9.823.732,01m e E = 810.153,97m; 15,46 m e azimute plano 267°33’14” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.823.731,35m e E = 810.138,52m; 
0,99 m e azimute plano 263°35’44” até o marco M-381, de coordenada N 
= 9.823.731,24m e E = 810.137,54m; 30,87 m e azimute plano 258°55’36” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.823.725,31m e E = 810.107,24m; 
46,06 m e azimute plano 262°13’37” até o marco M-383, de coordenada N 
= 9.823.719,08m e E = 810.061,60m; 26,60 m e azimute plano 264°20’50” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.823.716,46m e E = 810.035,13m; 
35,60 m e azimute plano 267°32’13” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.823.714,93m e E = 809.999,56m; 2,60 m e azimute plano 267°34’39” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.823.714,82m e E = 809.996,96m; 
0,68 m e azimute plano 264°07’21” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.823.714,75m e E = 809.996,28m; 18,72 m e azimute plano 261°53’30” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.823.712,11m e E = 809.977,75m; 
0,22 m e azimute plano 259°41’43” até o marco M-389, de coordenada N 
= 9.823.712,07m e E = 809.977,53m; 0,25 m e azimute plano 258°41’24” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.823.712,02m e E = 809.977,28m; 
0,13 m e azimute plano 257°00’19” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.823.711,99m e E = 809.977,15m; 35,93 m e azimute plano 282°53’56” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.823.720,01m e E = 809.942,13m; 
42,81 m e azimute plano 282°52’38” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.823.729,55m e E = 809.900,40m; 103,34 m e azimute plano 
282°52’57” até o marco M-394, de coordenada N = 9.823.752,59m e E = 
809.799,66m; 0,61 m e azimute plano 283°20’55” até o marco M-395, de 
coordenada N = 9.823.752,73m e E = 809.799,07m; 30,99 m e azimute 
plano 282°53’02” até o marco M-396, de coordenada N = 9.823.759,64m 
e E = 809.768,86m; 8,06 m e azimute plano 282°53’56” até o marco 
M-397, de coordenada N = 9.823.761,44m e E = 809.761,00m; 2,92 m e 
azimute plano 231°57’11” até o marco M-398, de coordenada N = 
9.823.759,64m e E = 809.758,70m; 49,24 m e azimute plano 231°58’41” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.823.729,31m e E = 809.719,91m; 
96,76 m e azimute plano 231°58’48” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.823.669,71m e E = 809.643,68m; 1,77 m e azimute plano 232°05’48” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.823.668,62m e E = 809.642,28m; 
61,75 m e azimute plano 231°59’06” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.823.630,59m e E = 809.593,63m; 39,17 m e azimute plano 231°58’39” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.823.606,46m e E = 809.562,77m; 
16,35 m e azimute plano 231°58’50” até o marco M-404, de coordenada N 
= 9.823.596,39m e E = 809.549,89m; 100,58 m e azimute plano 
231°58’54” até o marco M-405, de coordenada N = 9.823.534,44m e E = 
809.470,65m; 23,71 m e azimute plano 231°58’13” até o marco M-406, de 
coordenada N = 9.823.519,83m e E = 809.451,97m; 50,77 m e azimute 
plano 186°30’12” até o marco M-407, de coordenada N = 9.823.469,39m 
e E = 809.446,22m; 29,96 m e azimute plano 186°29’47” até o marco 
M-408, de coordenada N = 9.823.439,62m e E = 809.442,83m; 42,66 m 
e azimute plano 186°30’01” até o marco M-409, de coordenada N = 
9.823.397,23m e E = 809.438,00m; 4,07 m e azimute plano 186°29’45” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.823.393,19m e E = 809.437,54m; 
4,48 m e azimute plano 186°32’17” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.823.388,74m e E = 809.437,03m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte/ Sul e leste/ oeste) da Estrada Sem 
denominação, com a seguinte distância: 8,05 m e azimute plano 
250°02’06” até o marco M-412, de coordenada N = 9.823.385,99m e E = 
809.429,46m; 0,51 m e azimute plano 247°59’19” até o marco M-413, de 
coordenada N = 9.823.385,80m e E = 809.428,99m; 10,51 m e azimute 
plano 245°50’58” até o marco M-414, de coordenada N = 9.823.381,50m 
e E = 809.419,40m; 1,07 m e azimute plano 241°31’04” até o marco 
M-415, de coordenada N = 9.823.380,99m e E = 809.418,46m; 1,06 m e 
azimute plano 232°41’46” até o marco M-416, de coordenada N = 
9.823.380,35m e E = 809.417,62m; 1,06 m e azimute plano 224°14’10” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.823.379,59m e E = 809.416,88m; 
9,89 m e azimute plano 219°32’46” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.823.371,96m e E = 809.410,58m; 0,92 m e azimute plano 215°45’14” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.823.371,21m e E = 809.410,04m; 
0,92 m e azimute plano 208°30’40” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.823.370,40m e E = 809.409,60m; 0,92 m e azimute plano 200°24’36” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.823.369,54m e E = 809.409,28m; 
7,00 m e azimute plano 196°56’04” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.823.362,84m e E = 809.407,24m; 5,29 m e azimute plano 212°14’48” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.823.358,37m e E = 809.404,42m; 
4,68 m e azimute plano 231°51’24” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.823.355,48m e E = 809.400,74m; 1,15 m e azimute plano 227°27’33” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.823.354,70m e E = 809.399,89m; 
1,15 m e azimute plano 217°34’07” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.823.353,79m e E = 809.399,19m; 2,36 m e azimute plano 213°05’05” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.823.351,81m e E = 809.397,90m; 
5,53 m e azimute plano 212°58’18” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.823.347,17m e E = 809.394,89m; 1,20 m e azimute plano 208°16’07” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.823.346,11m e E = 809.394,32m; 
1,21 m e azimute plano 197°50’06” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.823.344,96m e E = 809.393,95m; 5,78 m e azimute plano 193°18’52” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.823.339,34m e E = 809.392,62m; 
0,95 m e azimute plano 189°03’59” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.823.338,40m e E = 809.392,47m; 0,96 m e azimute plano 181°47’24” 

até o marco M-433, de coordenada N = 9.823.337,44m e E = 809.392,44m; 
0,96 m e azimute plano 173°23’43” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.823.336,49m e E = 809.392,55m; 9,11 m e azimute plano 169°30’14” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.823.327,53m e E = 809.394,21m; 
1,06 m e azimute plano 165°18’40” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.823.326,50m e E = 809.394,48m; 15,07 m e azimute plano 160°44’51” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.823.312,27m e E = 809.399,45m; 
17,70 m e azimute plano 160°33’42” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.823.295,58m e E = 809.405,34m; 17,76 m e azimute plano 163°51’03” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.823.278,52m e E = 809.410,28m; 
5,62 m e azimute plano 163°47’19” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.823.273,12m e E = 809.411,85m; 21,47 m e azimute plano 166°48’19” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.823.252,22m e E = 809.416,75m; 
28,01 m e azimute plano 168°13’00” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.823.224,80m e E = 809.422,47m; 24,26 m e azimute plano 169°38’40” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.823.200,94m e E = 809.426,83m; 
8,74 m e azimute plano 169°39’15” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.823.192,34m e E = 809.428,40m; 0,72 m e azimute plano 166°20’58” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.823.191,64m e E = 809.428,57m; 
19,45 m e azimute plano 163°41’55” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.823.172,97m e E = 809.434,03m; 7,19 m e azimute plano 163°45’32” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.823.166,07m e E = 809.436,04m; 
36,19 m e azimute plano 167°36’12” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.823.130,72m e E = 809.443,81m; 44,51 m e azimute plano 176°29’02” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.823.086,29m e E = 809.446,54m; 
40,75 m e azimute plano 180°58’13” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.823.045,55m e E = 809.445,85m; 5,43 m e azimute plano 181°03’18” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.823.040,12m e E = 809.445,75m; 
27,44 m e azimute plano 180°48’51” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.823.012,68m e E = 809.445,36m; 13,50 m e azimute plano 180°02’33” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.822.999,18m e E = 809.445,35m; 
31,43 m e azimute plano 180°42’39” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.822.967,75m e E = 809.444,96m; 21,25 m e azimute plano 185°17’31” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.822.946,59m e E = 809.443,00m; 
16,99 m e azimute plano 185°03’58” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.822.929,67m e E = 809.441,50m; 11,39 m e azimute plano 200°46’26” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.822.919,02m e E = 809.437,46m; 
0,96 m e azimute plano 196°21’21” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.822.918,10m e E = 809.437,19m; 14,23 m e azimute plano 192°32’31” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.822.904,21m e E = 809.434,10m; 
7,73 m e azimute plano 199°06’54” até o marco M-460, de coordenada N 
= 9.822.896,91m e E = 809.431,57m; 12,46 m e azimute plano 199°07’07” 
até o marco M-461, de coordenada N = 9.822.885,14m e E = 809.427,49m; 
0,41 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-462, de coordenada N 
= 9.822.884,75m e E = 809.427,36m; 18,86 m e azimute plano 195°46’58” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.822.866,60m e E = 809.422,23m; 
15,71 m e azimute plano 197°31’25” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.822.851,62m e E = 809.417,50m; 0,36 m e azimute plano 195°56’43” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.822.851,27m e E = 809.417,40m; 
11,07 m e azimute plano 194°32’17” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.822.840,55m e E = 809.414,62m; 1,20 m e azimute plano 189°37’11” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.822.839,37m e E = 809.414,42m; 
1,21 m e azimute plano 179°31’35” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.822.838,16m e E = 809.414,43m; 7,67 m e azimute plano 174°50’22” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.822.830,52m e E = 809.415,12m; 
9,79 m e azimute plano 192°30’12” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.822.820,96m e E = 809.413,00m; 29,08 m e azimute plano 194°01’53” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.822.792,75m e E = 809.405,95m; 
23,15 m e azimute plano 198°44’53” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.822.770,83m e E = 809.398,51m; 16,52 m e azimute plano 199°18’05” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.822.755,24m e E = 809.393,05m; 
17,49 m e azimute plano 203°41’35” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.822.739,22m e E = 809.386,02m; 0,50 m e azimute plano 202°26’34” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.822.738,76m e E = 809.385,83m; 
16,65 m e azimute plano 199°17’01” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.822.723,04m e E = 809.380,33m; 16,79 m e azimute plano 202°43’58” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.822.707,55m e E = 809.373,84m; 
22,74 m e azimute plano 202°45’55” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.822.686,58m e E = 809.365,04m; 31,90 m e azimute plano 207°11’59” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.822.658,21m e E = 809.350,46m; 
17,79 m e azimute plano 206°33’02” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.822.642,30m e E = 809.342,51m; 0,81 m e azimute plano 203°23’07” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.822.641,56m e E = 809.342,19m; 
0,22 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.822.641,35m e E = 809.342,12m; 22,54 m e azimute plano 198°07’17” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.822.619,93m e E = 809.335,11m; 
1,60 m e azimute plano 205°07’30” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.822.618,48m e E = 809.334,43m; 28,07 m e azimute plano 205°12’51” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.822.593,08m e E = 809.322,47m; 
23,63 m e azimute plano 207°51’20” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.822.572,19m e E = 809.311,43m; 0,96 m e azimute plano 203°54’07” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.822.571,31m e E = 809.311,04m; 
0,79 m e azimute plano 196°08’40” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.822.570,55m e E = 809.310,82m; 10,20 m e azimute plano 193°32’45” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.822.560,63m e E = 809.308,43m; 
0,43 m e azimute plano 190°47’03” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.822.560,21m e E = 809.308,35m; 0,49 m e azimute plano 188°17’50” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.822.559,73m e E = 809.308,28m; 
15,16 m e azimute plano 186°01’08” até o marco M-492, de coordenada N 
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= 9.822.544,65m e E = 809.306,69m; 1,19 m e azimute plano 180°57’46” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.822.543,46m e E = 809.306,67m; 
1,18 m e azimute plano 171°15’14” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.822.542,29m e E = 809.306,85m; 1,19 m e azimute plano 161°52’11” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.822.541,16m e E = 809.307,22m; 
18,13 m e azimute plano 156°48’50” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.822.524,49m e E = 809.314,36m; 0,76 m e azimute plano 153°26’06” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.822.523,81m e E = 809.314,70m; 
17,79 m e azimute plano 150°34’57” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.822.508,31m e E = 809.323,44m; 3,65 m e azimute plano 150°16’29” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.822.505,14m e E = 809.325,25m; 
22,45 m e azimute plano 193°23’33” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.822.483,30m e E = 809.320,05m; 35,26 m e azimute plano 201°12’58” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.822.450,43m e E = 809.307,29m; 
25,04 m e azimute plano 208°31’48” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.822.428,43m e E = 809.295,33m; 38,48 m e azimute plano 212°52’36” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.822.396,11m e E = 809.274,44m; 
0,38 m e azimute plano 212°00’19” até o marco M-504, de coordenada N 
= 9.822.395,79m e E = 809.274,24m; 43,39 m e azimute plano 209°36’50” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.822.358,07m e E = 809.252,80m; 
0,51 m e azimute plano 207°04’19” até o marco M-506, de coordenada N 
= 9.822.357,62m e E = 809.252,57m; 19,24 m e azimute plano 205°31’34” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.822.340,26m e E = 809.244,28m; 
28,04 m e azimute plano 207°16’40” até o marco M-508, de coordenada N 
= 9.822.315,34m e E = 809.231,43m; 17,83 m e azimute plano 214°22’34” 
até o marco M-509, de coordenada N = 9.822.300,62m e E = 809.221,36m; 
0,54 m e azimute plano 212°13’44” até o marco M-510, de coordenada N 
= 9.822.300,16m e E = 809.221,07m; 0,72 m e azimute plano 207°16’36” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.822.299,52m e E = 809.220,74m; 
18,79 m e azimute plano 204°03’19” até o marco M-512, de coordenada N 
= 9.822.282,36m e E = 809.213,08m; 9,03 m e azimute plano 230°26’18” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.822.276,61m e E = 809.206,12m; 
11,45 m e azimute plano 249°29’27” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.822.272,60m e E = 809.195,40m; 16,67 m e azimute plano 264°54’19” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.822.271,12m e E = 809.178,80m; 
17,94 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-516, de coordenada N 
= 9.822.271,12m e E = 809.160,86m; 0,87 m e azimute plano 266°42’39” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.822.271,07m e E = 809.159,99m; 
8,93 m e azimute plano 262°51’33” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.822.269,96m e E = 809.151,13m; 3,91 m e azimute plano 262°48’08” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.822.269,47m e E = 809.147,25m; 
8,85 m e azimute plano 262°16’22” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.822.268,28m e E = 809.138,48m; 1,11 m e azimute plano 257°28’16” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.822.268,04m e E = 809.137,40m; 
1,10 m e azimute plano 248°35’13” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.822.267,64m e E = 809.136,38m; 1,10 m e azimute plano 239°55’53” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.822.267,09m e E = 809.135,43m; 
10,90 m e azimute plano 235°09’31” até o marco M-524, de coordenada N 
= 9.822.260,86m e E = 809.126,48m; 12,22 m e azimute plano 238°45’18” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.822.254,52m e E = 809.116,03m; 
9,89 m e azimute plano 247°50’37” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.822.250,79m e E = 809.106,87m; 8,67 m e azimute plano 266°01’55” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.822.250,19m e E = 809.098,22m; 
1,21 m e azimute plano 266°13’02” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.822.250,11m e E = 809.097,01m; 18,45 m e azimute plano 274°45’21” 
até o marco M-529, de coordenada N = 9.822.251,64m e E = 809.078,62m; 
19,68 m e azimute plano 276°49’44” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.822.253,98m e E = 809.059,08m; 29,84 m e azimute plano 279°50’28” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.822.259,08m e E = 809.029,68m; 
6,47 m e azimute plano 282°56’30” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.822.260,53m e E = 809.023,37m; 18,09 m e azimute plano 282°54’24” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.822.264,57m e E = 809.005,74m; 
31,87 m e azimute plano 284°23’22” até o marco M-534, de coordenada N 
= 9.822.272,49m e E = 808.974,87m; 0,53 m e azimute plano 281°56’39” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.822.272,60m e E = 808.974,35m; 
0,20 m e azimute plano 278°31’51” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.822.272,63m e E = 808.974,15m; 30,07 m e azimute plano 278°21’23” 
até o marco M-537, de coordenada N = 9.822.277,00m e E = 808.944,40m; 
50,20 m e azimute plano 278°38’19” até o marco M-538, de coordenada N 
= 9.822.284,54m e E = 808.894,77m; 50,38 m e azimute plano 277°58’32” 
até o marco M-539, de coordenada N = 9.822.291,53m e E = 808.844,88m; 
49,85 m e azimute plano 277°58’03” até o marco M-540, de coordenada N 
= 9.822.298,44m e E = 808.795,51m; 0,97 m e azimute plano 273°32’22” 
até o marco M-541, de coordenada N = 9.822.298,50m e E = 808.794,54m; 
9,00 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-542, de coordenada N 
= 9.822.298,50m e E = 808.785,54m; 31,46 m e azimute plano 278°32’13” 
até o marco M-543, de coordenada N = 9.822.303,17m e E = 808.754,43m; 
36,51 m e azimute plano 280°35’23” até o marco M-544, de coordenada N 
= 9.822.309,88m e E = 808.718,54m; 12,97 m e azimute plano 280°37’01” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.822.312,27m e E = 808.705,79m; 
38,00 m e azimute plano 281°25’42” até o marco M-546, de coordenada N 
= 9.822.319,80m e E = 808.668,54m; 57,51 m e azimute plano 281°32’05” 
até o marco M-547, de coordenada N = 9.822.331,30m e E = 808.612,19m; 
0,19 m e azimute plano 281°53’19” até o marco M-548, de coordenada N 
= 9.822.331,34m e E = 808.612,00m; 0,21 m e azimute plano 278°07’48” 
até o marco M-549, de coordenada N = 9.822.331,37m e E = 808.611,79m; 
7,59 m e azimute plano 278°15’30” até o marco M-550, de coordenada N 
= 9.822.332,46m e E = 808.604,28m; 25,41 m e azimute plano 278°12’47” 
até o marco M-551, de coordenada N = 9.822.336,09m e E = 808.579,13m; 

47,72 m e azimute plano 282°53’41” até o marco M-552, de coordenada N 
= 9.822.346,74m e E = 808.532,61m; 49,08 m e azimute plano 283°28’43” 
até o marco M-553, de coordenada N = 9.822.358,18m e E = 808.484,88m; 
20,58 m e azimute plano 287°44’22” até o marco M-554, de coordenada N 
= 9.822.364,45m e E = 808.465,28m; 0,97 m e azimute plano 283°44’57” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.822.364,68m e E = 808.464,34m; 
49,54 m e azimute plano 279°32’18” até o marco M-556, de coordenada N 
= 9.822.372,89m e E = 808.415,48m; 50,53 m e azimute plano 279°18’14” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.822.381,06m e E = 808.365,61m; 
13,00 m e azimute plano 282°58’41” até o marco M-558, de coordenada N 
= 9.822.383,98m e E = 808.352,94m; 0,42 m e azimute plano 282°22’51” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.822.384,07m e E = 808.352,53m; 
12,42 m e azimute plano 279°10’27” até o marco M-560, de coordenada N 
= 9.822.386,05m e E = 808.340,27m; 35,53 m e azimute plano 279°38’24” 
até o marco M-561, de coordenada N = 9.822.392,00m e E = 808.305,24m; 
0,72 m e azimute plano 277°13’28” até o marco M-562, de coordenada N 
= 9.822.392,09m e E = 808.304,53m; 19,88 m e azimute plano 273°48’23” 
até o marco M-563, de coordenada N = 9.822.393,41m e E = 808.284,69m; 
0,27 m e azimute plano 272°07’16” até o marco M-564, de coordenada N 
= 9.822.393,42m e E = 808.284,42m; 23,49 m e azimute plano 271°36’36” 
até o marco M-565, de coordenada N = 9.822.394,08m e E = 808.260,94m; 
23,09 m e azimute plano 271°38’17” até o marco M-566, de coordenada N 
= 9.822.394,74m e E = 808.237,86m; 33,22 m e azimute plano 272°49’47” 
até o marco M-567, de coordenada N = 9.822.396,38m e E = 808.204,68m; 
21,69 m e azimute plano 275°12’40” até o marco M-568, de coordenada N 
= 9.822.398,35m e E = 808.183,08m; 19,67 m e azimute plano 276°39’19” 
até o marco M-569, de coordenada N = 9.822.400,63m e E = 808.163,54m; 
20,21 m e azimute plano 280°13’53” até o marco M-570, de coordenada N 
= 9.822.404,22m e E = 808.143,65m; 18,55 m e azimute plano 281°17’09” 
até o marco M-571, de coordenada N = 9.822.407,85m e E = 808.125,46m; 
14,87 m e azimute plano 280°18’17” até o marco M-572, de coordenada N 
= 9.822.410,51m e E = 808.110,83m; 0,36 m e azimute plano 279°27’44” 
até o marco M-573, de coordenada N = 9.822.410,57m e E = 808.110,47m; 
34,58 m e azimute plano 277°07’37” até o marco M-574, de coordenada N 
= 9.822.414,86m e E = 808.076,16m; 20,01 m e azimute plano 278°30’24” 
até o marco M-575, de coordenada N = 9.822.417,82m e E = 808.056,37m; 
9,82 m e azimute plano 278°04’50” até o marco M-576, de coordenada N 
= 9.822.419,20m e E = 808.046,65m; 27,96 m e azimute plano 278°03’38” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.822.423,12m e E = 808.018,97m; 
0,48 m e azimute plano 275°56’49” até o marco M-578, de coordenada N 
= 9.822.423,17m e E = 808.018,49m; 27,54 m e azimute plano 274°08’36” 
até o marco M-579, de coordenada N = 9.822.425,16m e E = 807.991,02m; 
29,74 m e azimute plano 273°49’05” até o marco M-580, de coordenada N 
= 9.822.427,14m e E = 807.961,35m; 23,14 m e azimute plano 275°42’12” 
até o marco M-581, de coordenada N = 9.822.429,44m e E = 807.938,32m; 
0,46 m e azimute plano 273°43’53” até o marco M-582, de coordenada N 
= 9.822.429,47m e E = 807.937,86m; 18,31 m e azimute plano 272°00’11” 
até o marco M-583, de coordenada N = 9.822.430,11m e E = 807.919,56m; 
3,33 m e azimute plano 281°04’26” até o marco M-584, de coordenada N 
= 9.822.430,75m e E = 807.916,29m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sul/ Norte) da Estrada Sem denominação, 
com a seguinte distância: 15,43 m e azimute plano 352°33’09” até o mar-
co M-585, de coordenada N = 9.822.446,05m e E = 807.914,29m; 93,42 
m e azimute plano 352°50’54” até o marco M-586, de coordenada N = 
9.822.538,74m e E = 807.902,66m; 34,33 m e azimute plano 352°51’15” 
até o marco M-587, de coordenada N = 9.822.572,80m e E = 807.898,39m; 
7,93 m e azimute plano 352°49’49” até o marco M-588, de coordenada N 
= 9.822.580,67m e E = 807.897,40m; 0,19 m e azimute plano 351°01’39” 
até o marco M-589, de coordenada N = 9.822.580,86m e E = 807.897,37m; 
15,76 m e azimute plano 351°16’43” até o marco M-590, de coordenada N 
= 9.822.596,44m e E = 807.894,98m; 12,51 m e azimute plano 351°15’39” 
até o marco M-591, de coordenada N = 9.822.608,80m e E = 807.893,08m; 
11,03 m e azimute plano 351°14’17” até o marco M-592, de coordenada N 
= 9.822.619,70m e E = 807.891,40m; 54,22 m e azimute plano 351°16’09” 
até o marco M-593, de coordenada N = 9.822.673,29m e E = 807.883,17m; 
53,36 m e azimute plano 353°48’12” até o marco M-594, de coordenada N 
= 9.822.726,34m e E = 807.877,41m; 18,69 m e azimute plano 353°49’33” 
até o marco M-595, de coordenada N = 9.822.744,92m e E = 807.875,40m; 
69,16 m e azimute plano 356°00’42” até o marco M-596, de coordenada N 
= 9.822.813,91m e E = 807.870,59m; 2,68 m e azimute plano 355°55’47” 
até o marco M-597, de coordenada N = 9.822.816,58m e E = 807.870,40m; 
62,68 m e azimute plano 358°21’15” até o marco M-598, de coordenada N 
= 9.822.879,23m e E = 807.868,60m; 14,05 m e azimute plano 358°34’23” 
até o marco M-599, de coordenada N = 9.822.893,28m e E = 807.868,25m; 
77,78 m e azimute plano 358°33’49” até o marco M-600, de coordenada N 
= 9.822.971,04m e E = 807.866,30m; 0,38 m e azimute plano 356°59’14” 
até o marco M-601, de coordenada N = 9.822.971,42m e E = 807.866,28m; 
23,39 m e azimute plano 355°27’51” até o marco M-602, de coordenada N 
= 9.822.994,74m e E = 807.864,43m; 9,67 m e azimute plano 355°29’32” 
até o marco M-603, de coordenada N = 9.823.004,38m e E = 807.863,67m; 
19,93 m e azimute plano 355°27’13” até o marco M-604, de coordenada N 
= 9.823.024,25m e E = 807.862,09m; 4,82 m e azimute plano 355°28’25” 
até o marco M-605, de coordenada N = 9.823.029,05m e E = 807.861,71m; 
6,89 m e azimute plano 355°20’24” até o marco M-606, de coordenada N 
= 9.823.035,92m e E = 807.861,15m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba São raimundo, com a seguinte distância: 8,46 m e azimu-
te plano 91°21’15” até o marco M-607, de coordenada N = 9.823.035,72m 
e E = 807.869,61m; 13,95 m e azimute plano 101°39’52” até o marco 
M-608, de coordenada N = 9.823.032,90m e E = 807.883,27m; 41,06 m 
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e azimute plano 101°38’58” até o marco M-609, de coordenada N = 
9.823.024,61m e E = 807.923,48m; 320,32 m e azimute plano 101°39’31” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.822.959,88m e E = 808.237,19m; 
63,31 m e azimute plano 101°39’22” até o marco M-611, de coordenada N 
= 9.822.947,09m e E = 808.299,19m; 279,77 m e azimute plano 
101°39’34” até o marco M-612, de coordenada N = 9.822.890,55m e E = 
808.573,19m; 238,01 m e azimute plano 101°39’25” até o marco M-613, 
de coordenada N = 9.822.842,46m e E = 808.806,29m; 13,89 m e azimu-
te plano 101°40’27” até o marco M-614, de coordenada N = 9.822.839,65m 
e E = 808.819,89m; 46,20 m e azimute plano 101°39’02” até o marco 
M-615, de coordenada N = 9.822.830,32m e E = 808.865,14m; 124,81 m 
e azimute plano 354°14’34” até o marco M-616, de coordenada N = 
9.822.954,50m e E = 808.852,62m; 0,56 m e azimute plano 353°53’04” 
até o marco M-617, de coordenada N = 9.822.955,06m e E = 808.852,56m; 
92,44 m e azimute plano 354°15’26” até o marco M-618, de coordenada N 
= 9.823.047,04m e E = 808.843,31m; 156,37 m e azimute plano 
354°15’36” até o marco M-619, de coordenada N = 9.823.202,63m e E = 
808.827,67m; 26,25 m e azimute plano 352°12’23” até o marco M-620, de 
coordenada N = 9.823.228,64m e E = 808.824,11m; 59,00 m e azimute 
plano 352°11’48” até o marco M-621, de coordenada N = 9.823.287,09m 
e E = 808.816,10m; 187,68 m e azimute plano 352°11’50” até o marco 
M-622, de coordenada N = 9.823.473,03m e E = 808.790,62m; deste, 
segue confrontando com o limite da Gleba São raimundo iii, com a se-
guinte distância: 0,00 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-623, de 
coordenada N = 9.823.764,15m e E = 808.826,31m; 9,59 m e azimute 
plano 100°12’31” até o marco M-624, de coordenada N = 9.823.762,45m 
e E = 808.835,75m; 69,98 m e azimute plano 100°13’51” até o marco 
M-625, de coordenada N = 9.823.750,02m e E = 808.904,62m; 163,46 m 
e azimute plano 100°13’48” até o marco M-626, de coordenada N = 
9.823.720,99m e E = 809.065,48m; 4,84 m e azimute plano 100°14’29” 
até o marco M-627, de coordenada N = 9.823.720,13m e E = 809.070,24m; 
10,88 m e azimute plano 100°16’02” até o marco M-628, de coordenada N 
= 9.823.718,19m e E = 809.080,95m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido oeste/ leste e Sul/ Norte) do ramal Sem 
denominação, com a seguinte distância: 13,19 m e azimute plano 
155°27’19” até o marco M-629, de coordenada N = 9.823.706,19m e E = 
809.086,43m; 1,10 m e azimute plano 151°05’52” até o marco M-630, de 
coordenada N = 9.823.705,23m e E = 809.086,96m; 1,10 m e azimute 
plano 141°59’19” até o marco M-631, de coordenada N = 9.823.704,36m 
e E = 809.087,64m; 1,10 m e azimute plano 132°47’51” até o marco 
M-632, de coordenada N = 9.823.703,61m e E = 809.088,45m; 1,10 m e 
azimute plano 123°50’06” até o marco M-633, de coordenada N = 
9.823.703,00m e E = 809.089,36m; 1,10 m e azimute plano 114°42’09” 
até o marco M-634, de coordenada N = 9.823.702,54m e E = 809.090,36m; 
1,09 m e azimute plano 106°26’55” até o marco M-635, de coordenada N 
= 9.823.702,23m e E = 809.091,41m; 1,10 m e azimute plano 96°48’05” 
até o marco M-636, de coordenada N = 9.823.702,10m e E = 809.092,50m; 
32,40 m e azimute plano 92°23’17” até o marco M-637, de coordenada N 
= 9.823.700,75m e E = 809.124,87m; 19,06 m e azimute plano 93°52’48” 
até o marco M-638, de coordenada N = 9.823.699,46m e E = 809.143,89m; 
22,70 m e azimute plano 106°22’31” até o marco M-639, de coordenada N 
= 9.823.693,06m e E = 809.165,67m; 1,12 m e azimute plano 101°48’36” 
até o marco M-640, de coordenada N = 9.823.692,83m e E = 809.166,77m; 
1,12 m e azimute plano 92°33’22” até o marco M-641, de coordenada N = 
9.823.692,78m e E = 809.167,89m; 1,12 m e azimute plano 83°19’12” até 
o marco M-642, de coordenada N = 9.823.692,91m e E = 809.169,00m; 
1,12 m e azimute plano 74°28’33” até o marco M-643, de coordenada N = 
9.823.693,21m e E = 809.170,08m; 2,67 m e azimute plano 69°11’36” até 
o marco M-644, de coordenada N = 9.823.694,16m e E = 809.172,58m; 
8,48 m e azimute plano 69°21’54” até o marco M-645, de coordenada N = 
9.823.697,15m e E = 809.180,52m; 2,71 m e azimute plano 69°13’15” até 
o marco M-646, de coordenada N = 9.823.698,11m e E = 809.183,05m; 
19,08 m e azimute plano 86°25’25” até o marco M-647, de coordenada N 
= 9.823.699,30m e E = 809.202,09m; 20,13 m e azimute plano 93°43’51” 
até o marco M-648, de coordenada N = 9.823.697,99m e E = 809.222,18m; 
0,46 m e azimute plano 92°29’22” até o marco M-649, de coordenada N = 
9.823.697,97m e E = 809.222,64m; 0,53 m e azimute plano 87°50’20” até 
o marco M-650, de coordenada N = 9.823.697,99m e E = 809.223,17m; 
29,55 m e azimute plano 85°37’57” até o marco M-651, de coordenada N 
= 9.823.700,24m e E = 809.252,63m; 12,98 m e azimute plano 85°37’30” 
até o marco M-652, de coordenada N = 9.823.701,23m e E = 809.265,57m; 
1,10 m e azimute plano 81°08’07” até o marco M-653, de coordenada N = 
9.823.701,40m e E = 809.266,66m; 1,09 m e azimute plano 72°23’43” até 
o marco M-654, de coordenada N = 9.823.701,73m e E = 809.267,70m; 
1,11 m e azimute plano 63°12’14” até o marco M-655, de coordenada N = 
9.823.702,23m e E = 809.268,69m; 1,10 m e azimute plano 53°51’29” até 
o marco M-656, de coordenada N = 9.823.702,88m e E = 809.269,58m; 
1,10 m e azimute plano 45°22’11” até o marco M-657, de coordenada N = 
9.823.703,65m e E = 809.270,36m; 1,10 m e azimute plano 35°43’12” até 
o marco M-658, de coordenada N = 9.823.704,54m e E = 809.271,00m; 
1,10 m e azimute plano 27°01’51” até o marco M-659, de coordenada N = 
9.823.705,52m e E = 809.271,50m; 1,10 m e azimute plano 17°56’33” até 
o marco M-660, de coordenada N = 9.823.706,57m e E = 809.271,84m; 
1,08 m e azimute plano 9°01’39” até o marco M-661, de coordenada N = 
9.823.707,64m e E = 809.272,01m; 0,02 m e azimute plano 26°33’54” até 
o marco M-662, de coordenada N = 9.823.707,66m e E = 809.272,02m; 
16,72 m e azimute plano 4°29’36” até o marco M-663, de coordenada N = 
9.823.724,33m e E = 809.273,33m; 29,13 m e azimute plano 11°42’26” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.823.752,85m e E = 809.279,24m; 

0,28 m e azimute plano 10°07’29” até o marco M-665, de coordenada N = 
9.823.753,13m e E = 809.279,29m; 24,57 m e azimute plano 8°48’10” até 
o marco M-666, de coordenada N = 9.823.777,41m e E = 809.283,05m; 
45,45 m e azimute plano 8°47’42” até o marco M-667, de coordenada N = 
9.823.822,33m e E = 809.290,00m; 16,09 m e azimute plano 8°28’22” até 
o marco M-668, de coordenada N = 9.823.838,24m e E = 809.292,37m; 
5,75 m e azimute plano 8°29’47” até o marco M-669, de coordenada N = 
9.823.843,93m e E = 809.293,22m; 73,34 m e azimute plano 8°29’01” até 
o marco M-670, de coordenada N = 9.823.916,47m e E = 809.304,04m; 
0,29 m e azimute plano 7°51’12” até o marco M-671, de coordenada N = 
9.823.916,76m e E = 809.304,08m; 20,02 m e azimute plano 6°01’16” até 
o marco M-672, de coordenada N = 9.823.936,67m e E = 809.306,18m; 
15,88 m e azimute plano 6°00’05” até o marco M-673, de coordenada N = 
9.823.952,46m e E = 809.307,84m; 2,39 m e azimute plano 6°14’04” até 
o marco M-674, de coordenada N = 9.823.954,84m e E = 809.308,10m; 
44,98 m e azimute plano 7°39’55” até o marco M-675, de coordenada N = 
9.823.999,42m e E = 809.314,10m; 43,10 m e azimute plano 8°52’36” até 
o marco M-676, de coordenada N = 9.824.042,00m e E = 809.320,75m; 
30,05 m e azimute plano 10°58’24” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.824.071,50m e E = 809.326,47m; 1,40 m e azimute plano 11°08’56” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.824.072,87m e E = 809.326,74m; 
0,71 m e azimute plano 7°19’35” até o marco M-679, de coordenada N = 
9.824.073,57m e E = 809.326,83m; 5,29 m e azimute plano 4°39’53” até 
o marco M-680, de coordenada N = 9.824.078,84m e E = 809.327,26m; 
60,56 m e azimute plano 4°40’44” até o marco M-681, de coordenada N = 
9.824.139,20m e E = 809.332,20m; 64,76 m e azimute plano 7°45’22” até 
o marco M-682, de coordenada N = 9.824.203,37m e E = 809.340,94m; 
9,48 m e azimute plano 7°45’45” até o marco M-683, de coordenada N = 
9.824.212,76m e E = 809.342,22m; 4,88 m e azimute plano 7°11’00” até 
o marco M-684, de coordenada N = 9.824.217,60m e E = 809.342,83m; 
85,29 m e azimute plano 7°14’51” até o marco M-685, de coordenada N = 
9.824.302,21m e E = 809.353,59m; 12,93 m e azimute plano 8°48’24” até 
o marco M-686, de coordenada N = 9.824.314,99m e E = 809.355,57m; 
8,73 m e azimute plano 8°45’40” até o marco M-687, de coordenada N = 
9.824.323,62m e E = 809.356,90m; 2,73 m e azimute plano 83°03’26” até 
o marco M-688, de coordenada N = 9.824.323,95m e E = 809.359,61m; 
5,08 m e azimute plano 91°27’57” até o marco M-689, de coordenada N = 
9.824.323,82m e E = 809.364,69m; 34,30 m e azimute plano 97°41’26” 
até o marco M-690, de coordenada N = 9.824.319,23m e E = 809.398,68m; 
42,83 m e azimute plano 98°54’21” até o marco M-691, de coordenada N 
= 9.824.312,60m e E = 809.440,99m; 0,63 m e azimute plano 95°26’25” 
até o marco M-692, de coordenada N = 9.824.312,54m e E = 809.441,62m; 
0,16 m e azimute plano 97°07’30” até o marco M-693, de coordenada N = 
9.824.312,52m e E = 809.441,78m; 48,40 m e azimute plano 92°24’56” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.824.310,48m e E = 809.490,14m; 
0,30 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-695, de coordenada N = 
9.824.310,48m e E = 809.490,44m; 0,88 m e azimute plano 86°44’53” até 
o marco M-696, de coordenada N = 9.824.310,53m e E = 809.491,32m; 
20,71 m e azimute plano 82°45’30” até o marco M-697, de coordenada N 
= 9.824.313,14m e E = 809.511,86m; 1,22 m e azimute plano 77°40’31” 
até o marco M-698, de coordenada N = 9.824.313,40m e E = 809.513,05m; 
1,21 m e azimute plano 67°40’17” até o marco M-699, de coordenada N = 
9.824.313,86m e E = 809.514,17m; 1,21 m e azimute plano 58°08’42” até 
o marco M-700, de coordenada N = 9.824.314,50m e E = 809.515,20m; 
1,22 m e azimute plano 47°58’41” até o marco M-701, de coordenada N = 
9.824.315,32m e E = 809.516,11m; 1,21 m e azimute plano 37°37’34” até 
o marco M-702, de coordenada N = 9.824.316,28m e E = 809.516,85m; 
1,22 m e azimute plano 27°49’27” até o marco M-703, de coordenada N = 
9.824.317,36m e E = 809.517,42m; 1,22 m e azimute plano 18°08’17” até 
o marco M-704, de coordenada N = 9.824.318,52m e E = 809.517,80m; 
1,21 m e azimute plano 8°03’48” até o marco M-705, de coordenada N = 
9.824.319,72m e E = 809.517,97m; 26,39 m e azimute plano 2°57’16” até 
o marco M-706, de coordenada N = 9.824.346,07m e E = 809.519,33m; 
116,67 m e azimute plano 2°40’57” até o marco M-707, de coordenada N 
= 9.824.462,61m e E = 809.524,79m; 42,90 m e azimute plano 2°22’41” 
até o marco M-708, de coordenada N = 9.824.505,47m e E = 809.526,57m; 
63,29 m e azimute plano 2°22’53” até o marco M-709, de coordenada N = 
9.824.568,71m e E = 809.529,20m; 42,00 m e azimute plano 2°22’29” até 
o marco M-710, de coordenada N = 9.824.610,67m e E = 809.530,94m; 
142,34 m e azimute plano 3°32’40” até o marco M-711, de coordenada N 
= 9.824.752,74m e E = 809.539,74m; 120,15 m e azimute plano 4°06’00” 
até o marco M-712, de coordenada N = 9.824.872,58m e E = 809.548,33m; 
30,99 m e azimute plano 4°05’22” até o marco M-713, de coordenada N = 
9.824.903,49m e E = 809.550,54m; 43,02 m e azimute plano 3°18’17” até 
o marco M-714, de coordenada N = 9.824.946,44m e E = 809.553,02m; 
57,60 m e azimute plano 3°18’16” até o marco M-715, de coordenada N = 
9.825.003,94m e E = 809.556,34m; 0,15 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-716, de coordenada N = 9.825.004,09m e E = 809.556,34m; 
45,73 m e azimute plano 2°04’04” até o marco M-717, de coordenada N = 
9.825.049,79m e E = 809.557,99m; 46,33 m e azimute plano 3°59’51” até 
o marco M-718, de coordenada N = 9.825.096,01m e E = 809.561,22m; 
0,26 m e azimute plano 4°23’55” até o marco M-719, de coordenada N = 
9.825.096,27m e E = 809.561,24m; 50,99 m e azimute plano 1°51’16” até 
o marco M-720, de coordenada N = 9.825.147,23m e E = 809.562,89m; 
48,47 m e azimute plano 3°49’59” até o marco M-721, de coordenada N = 
9.825.195,59m e E = 809.566,13m; 57,43 m e azimute plano 3°19’27” até 
o marco M-722, de coordenada N = 9.825.252,92m e E = 809.569,46m; 
17,54 m e azimute plano 3°18’04” até o marco M-723, de coordenada N = 
9.825.270,43m e E = 809.570,47m; 14,96 m e azimute plano 2°52’26” até 



 diário oficial Nº 34.681  45 Quinta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2021

o marco M-724, de coordenada N = 9.825.285,37m e E = 809.571,22m; 
39,37 m e azimute plano 2°52’58” até o marco M-725, de coordenada N = 
9.825.324,69m e E = 809.573,20m; 0,34 m e azimute plano 1°41’05” até 
o marco M-726, de coordenada N = 9.825.325,03m e E = 809.573,21m; 
33,73 m e azimute plano 0°04’05” até o marco M-727, de coordenada N = 
9.825.358,76m e E = 809.573,25m; 4,87 m e azimute plano 0°07’04” até 
o marco M-728, de coordenada N = 9.825.363,63m e E = 809.573,26m; 
19,74 m e azimute plano 0°03’29” até o marco M-729, de coordenada N = 
9.825.383,37m e E = 809.573,28m; 7,14 m e azimute plano 2°05’08” até 
o marco M-730, de coordenada N = 9.825.390,51m e E = 809.573,54m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido oeste/ 
leste) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distância: 16,68 m e 
azimute plano 77°44’49” até o marco M-731, de coordenada N = 
9.825.394,05m e E = 809.589,84m; 3,68 m e azimute plano 77°46’30” até 
o marco M-732, de coordenada N = 9.825.394,83m e E = 809.593,44m; 
37,63 m e azimute plano 78°26’32” até o marco M-733, de coordenada N 
= 9.825.402,37m e E = 809.630,31m; 49,56 m e azimute plano 78°30’48” 
até o marco M-734, de coordenada N = 9.825.412,24m e E = 809.678,88m; 
18,26 m e azimute plano 82°24’57” até o marco M-735, de coordenada N 
= 9.825.414,65m e E = 809.696,98m; 9,10 m e azimute plano 81°58’36” 
até o marco M-736, de coordenada N = 9.825.415,92m e E = 809.705,99m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sul/ Nor-
te) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distância:14,34 m e 
azimute plano 81°46’46” até o marco M-737, de coordenada N = 
9.825.417,97m e E = 809.720,18m; 3,66 m e azimute plano 355°08’44” 
até o marco M-738, de coordenada N = 9.825.421,62m e E = 809.719,87m; 
3,15 m e azimute plano 355°16’00” até o marco M-739, de coordenada N 
= 9.825.424,76m e E = 809.719,61m; 0,31 m e azimute plano 350°50’16” 
até o marco M-740, de coordenada N = 9.825.425,07m e E = 809.719,56m; 
0,32 m e azimute plano 352°52’30” até o marco M-741, de coordenada N 
= 9.825.425,39m e E = 809.719,52m; 0,15 m e azimute plano 348°41’24” 
até o marco M-742, de coordenada N = 9.825.425,54m e E = 809.719,49m; 
6,53 m e azimute plano 348°41’24” até o marco M-743, de coordenada N 
= 9.825.431,94m e E = 809.718,21m; 5,57 m e azimute plano 348°48’40” 
até o marco M-744, de coordenada N = 9.825.437,40m e E = 809.717,13m; 
0,68 m e azimute plano 345°33’21” até o marco M-745, de coordenada N 
= 9.825.438,06m e E = 809.716,96m; 9,50 m e azimute plano 343°03’09” 
até o marco M-746, de coordenada N = 9.825.447,15m e E = 809.714,19m; 
0,38 m e azimute plano 341°33’54” até o marco M-747, de coordenada N 
= 9.825.447,51m e E = 809.714,07m; 1,06 m e azimute plano 335°22’35” 
até o marco M-748, de coordenada N = 9.825.448,47m e E = 809.713,63m; 
0,40 m e azimute plano 331°30’16” até o marco M-749, de coordenada N 
= 9.825.448,82m e E = 809.713,44m; 14,23 m e azimute plano 331°18’33” 
até o marco M-750, de coordenada N = 9.825.461,30m e E = 809.706,61m; 
15,87 m e azimute plano 335°15’37” até o marco M-751, de coordenada N 
= 9.825.475,71m e E = 809.699,97m; 0,64 m e azimute plano 333°02’03” 
até o marco M-752, de coordenada N = 9.825.476,28m e E = 809.699,68m; 
0,19 m e azimute plano 327°59’41” até o marco M-753, de coordenada N 
= 9.825.476,44m e E = 809.699,58m; 2,38 m e azimute plano 328°34’55” 
até o marco M-754, de coordenada N = 9.825.478,47m e E = 809.698,34m; 
14,31 m e azimute plano 328°29’13” até o marco M-755, de coordenada N 
= 9.825.490,67m e E = 809.690,86m; 1,07 m e azimute plano 323°46’30” 
até o marco M-756, de coordenada N = 9.825.491,53m e E = 809.690,23m; 
13,64 m e azimute plano 319°29’23” até o marco M-757, de coordenada N 
= 9.825.501,90m e E = 809.681,37m; 18,87 m e azimute plano 326°45’53” 
até o marco M-758, de coordenada N = 9.825.517,68m e E = 809.671,03m; 
3,89 m e azimute plano 326°45’35” até o marco M-759, de coordenada N 
= 9.825.520,93m e E = 809.668,90m; 23,44 m e azimute plano 325°57’26” 
até o marco M-760, de coordenada N = 9.825.540,35m e E = 809.655,78m; 
0,73 m e azimute plano 322°48’55” até o marco M-761, de coordenada N 
= 9.825.540,93m e E = 809.655,34m; 0,27 m e azimute plano 318°00’46” 
até o marco M-762, de coordenada N = 9.825.541,13m e E = 809.655,16m; 
16,55 m e azimute plano 317°49’02” até o marco M-763, de coordenada N 
= 9.825.553,39m e E = 809.644,05m; 0,95 m e azimute plano 313°43’37” 
até o marco M-764, de coordenada N = 9.825.554,05m e E = 809.643,36m; 
0,43 m e azimute plano 308°27’13” até o marco M-765, de coordenada N 
= 9.825.554,32m e E = 809.643,02m; 11,35 m e azimute plano 306°21’54” 
até o marco M-766, de coordenada N = 9.825.561,05m e E = 809.633,88m; 
0,78 m e azimute plano 303°29’10” até o marco M-767, de coordenada N 
= 9.825.561,48m e E = 809.633,23m; 0,54 m e azimute plano 295°08’41” 
até o marco M-768, de coordenada N = 9.825.561,71m e E = 809.632,74m; 
0,54 m e azimute plano 295°08’41” até o marco M-769, de coordenada N 
= 9.825.561,94m e E = 809.632,25m; 13,17 m e azimute plano 291°08’49” 
até o marco M-770, de coordenada N = 9.825.566,69m e E = 809.619,97m; 
5,08 m e azimute plano 291°43’04” até o marco M-771, de coordenada N 
= 9.825.568,57m e E = 809.615,25m; 14,09 m e azimute plano 291°44’28” 
até o marco M-772, de coordenada N = 9.825.573,79m e E = 809.602,16m; 
18,86 m e azimute plano 292°12’48” até o marco M-773, de coordenada N 
= 9.825.580,92m e E = 809.584,70m; 0,27 m e azimute plano 289°47’56” 
até o marco M-774, de coordenada N = 9.825.581,01m e E = 809.584,45m; 
0,26 m e azimute plano 290°33’22” até o marco M-775, de coordenada N 
= 9.825.581,10m e E = 809.584,21m; 14,20 m e azimute plano 287°53’10” 
até o marco M-776, de coordenada N = 9.825.585,46m e E = 809.570,70m; 
0,96 m e azimute plano 283°53’28” até o marco M-777, de coordenada N 
= 9.825.585,69m e E = 809.569,77m; 0,76 m e azimute plano 276°50’34” 
até o marco M-778, de coordenada N = 9.825.585,78m e E = 809.569,02m; 
11,33 m e azimute plano 273°53’54” até o marco M-779, de coordenada N 
= 9.825.586,55m e E = 809.557,72m; 8,44 m e azimute plano 283°59’13” 
até o marco M-780, de coordenada N = 9.825.588,59m e E = 809.549,53m; 

12,07 m e azimute plano 296°28’48” até o marco M-781, de coordenada N 
= 9.825.593,97m e E = 809.538,73m; 12,84 m e azimute plano 304°31’53” 
até o marco M-782, de coordenada N = 9.825.601,25m e E = 809.528,15m; 
13,29 m e azimute plano 314°52’41” até o marco M-783, de coordenada N 
= 9.825.610,63m e E = 809.518,73m; 13,30 m e azimute plano 325°19’06” 
até o marco M-784, de coordenada N = 9.825.621,57m e E = 809.511,16m; 
0,69 m e azimute plano 322°38’00” até o marco M-785, de coordenada N 
= 9.825.622,12m e E = 809.510,74m; 21,95 m e azimute plano 319°17’08” 
até o marco M-786, de coordenada N = 9.825.638,76m e E = 809.496,42m; 
0,67 m e azimute plano 316°48’31” até o marco M-787, de coordenada N 
= 9.825.639,25m e E = 809.495,96m; 12,62 m e azimute plano 313°48’45” 
até o marco M-788, de coordenada N = 9.825.647,99m e E = 809.486,85m; 
1,87 m e azimute plano 313°55’09” até o marco M-789, de coordenada N 
= 9.825.649,29m e E = 809.485,50m; 9,57 m e azimute plano 319°32’06” 
até o marco M-790, de coordenada N = 9.825.656,57m e E = 809.479,29m; 
16,26 m e azimute plano 327°19’34” até o marco M-791, de coordenada N 
= 9.825.670,26m e E = 809.470,51m; 14,91 m e azimute plano 329°58’43” 
até o marco M-792, de coordenada N = 9.825.683,17m e E = 809.463,05m; 
0,40 m e azimute plano 328°17’55” até o marco M-793, de coordenada N 
= 9.825.683,51m e E = 809.462,84m; 12,11 m e azimute plano 326°45’22” 
até o marco M-794, de coordenada N = 9.825.693,64m e E = 809.456,20m; 
13,13 m e azimute plano 329°31’48” até o marco M-795, de coordenada N 
= 9.825.704,96m e E = 809.449,54m; 1,16 m e azimute plano 324°48’22” 
até o marco M-796, de coordenada N = 9.825.705,91m e E = 809.448,87m; 
1,10 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-797, de coordenada N 
= 9.825.706,69m e E = 809.448,09m; 15,79 m e azimute plano 310°58’03” 
até o marco M-798, de coordenada N = 9.825.717,04m e E = 809.436,17m; 
12,20 m e azimute plano 319°17’12” até o marco M-799, de coordenada N 
= 9.825.726,29m e E = 809.428,21m; 8,96 m e azimute plano 349°31’04” 
até o marco M-800, de coordenada N = 9.825.735,10m e E = 809.426,58m; 
1,16 m e azimute plano 345°00’18” até o marco M-801, de coordenada N 
= 9.825.736,22m e E = 809.426,28m; 0,18 m e azimute plano 337°37’12” 
até o marco M-802, de coordenada N = 9.825.736,39m e E = 809.426,21m; 
11,75 m e azimute plano 338°31’29” até o marco M-803, de coordenada N 
= 9.825.747,32m e E = 809.421,91m; 2,41 m e azimute plano 340°53’21” 
até o marco M-804, de coordenada N = 9.825.749,60m e E = 809.421,12m; 
9,62 m e azimute plano 340°56’36” até o marco M-805, de coordenada N 
= 9.825.758,69m e E = 809.417,98m; 1,32 m e azimute plano 334°58’59” 
até o marco M-806, de coordenada N = 9.825.759,89m e E = 809.417,42m; 
11,63 m e azimute plano 329°17’23” até o marco M-807, de coordenada N 
= 9.825.769,89m e E = 809.411,48m; 16,54 m e azimute plano 342°46’12” 
até o marco M-808, de coordenada N = 9.825.785,69m e E = 809.406,58m; 
0,21 m e azimute plano 340°42’36” até o marco M-809, de coordenada N 
= 9.825.785,89m e E = 809.406,51m; 4,02 m e azimute plano 341°06’50” 
até o marco M-810, de coordenada N = 9.825.789,69m e E = 809.405,21m; 
10,68 m e azimute plano 341°02’21” até o marco M-811, de coordenada N 
= 9.825.799,79m e E = 809.401,74m; 0,34 m e azimute plano 339°26’38” 
até o marco M-812, de coordenada N = 9.825.800,11m e E = 809.401,62m; 
9,39 m e azimute plano 337°39’59” até o marco M-813, de coordenada N 
= 9.825.808,80m e E = 809.398,05m; 0,94 m e azimute plano 334°14’58” 
até o marco M-814, de coordenada N = 9.825.809,65m e E = 809.397,64m; 
0,66 m e azimute plano 326°47’36” até o marco M-815, de coordenada N 
= 9.825.810,20m e E = 809.397,28m; 11,64 m e azimute plano 324°37’01” 
até o marco M-816, de coordenada N = 9.825.819,69m e E = 809.390,54m; 
0,41 m e azimute plano 322°51’12” até o marco M-817, de coordenada N 
= 9.825.820,02m e E = 809.390,29m; 12,68 m e azimute plano 321°12’47” 
até o marco M-818, de coordenada N = 9.825.829,90m e E = 809.382,35m; 
0,15 m e azimute plano 323°07’48” até o marco M-819, de coordenada N 
= 9.825.830,02m e E = 809.382,26m; 0,38 m e azimute plano 317°07’16” 
até o marco M-820, de coordenada N = 9.825.830,30m e E = 809.382,00m; 
15,57 m e azimute plano 316°53’59” até o marco M-821, de coordenada N 
= 9.825.841,67m e E = 809.371,36m; 11,80 m e azimute plano 328°05’14” 
até o marco M-822, de coordenada N = 9.825.851,69m e E = 809.365,12m; 
13,43 m e azimute plano 344°27’11” até o marco M-823, de coordenada N 
= 9.825.864,63m e E = 809.361,52m; 10,17 m e azimute plano 349°51’41” 
até o marco M-824, de coordenada N = 9.825.874,64m e E = 809.359,73m; 
12,54 m e azimute plano 1°46’58” até o marco M-825, de coordenada N = 
9.825.887,17m e E = 809.360,12m; 9,80 m e azimute plano 4°40’52” até 
o marco M-826, de coordenada N = 9.825.896,94m e E = 809.360,92m; 
13,43 m e azimute plano 3°27’24” até o marco M-827, de coordenada N = 
9.825.910,35m e E = 809.361,73m; 18,75 m e azimute plano 4°51’55” até 
o marco M-828, de coordenada N = 9.825.929,03m e E = 809.363,32m; 
11,59 m e azimute plano 8°08’14” até o marco M-829, de coordenada N = 
9.825.940,50m e E = 809.364,96m; 9,34 m e azimute plano 8°07’17” até 
o marco M-830, de coordenada N = 9.825.949,75m e E = 809.366,28m; 
1,61 m e azimute plano 7°52’40” até o marco M-831, de coordenada N = 
9.825.951,34m e E = 809.366,50m; 0,50 m e azimute plano 6°50’34” até 
o marco M-832, de coordenada N = 9.825.951,84m e E = 809.366,56m; 
17,42 m e azimute plano 3°58’57” até o marco M-833, de coordenada N = 
9.825.969,22m e E = 809.367,77m; 0,22 m e azimute plano 5°11’40” até 
o marco M-834, de coordenada N = 9.825.969,44m e E = 809.367,79m; 
21,34 m e azimute plano 2°12’09” até o marco M-835, de coordenada N = 
9.825.990,76m e E = 809.368,61m; 0,27 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-836, de coordenada N = 9.825.991,03m e E = 809.368,61m; 
0,25 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-837, de coordenada N = 
9.825.991,28m e E = 809.368,61m; 21,10 m e azimute plano 357°56’10” 
até o marco M-838, de coordenada N = 9.826.012,37m e E = 809.367,85m; 
11,37 m e azimute plano 2°01’00” até o marco M-839, de coordenada N = 
9.826.023,73m e E = 809.368,25m; 19,21 m e azimute plano 5°56’42” até 
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o marco M-840, de coordenada N = 9.826.042,84m e E = 809.370,24m; 
0,79 m e azimute plano 2°10’29” até o marco M-841, de coordenada N = 
9.826.043,63m e E = 809.370,27m; 20,62 m e azimute plano 358°58’19” 
até o marco M-842, de coordenada N = 9.826.064,25m e E = 809.369,90m; 
15,83 m e azimute plano 358°39’40” até o marco M-843, de coordenada N 
= 9.826.080,08m e E = 809.369,53m; 12,82 m e azimute plano 4°52’43” 
até o marco M-844, de coordenada N = 9.826.092,85m e E = 809.370,62m; 
10,18 m e azimute plano 22°24’28” até o marco M-845, de coordenada N 
= 9.826.102,26m e E = 809.374,50m; 11,23 m e azimute plano 26°47’36” 
até o marco M-846, de coordenada N = 9.826.112,28m e E = 809.379,56m; 
0,55 m e azimute plano 23°44’58” até o marco M-847, de coordenada N = 
9.826.112,78m e E = 809.379,78m; 13,65 m e azimute plano 22°20’21” 
até o marco M-848, de coordenada N = 9.826.125,41m e E = 809.384,97m; 
0,28 m e azimute plano 21°02’15” até o marco M-849, de coordenada N = 
9.826.125,67m e E = 809.385,07m; 0,17 m e azimute plano 17°21’14” até 
o marco M-850, de coordenada N = 9.826.125,83m e E = 809.385,12m; 
11,25 m e azimute plano 18°39’37” até o marco M-851, de coordenada N 
= 9.826.136,49m e E = 809.388,72m; 0,06 m e azimute plano 9°27’44” 
até o marco M-852, de coordenada N = 9.826.136,55m e E = 809.388,73m; 
0,99 m e azimute plano 14°35’48” até o marco M-853, de coordenada N = 
9.826.137,51m e E = 809.388,98m; 1,21 m e azimute plano 4°43’28” até 
o marco M-854, de coordenada N = 9.826.138,72m e E = 809.389,08m; 
8,69 m e azimute plano 0°03’57” até o marco M-855, de coordenada N = 
9.826.147,41m e E = 809.389,09m; 0,90 m e azimute plano 356°49’13” 
até o marco M-856, de coordenada N = 9.826.148,31m e E = 809.389,04m; 
12,34 m e azimute plano 352°38’41” até o marco M-857, de coordenada N 
= 9.826.160,55m e E = 809.387,46m; 0,99 m e azimute plano 348°55’03” 
até o marco M-858, de coordenada N = 9.826.161,52m e E = 809.387,27m; 
0,99 m e azimute plano 340°27’48” até o marco M-859, de coordenada N 
= 9.826.162,45m e E = 809.386,94m; 12,93 m e azimute plano 336°31’41” 
até o marco M-860, de coordenada N = 9.826.174,31m e E = 809.381,79m; 
0,77 m e azimute plano 333°06’14” até o marco M-861, de coordenada N 
= 9.826.175,00m e E = 809.381,44m; 12,77 m e azimute plano 330°10’58” 
até o marco M-862, de coordenada N = 9.826.186,08m e E = 809.375,09m; 
0,69 m e azimute plano 326°46’06” até o marco M-863, de coordenada N 
= 9.826.186,66m e E = 809.374,71m; 13,62 m e azimute plano 324°23’03” 
até o marco M-864, de coordenada N = 9.826.197,73m e E = 809.366,78m; 
0,53 m e azimute plano 321°50’34” até o marco M-865, de coordenada N 
= 9.826.198,15m e E = 809.366,45m; 0,62 m e azimute plano 317°36’09” 
até o marco M-866, de coordenada N = 9.826.198,61m e E = 809.366,03m; 
12,21 m e azimute plano 314°54’02” até o marco M-867, de coordenada N 
= 9.826.207,23m e E = 809.357,38m; 24,14 m e azimute plano 325°57’40” 
até o marco M-868, de coordenada N = 9.826.227,23m e E = 809.343,87m; 
0,62 m e azimute plano 323°29’55” até o marco M-869, de coordenada N 
= 9.826.227,73m e E = 809.343,50m; 43,24 m e azimute plano 320°50’15” 
até o marco M-870, de coordenada N = 9.826.261,26m e E = 809.316,19m; 
39,68 m e azimute plano 322°34’01” até o marco M-871, de coordenada N 
= 9.826.292,77m e E = 809.292,07m; 19,19 m e azimute plano 323°15’41” 
até o marco M-872, de coordenada N = 9.826.308,15m e E = 809.280,59m; 
0,42 m e azimute plano 321°45’58” até o marco M-873, de coordenada N 
= 9.826.308,48m e E = 809.280,33m; 13,51 m e azimute plano 319°41’02” 
até o marco M-874, de coordenada N = 9.826.318,78m e E = 809.271,59m; 
0,87 m e azimute plano 315°27’57” até o marco M-875, de coordenada N 
= 9.826.319,40m e E = 809.270,98m; 0,87 m e azimute plano 309°22’57” 
até o marco M-876, de coordenada N = 9.826.319,95m e E = 809.270,31m; 
0,86 m e azimute plano 302°13’00” até o marco M-877, de coordenada N 
= 9.826.320,41m e E = 809.269,58m; 10,84 m e azimute plano 298°21’42” 
até o marco M-878, de coordenada N = 9.826.325,56m e E = 809.260,04m; 
1,02 m e azimute plano 293°47’27” até o marco M-879, de coordenada N 
= 9.826.325,97m e E = 809.259,11m; 1,06 m e azimute plano 285°52’16” 
até o marco M-880, de coordenada N = 9.826.326,26m e E = 809.258,09m; 
16,10 m e azimute plano 281°19’01” até o marco M-881, de coordenada N 
= 9.826.329,42m e E = 809.242,30m; 10,20 m e azimute plano 282°58’25” 
até o marco M-882, de coordenada N = 9.826.331,71m e E = 809.232,36m; 
7,19 m e azimute plano 287°58’53” até o marco M-883, de coordenada N 
= 9.826.333,93m e E = 809.225,52m; 7,96 m e azimute plano 287°56’02” 
até o marco M-884, de coordenada N = 9.826.336,38m e E = 809.217,95m; 
0,97 m e azimute plano 283°44’57” até o marco M-885, de coordenada N 
= 9.826.336,61m e E = 809.217,01m; 0,89 m e azimute plano 276°28’59” 
até o marco M-886, de coordenada N = 9.826.336,71m e E = 809.216,13m; 
16,71 m e azimute plano 272°46’43” até o marco M-887, de coordenada N 
= 9.826.337,52m e E = 809.199,44m; 0,34 m e azimute plano 271°41’05” 
até o marco M-888, de coordenada N = 9.826.337,53m e E = 809.199,10m; 
0,18 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-889, de coordenada N 
= 9.826.337,53m e E = 809.198,92m; 14,26 m e azimute plano 268°33’14” 
até o marco M-890, de coordenada N = 9.826.337,17m e E = 809.184,66m; 
15,07 m e azimute plano 275°51’57” até o marco M-891, de coordenada N 
= 9.826.338,71m e E = 809.169,67m; 12,93 m e azimute plano 276°58’36” 
até o marco M-892, de coordenada N = 9.826.340,28m e E = 809.156,84m; 
12,75 m e azimute plano 280°37’21” até o marco M-893, de coordenada N 
= 9.826.342,63m e E = 809.144,31m; 1,25 m e azimute plano 275°01’45” 
até o marco M-894, de coordenada N = 9.826.342,74m e E = 809.143,06m; 
1,17 m e azimute plano 265°06’53” até o marco M-895, de coordenada N 
= 9.826.342,64m e E = 809.141,89m; 13,52 m e azimute plano 260°25’09” 
até o marco M-896, de coordenada N = 9.826.340,39m e E = 809.128,56m; 
10,94 m e azimute plano 270°03’09” até o marco M-897, de coordenada N 
= 9.826.340,40m e E = 809.117,62m; 0,19 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-898, de coordenada N = 9.826.340,40m e E = 809.117,43m; 
13,08 m e azimute plano 268°28’02” até o marco M-899, de coordenada N 

= 9.826.340,05m e E = 809.104,35m; 9,88 m e azimute plano 282°05’41” 
até o marco M-900, de coordenada N = 9.826.342,12m e E = 809.094,69m; 
8,69 m e azimute plano 292°52’42” até o marco M-901, de coordenada N 
= 9.826.345,50m e E = 809.086,68m; 6,65 m e azimute plano 322°27’28” 
até o marco M-902, de coordenada N = 9.826.350,77m e E = 809.082,63m; 
17,36 m e azimute plano 322°15’08” até o marco M-903, de coordenada N 
= 9.826.364,50m e E = 809.072,00m; 20,56 m e azimute plano 324°44’27” 
até o marco M-904, de coordenada N = 9.826.381,29m e E = 809.060,13m; 
19,05 m e azimute plano 334°22’35” até o marco M-905, de coordenada N 
= 9.826.398,47m e E = 809.051,89m; 2,50 m e azimute plano 342°47’47” 
até o marco M-906, de coordenada N = 9.826.400,86m e E = 809.051,15m; 
4,34 m e azimute plano 342°41’36” até o marco M-907, de coordenada N 
= 9.826.405,00m e E = 809.049,86m; 4,07 m e azimute plano 342°43’17” 
até o marco M-908, de coordenada N = 9.826.408,89m e E = 809.048,65m; 
8,18 m e azimute plano 352°16’33” até o marco M-909, de coordenada N 
= 9.826.417,00m e E = 809.047,55m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba São raimundo iii, com a seguinte distância: 14,10 m e 
azimute plano 255°15’16” até o marco M-910, de coordenada N = 
9.826.413,41m e E = 809.033,91m; 159,79 m e azimute plano 261°54’19” 
até o marco M-911, de coordenada N = 9.826.390,91m e E = 808.875,71m; 
337,52 m e azimute plano 263°49’21” até o marco M-912, de coordenada 
N = 9.826.354,59m e E = 808.540,15m; 339,21 m e azimute plano 
266°00’26” até o marco M-913, de coordenada N = 9.826.330,97m e E = 
808.201,76m; 8,75 m e azimute plano 262°22’46” até o marco M-914, de 
coordenada N = 9.826.329,81m e E = 808.193,09m; 11,60 m e azimute 
plano 262°19’26” até o marco M-915, de coordenada N = 9.826.328,26m 
e E = 808.181,59m; 29,94 m e azimute plano 262°21’35” até o marco 
M-916, de coordenada N = 9.826.324,28m e E = 808.151,92m; 0,01 m e 
azimute plano 270°00’00” até o marco M-917, de coordenada N = 
9.826.324,28m e E = 808.151,91m; 60,01 m e azimute plano 262°20’57” 
até o marco M-918, de coordenada N = 9.826.316,29m e E = 808.092,43m; 
0,01 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-919, de coordenada N 
= 9.826.316,28m e E = 808.092,42m; 17,29 m e azimute plano 262°21’26” 
até o marco M-920, de coordenada N = 9.826.313,98m e E = 808.075,28m; 
12,71 m e azimute plano 262°21’38” até o marco M-921, de coordenada N 
= 9.826.312,29m e E = 808.062,68m; 3,02 m e azimute plano 262°22’49” 
até o marco M-922, de coordenada N = 9.826.311,89m e E = 808.059,69m; 
29,91 m e azimute plano 262°20’00” até o marco M-923, de coordenada N 
= 9.826.307,90m e E = 808.030,05m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-924, de coordenada N = 9.826.307,90m e E = 808.030,04m; 
12,77 m e azimute plano 262°21’07” até o marco M-925, de coordenada N 
= 9.826.306,20m e E = 808.017,38m; 21,55 m e azimute plano 252°48’34” 
até o marco M-926, de coordenada N = 9.826.299,83m e E = 807.996,79m; 
48,36 m e azimute plano 252°47’12” até o marco M-927, de coordenada N 
= 9.826.285,52m e E = 807.950,60m; 0,02 m e azimute plano 243°26’06” 
até o marco M-928, de coordenada N = 9.826.285,51m e E = 807.950,58m; 
50,26 m e azimute plano 252°47’27” até o marco M-929, de coordenada N 
= 9.826.270,64m e E = 807.902,57m; 43,56 m e azimute plano 252°47’17” 
até o marco M-930, de coordenada N = 9.826.257,75m e E = 807.860,96m; 
2,45 m e azimute plano 252°40’26” até o marco M-931, de coordenada N 
= 9.826.257,02m e E = 807.858,62m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-932, de coordenada N = 9.826.257,02m e E = 807.858,61m; 
104,18 m e azimute plano 252°47’10” até o marco M-933, de coordenada 
N = 9.826.226,19m e E = 807.759,10m; 241,20 m e azimute plano 
252°47’12” até o marco M-934, de coordenada N = 9.826.154,81m e E = 
807.528,70m; 115,48 m e azimute plano 252°47’03” até o marco M-935, 
de coordenada N = 9.826.120,63m e E = 807.418,39m; 9,28 m e azimute 
plano 343°32’14” até o marco M-936, de coordenada N = 9.826.129,53m 
e E = 807.415,76m; 191,06 m e azimute plano 18°02’26” até o marco 
M-937, de coordenada N = 9.826.311,20m e E = 807.474,93m; 91,24 m 
e azimute plano 18°02’37” até o marco M-938, de coordenada N = 
9.826.397,95m e E = 807.503,19m; 217,64 m e azimute plano 18°02’25” 
até o marco M-939, de coordenada N = 9.826.604,89m e E = 807.570,59m; 
45,25 m e azimute plano 18°02’04” até o marco M-940, de coordenada N 
= 9.826.647,92m e E = 807.584,60m; 195,44 m e azimute plano 18°02’31” 
até o marco M-941, de coordenada N = 9.826.833,75m e E = 807.645,13m; 
29,45 m e azimute plano 18°02’28” até o marco M-942, de coordenada N 
= 9.826.861,75m e E = 807.654,25m; 0,01 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-943, de coordenada N = 9.826.861,76m e E = 807.654,26m; 
62,44 m e azimute plano 18°02’04” até o marco M-944, de coordenada N 
= 9.826.921,13m e E = 807.673,59m; 128,22 m e azimute plano 18°02’27” 
até o marco M-945, de coordenada N = 9.827.043,05m e E = 807.713,30m; 
131,52 m e azimute plano 272°18’50” até o marco M-946, de coordenada 
N = 9.827.048,36m e E = 807.581,89m; 16,26 m e azimute plano 
272°19’33” até o marco M-947, de coordenada N = 9.827.049,02m e E = 
807.565,64m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-948, de 
coordenada N = 9.827.049,02m e E = 807.565,63m; 25,50 m e azimute 
plano 272°18’53” até o marco M-949, de coordenada N = 9.827.050,05m 
e E = 807.540,15m; 71,05 m e azimute plano 272°18’54” até o marco 
M-950, de coordenada N = 9.827.052,92m e E = 807.469,16m; 0,01 m e 
azimute plano 270°00’00” até o marco M-951, de coordenada N = 
9.827.052,92m e E = 807.469,15m; 152,58 m e azimute plano 272°18’49” 
até o marco M-952, de coordenada N = 9.827.059,08m e E = 807.316,69m; 
47,95 m e azimute plano 272°18’25” até o marco M-953, de coordenada N 
= 9.827.061,01m e E = 807.268,78m; 9,58 m e azimute plano 270°57’25” 
até o marco M-954, de coordenada N = 9.827.061,17m e E = 807.259,20m; 
21,27 m e azimute plano 272°56’16” até o marco M-955, de coordenada N 
= 9.827.062,26m e E = 807.237,96m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-956, de coordenada N = 9.827.062,26m e E = 807.237,95m; 
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80,12 m e azimute plano 272°19’04” até o marco M-957, de coordenada N 
= 9.827.065,50m e E = 807.157,90m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-958, de coordenada N = 9.827.065,50m e E = 807.157,89m; 
84,18 m e azimute plano 272°18’53” até o marco M-959, de coordenada N 
= 9.827.068,90m e E = 807.073,78m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-960, de coordenada N = 9.827.068,90m e E = 807.073,77m; 
54,31 m e azimute plano 272°18’39” até o marco M-961, de coordenada N 
= 9.827.071,09m e E = 807.019,50m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-962, de coordenada N = 9.827.071,09m e E = 807.019,49m; 
60,41 m e azimute plano 272°18’54” até o marco M-963, de coordenada N 
= 9.827.073,53m e E = 806.959,13m; 51,15 m e azimute plano 272°19’09” 
até o marco M-964, de coordenada N = 9.827.075,60m e E = 806.908,02m; 
0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-965, de coordenada N 
= 9.827.075,60m e E = 806.908,01m; 51,58 m e azimute plano 272°18’40” 
até o marco M-966, de coordenada N = 9.827.077,68m e E = 806.856,47m; 
15,63 m e azimute plano 272°18’35” até o marco M-967, de coordenada N 
= 9.827.078,31m e E = 806.840,85m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-968, de coordenada N = 9.827.078,31m e E = 806.840,84m; 
15,26 m e azimute plano 272°19’41” até o marco M-969, de coordenada N 
= 9.827.078,93m e E = 806.825,59m; 0,02 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-970, de coordenada N = 9.827.078,93m e E = 806.825,57m; 
167,72 m e azimute plano 272°18’48” até o marco M-971, de coordenada 
N = 9.827.085,70m e E = 806.657,99m; 239,37 m e azimute plano 
272°18’55” até o marco M-972, de coordenada N = 9.827.095,37m e E = 
806.418,82m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-973, de 
coordenada N = 9.827.095,37m e E = 806.418,81m; 75,92 m e azimute 
plano 272°19’03” até o marco M-974, de coordenada N = 9.827.098,44m 
e E = 806.342,95m; 20,06 m e azimute plano 272°18’53” até o marco 
M-975, de coordenada N = 9.827.099,25m e E = 806.322,91m; deste, 
segue confrontando como limite da Gleba São raimundo, com a seguinte 
distância:  48,33 m e azimute plano 253°02’18” até o marco M-976, de 
coordenada N = 9.827.085,15m e E = 806.276,68m; 36,49 m e azimute 
plano 255°34’31” até o marco M-977, de coordenada N = 9.827.076,06m 
e E = 806.241,34m; 306,29 m e azimute plano 255°33’55” até o marco 
M-978, de coordenada N = 9.826.999,71m e E = 805.944,72m; 243,90 m 
e azimute plano 264°17’46” até o marco M-979, de coordenada N = 
9.826.975,47m e E = 805.702,03m; 11,85 m e azimute plano 132°38’28” 
até o marco M-980, de coordenada N = 9.826.967,44m e E = 805.710,75m; 
5,74 m e azimute plano 132°40’12” até o marco M-981, de coordenada N 
= 9.826.963,55m e E = 805.714,97m; 20,60 m e azimute plano 132°39’33” 
até o marco M-982, de coordenada N = 9.826.949,59m e E = 805.730,12m; 
deste segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste/ 
oeste) do ramal Sem denominação, com a seguinte distância: 2,11 m e 
azimute plano 236°23’06” até o marco M-983, de coordenada N = 
9.826.948,42m e E = 805.728,36m; 6,79 m e azimute plano 252°09’09” 
até o marco M-984, de coordenada N = 9.826.946,34m e E = 805.721,90m; 
0,28 m e azimute plano 250°54’23” até o marco M-985, de coordenada N 
= 9.826.946,25m e E = 805.721,64m; 0,62 m e azimute plano 247°09’59” 
até o marco M-986, de coordenada N = 9.826.946,01m e E = 805.721,07m; 
9,38 m e azimute plano 244°53’00” até o marco M-987, de coordenada N 
= 9.826.942,03m e E = 805.712,58m; 5,97 m e azimute plano 244°30’28” 
até o marco M-988, de coordenada N = 9.826.939,46m e E = 805.707,19m; 
11,40 m e azimute plano 257°26’19” até o marco M-989, de coordenada N 
= 9.826.936,98m e E = 805.696,06m; 0,45 m e azimute plano 255°57’50” 
até o marco M-990, de coordenada N = 9.826.936,87m e E = 805.695,62m; 
13,23 m e azimute plano 253°45’26” até o marco M-991, de coordenada N 
= 9.826.933,17m e E = 805.682,92m; 1,07 m e azimute plano 249°11’36” 
até o marco M-992, de coordenada N = 9.826.932,79m e E = 805.681,92m; 
1,08 m e azimute plano 240°35’04” até o marco M-993, de coordenada N 
= 9.826.932,26m e E = 805.680,98m; 1,07 m e azimute plano 231°50’34” 
até o marco M-994, de coordenada N = 9.826.931,60m e E = 805.680,14m; 
1,08 m e azimute plano 222°44’22” até o marco M-995, de coordenada N 
= 9.826.930,81m e E = 805.679,41m; 5,89 m e azimute plano 218°39’35” 
até o marco M-996, de coordenada N = 9.826.926,21m e E = 805.675,73m; 
5,27 m e azimute plano 275°00’27” até o marco M-997, de coordenada N 
= 9.826.926,67m e E = 805.670,48m; 0,62 m e azimute plano 272°46’13” 
até o marco M-998, de coordenada N = 9.826.926,70m e E = 805.669,86m; 
12,96 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-999, de coordenada N 
= 9.826.926,70m e E = 805.656,90m; 0,99 m e azimute plano 265°57’20” 
até o marco M-1000, de coordenada N = 9.826.926,63m e E = 
805.655,91m; 11,22 m e azimute plano 261°51’20” até o marco M-1001, 
de coordenada N = 9.826.925,04m e E = 805.644,80m; 0,23 m e azimute 
plano 262°34’07” até o marco M-1002, de coordenada N = 9.826.925,01m 
e E = 805.644,57m; 0,25 m e azimute plano 258°13’54” até o marco 
M-1003, de coordenada N = 9.826.924,96m e E = 805.644,33m; 7,49 m 
e azimute plano 257°59’07” até o marco M-1004, de coordenada N = 
9.826.923,40m e E = 805.637,00m; 9,63 m e azimute plano 281°04’36” 
até o marco M-1005, de coordenada N = 9.826.925,25m e E = 
805.627,55m; 0,18 m e azimute plano 279°27’44” até o marco M-1006, de 
coordenada N = 9.826.925,28m e E = 805.627,37m; 15,06 m e azimute 
plano 279°07’51” até o marco M-1007, de coordenada N = 9.826.927,67m 
e E = 805.612,50m; 1,11 m e azimute plano 274°38’08” até o marco 
M-1008, de coordenada N = 9.826.927,76m e E = 805.611,39m; 0,40 m 
e azimute plano 268°34’04” até o marco M-1009, de coordenada N = 
9.826.927,75m e E = 805.610,99m; 18,29 m e azimute plano 266°40’40” 
até o marco M-1010, de coordenada N = 9.826.926,69m e E = 
805.592,73m; 0,82 m e azimute plano 262°57’43” até o marco M-1011, de 
coordenada N = 9.826.926,59m e E = 805.591,92m; 0,49 m e azimute 
plano 258°13’54” até o marco M-1012, de coordenada N = 9.826.926,49m 

e E = 805.591,44m; 15,27 m e azimute plano 255°58’55” até o marco 
M-1013, de coordenada N = 9.826.922,79m e E = 805.576,62m; 0,73 m 
e azimute plano 252°33’10” até o marco M-1014, de coordenada N = 
9.826.922,57m e E = 805.575,92m; 0,64 m e azimute plano 247°02’10” 
até o marco M-1015, de coordenada N = 9.826.922,32m e E = 
805.575,33m; 2,89 m e azimute plano 244°51’06” até o marco M-1016, de 
coordenada N = 9.826.921,09m e E = 805.572,71m; 7,19 m e azimute 
plano 244°43’06” até o marco M-1017, de coordenada N = 9.826.918,02m 
e E = 805.566,21m; 5,77 m e azimute plano 252°07’50” até o marco 
M-1018, de coordenada N = 9.826.916,25m e E = 805.560,72m; 27,97 m 
e azimute plano 289°51’13” até o marco M-1019, de coordenada N = 
9.826.925,75m e E = 805.534,41m; 34,45 m e azimute plano 290°06’09” 
até o marco M-1020, de coordenada N = 9.826.937,59m e E = 
805.502,06m; 17,95 m e azimute plano 293°09’54” até o marco M-1021, 
de coordenada N = 9.826.944,65m e E = 805.485,56m; 0,39 m e azimute 
plano 292°37’12” até o marco M-1022, de coordenada N = 9.826.944,80m 
e E = 805.485,20m; 0,26 m e azimute plano 287°44’41” até o marco 
M-1023, de coordenada N = 9.826.944,88m e E = 805.484,95m; 17,44 m 
e azimute plano 287°53’41” até o marco M-1024, de coordenada N = 
9.826.950,24m e E = 805.468,35m; deste, segue confrontando com o li-
mite da Gleba São raimundo, com a seguinte distância: 4,08 m e azimute 
plano 35°19’32” até o marco M-1025, de coordenada N = 9.826.953,57m 
e E = 805.470,71m; 18,66 m e azimute plano 35°18’59” até o marco 
M-1026, de coordenada N = 9.826.968,80m e E = 805.481,50m; 10,98 m 
e azimute plano 35°16’58” até o marco M-1027, de coordenada N = 
9.826.977,76m e E = 805.487,84m; 134,56 m e azimute plano 35°18’47” 
até o marco M-1028, de coordenada N = 9.827.087,56m e E = 
805.565,62m; 17,42 m e azimute plano 35°18’16” até o marco M-1029, de 
coordenada N = 9.827.101,78m e E = 805.575,69m; 140,04 m e azimute 
plano 63°33’27” até o marco M-1030, de coordenada N = 9.827.164,14m 
e E = 805.701,08m; 215,17 m e azimute plano 63°33’32” até o marco 
M-1031, de coordenada N = 9.827.259,95m e E = 805.893,74m; 90,22 m 
e azimute plano 63°33’36” até o marco M-1032, de coordenada N = 
9.827.300,12m e E = 805.974,52m; 9,06 m e azimute plano 82°23’19” até 
o marco M-1033, de coordenada N = 9.827.301,32m e E = 805.983,50m; 
268,41 m e azimute plano 82°21’01” até o marco M-1034, de coordenada 
N = 9.827.337,05m e E = 806.249,52m; 46,13 m e azimute plano 
73°21’37” até o marco M-1035, de coordenada N = 9.827.350,26m e E = 
806.293,72m; 4,28 m e azimute plano 73°18’03” até o marco M-1036, de 
coordenada N = 9.827.351,49m e E = 806.297,82m; 224,25 m e azimute 
plano 73°21’21” até o marco M-1037, de coordenada N = 9.827.415,72m 
e E = 806.512,67m; 156,01 m e azimute plano 63°12’59” até o marco 
M-1038, de coordenada N = 9.827.486,02m e E = 806.651,94m; 37,48 m 
e azimute plano 63°12’58” até o marco M-1039, de coordenada N = 
9.827.502,91m e E = 806.685,40m; 9,55 m e azimute plano 319°45’24” 
até o marco M-1040, de coordenada N = 9.827.510,20m e E = 
806.679,23m; 201,08 m e azimute plano 319°45’59” até o marco M-1041, 
de coordenada N = 9.827.663,71m e E = 806.549,35m; 520,48 m e 
azimute plano 319°45’53” até o marco M-1042, de coordenada N = 
9.828.061,04m e E = 806.213,16m; 10,71 m e azimute plano 320°59’21” 
até o marco M-1043, de coordenada N = 9.828.069,36m e E = 
806.206,42m; 5,60 m e azimute plano 11°57’07” até o marco M-1044, de 
coordenada N = 9.828.074,84m e E = 806.207,58m; 17,38 m e azimute 
plano 11°59’20” até o marco M-1045, de coordenada N = 9.828.091,84m 
e E = 806.211,19m; 0,24 m e azimute plano 9°27’44” até o marco M-1046, 
de coordenada N = 9.828.092,08m e E = 806.211,23m; 0,21 m e azimute 
plano 10°47’03” até o marco M-1047, de coordenada N = 9.828.092,29m 
e E = 806.211,27m; 29,41 m e azimute plano 8°16’14” até o marco 
M-1048, de coordenada N = 9.828.121,39m e E = 806.215,50m; 0,54 m 
e azimute plano 6°20’25” até o marco M-1049, de coordenada N = 
9.828.121,93m e E = 806.215,56m; 31,29 m e azimute plano 3°51’59” até 
o marco M-1050, de coordenada N = 9.828.153,15m e E = 806.217,67m; 
0,36 m e azimute plano 3°10’47” até o marco M-1051, de coordenada N = 
9.828.153,51m e E = 806.217,69m; 32,86 m e azimute plano 0°55’27” até 
o marco M-1052, de coordenada N = 9.828.186,37m e E = 806.218,22m; 
0,95 m e azimute plano 356°23’10” até o marco M-1053, de coordenada N 
= 9.828.187,32m e E = 806.218,16m; 20,36 m e azimute plano 352°41’24” 
até o marco M-1054, de coordenada N = 9.828.207,51m e E = 
806.215,57m; 1,19 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-1055, de 
coordenada N = 9.828.208,70m e E = 806.215,57m; 18,11 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-1056, de coordenada N = 9.828.226,81m e 
E = 806.215,57m; 14,47 m e azimute plano 5°54’42” até o marco M-1057, 
de coordenada N = 9.828.241,20m e E = 806.217,06m; 15,79 m e azimu-
te plano 15°43’34” até o marco M-1058, de coordenada N = 9.828.256,40m 
e E = 806.221,34m; 8,88 m e azimute plano 35°11’34” até o marco 
M-1059, de coordenada N = 9.828.263,66m e E = 806.226,46m; 14,98 m 
e azimute plano 50°11’58” até o marco M-1060, de coordenada N = 
9.828.273,25m e E = 806.237,97m; 17,54 m e azimute plano 60°27’13” 
até o marco M-1061, de coordenada N = 9.828.281,90m e E = 
806.253,23m; 23,33 m e azimute plano 61°41’57” até o marco M-1062, de 
coordenada N = 9.828.292,96m e E = 806.273,77m; 25,93 m e azimute 
plano 62°24’26” até o marco M-1063, de coordenada N = 9.828.304,97m 
e E = 806.296,75m; 28,32 m e azimute plano 67°12’38” até o marco 
M-1064, de coordenada N = 9.828.315,94m e E = 806.322,86m; 26,07 m 
e azimute plano 68°37’52” até o marco M-1065, de coordenada N = 
9.828.325,44m e E = 806.347,14m; 4,49 m e azimute plano 68°10’30” até 
o marco M-1066, de coordenada N = 9.828.327,11m e E = 806.351,31m; 
15,49 m e azimute plano 68°12’20” até o marco M-1067, de coordenada N 
= 9.828.332,86m e E = 806.365,69m; 1,00 m e azimute plano 63°56’47” 
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até o marco M-1068, de coordenada N = 9.828.333,30m e E = 
806.366,59m; 1,13 m e azimute plano 55°27’55” até o marco M-1069, de 
coordenada N = 9.828.333,94m e E = 806.367,52m; 15,09 m e azimute 
plano 50°43’45” até o marco M-1070, de coordenada N = 9.828.343,49m 
e E = 806.379,20m; 0,95 m e azimute plano 46°16’23” até o marco 
M-1071, de coordenada N = 9.828.344,15m e E = 806.379,89m; 17,23 m 
e azimute plano 42°30’23” até o marco M-1072, de coordenada N = 
9.828.356,85m e E = 806.391,53m; 17,35 m e azimute plano 42°37’05” 
até o marco M-1073, de coordenada N = 9.828.369,62m e E = 
806.403,28m; 13,35 m e azimute plano 52°42’03” até o marco M-1074, de 
coordenada N = 9.828.377,71m e E = 806.413,90m; 0,33 m e azimute 
plano 51°04’21” até o marco M-1075, de coordenada N = 9.828.377,92m 
e E = 806.414,16m; 0,61 m e azimute plano 47°39’47” até o marco 
M-1076, de coordenada N = 9.828.378,33m e E = 806.414,61m; 1,07 m 
e azimute plano 45°00’00” até o marco M-1077, de coordenada N = 
9.828.379,09m e E = 806.415,37m; 22,12 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-1078, de coordenada N = 9.828.394,73m e E = 
806.431,01m; 0,61 m e azimute plano 42°20’13” até o marco M-1079, de 
coordenada N = 9.828.395,18m e E = 806.431,42m; 34,49 m e azimute 
plano 40°02’15” até o marco M-1080, de coordenada N = 9.828.421,59m 
e E = 806.453,61m; 47,99 m e azimute plano 41°00’14” até o marco 
M-1081, de coordenada N = 9.828.457,81m e E = 806.485,10m; 44,96 m 
e azimute plano 46°25’26” até o marco M-1082, de coordenada N = 
9.828.488,80m e E = 806.517,67m; 0,17 m e azimute plano 45°00’00” até 
o marco M-1083, de coordenada N = 9.828.488,92m e E = 806.517,79m; 
30,31 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-1084, de coordenada N 
= 9.828.510,35m e E = 806.539,22m; 5,27 m e azimute plano 51°14’18” 
até o marco M-1085, de coordenada N = 9.828.513,65m e E = 
806.543,33m; 20,04 m e azimute plano 51°14’15” até o marco M-1086, de 
coordenada N = 9.828.526,20m e E = 806.558,96m; 22,17 m e azimute 
plano 51°14’36” até o marco M-1087, de coordenada N = 9.828.540,08m 
e E = 806.576,25m; 35,80 m e azimute plano 56°18’36” até o marco 
M-1088, de coordenada N = 9.828.559,94m e E = 806.606,04m; 25,11 m 
e azimute plano 58°37’59” até o marco M-1089, de coordenada N = 
9.828.573,01m e E = 806.627,48m; 30,50 m e azimute plano 61°13’29” 
até o marco M-1090, de coordenada N = 9.828.587,69m e E = 
806.654,21m; 32,74 m e azimute plano 63°26’34” até o marco M-1091, de 
coordenada N = 9.828.602,33m e E = 806.683,50m; 9,78 m e azimute 
plano 67°34’42” até o marco M-1092, de coordenada N = 9.828.606,06m 
e E = 806.692,54m; 25,88 m e azimute plano 67°34’40” até o marco 
M-1093, de coordenada N = 9.828.615,93m e E = 806.716,46m; 24,33 m 
e azimute plano 70°00’03” até o marco M-1094, de coordenada N = 
9.828.624,25m e E = 806.739,32m; 28,15 m e azimute plano 74°55’37” 
até o marco M-1095, de coordenada N = 9.828.631,57m e E = 
806.766,50m; 5,08 m e azimute plano 75°44’41” até o marco M-1096, de 
coordenada N = 9.828.632,82m e E = 806.771,42m; 8,15 m e azimute 
plano 75°39’25” até o marco M-1097, de coordenada N = 9.828.634,84m 
e E = 806.779,32m; 7,36 m e azimute plano 149°48’39” até o marco 
M-1098, de coordenada N = 9.828.628,48m e E = 806.783,02m; 8,80 m 
e azimute plano 150°25’58” até o marco M-1099, de coordenada N = 
9.828.620,83m e E = 806.787,36m; 137,66 m e azimute plano 150°25’39” 
até o marco M-1100, de coordenada N = 9.828.501,10m e E = 
806.855,30m; 195,20 m e azimute plano 150°25’49” até o marco M-1101, 
de coordenada N = 9.828.331,32m e E = 806.951,63m; 68,70 m e azimu-
te plano 150°25’25” até o marco M-1102, de coordenada N = 9.828.271,57m 
e E = 806.985,54m; 169,21 m e azimute plano 150°25’40” até o marco 
M-1103, de coordenada N = 9.828.124,40m e E = 807.069,05m; 45,25 m 
e azimute plano 150°25’57” até o marco M-1104, de coordenada N = 
9.828.085,04m e E = 807.091,38m; 156,38 m e azimute plano 150°25’37” 
até o marco M-1105, de coordenada N = 9.827.949,03m e E = 
807.168,56m; 14,46 m e azimute plano 132°43’46” até o marco M-1106, 
de coordenada N = 9.827.939,22m e E = 807.179,18m; 14,41 m e azimu-
te plano 131°56’02” até o marco M-1107, de coordenada N = 9.827.929,59m 
e E = 807.189,90m; 99,74 m e azimute plano 131°57’08” até o marco 
M-1108, de coordenada N = 9.827.862,91m e E = 807.264,08m; 129,24 
m e azimute plano 124°57’41” até o marco M-1109, de coordenada N = 
9.827.788,85m e E = 807.370,00m; 193,55 m e azimute plano 126°45’05” 
até o marco M-1110, de coordenada N = 9.827.673,04m e E = 
807.525,08m; 0,43 m e azimute plano 127°24’19” até o marco M-1111, de 
coordenada N = 9.827.672,78m e E = 807.525,42m; 60,42 m e azimute 
plano 64°50’50” até o marco M-1112, de coordenada N = 9.827.698,46m 
e E = 807.580,11m; 750,75 m e azimute plano 64°51’00” até o marco 
M-1113, de coordenada N = 9.828.017,52m e E = 808.259,69m; 182,04 
m e azimute plano 64°51’09” até o marco M-1114, de coordenada N = 
9.828.094,88m e E = 808.424,48m; 88,12 m e azimute plano 277°48’03” 
até o marco M-1115, de coordenada N = 9.828.106,84m e E = 
808.337,18m; 168,49 m e azimute plano 319°45’25” até o marco M-1116, 
de coordenada N = 9.828.235,45m e E = 808.228,33m; 179,69 m e 
azimute plano 319°45’21” até o marco M-1117, de coordenada N = 
9.828.372,61m e E = 808.112,24m; 44,27 m e azimute plano 290°28’11” 
até o marco M-1118, de coordenada N = 9.828.388,09m e E = 
808.070,77m; 19,22 m e azimute plano 290°27’43” até o marco M-1119, 
de coordenada N = 9.828.394,81m e E = 808.052,76m; 172,80 m e 
azimute plano 290°28’26” até o marco M-1120, de coordenada N = 
9.828.455,25m e E = 807.890,88m; 48,19 m e azimute plano 290°27’56” 
até o marco M-1121, de coordenada N = 9.828.472,10m e E = 
807.845,73m; 27,60 m e azimute plano 290°27’49” até o marco M-1122, 
de coordenada N = 9.828.481,75m e E = 807.819,87m; 8,70 m e azimute 
plano 290°27’21” até o marco M-1123, de coordenada N = 9.828.484,79m 

e E = 807.811,72m; 14,04 m e azimute plano 290°28’29” até o marco 
M-1124, de coordenada N = 9.828.489,70m e E = 807.798,57m; 6,26 m 
e azimute plano 290°29’30” até o marco M-1125, de coordenada N = 
9.828.491,89m e E = 807.792,71m; 5,04 m e azimute plano 290°33’22” 
até o marco M-1126, de coordenada N = 9.828.493,66m e E = 
807.787,99m; 0,08 m e azimute plano 39°48’20” até o marco M-1127, de 
coordenada N = 9.828.493,72m e E = 807.788,04m; 15,66 m e azimute 
plano 354°08’11” até o marco M-1128, de coordenada N = 9.828.509,30m 
e E = 807.786,44m; 252,72 m e azimute plano 354°07’36” até o marco 
M-1129, de coordenada N = 9.828.760,69m e E = 807.760,58m; 83,63 m 
e azimute plano 354°07’30” até o marco M-1130, de coordenada N = 
9.828.843,88m e E = 807.752,02m; 303,37 m e azimute plano 354°07’39” 
até o marco M-1131, de coordenada N = 9.829.145,66m e E = 
807.720,98m; 26,21 m e azimute plano 354°07’50” até o marco M-1132, 
de coordenada N = 9.829.171,73m e E = 807.718,30m; 94,54 m e azimu-
te plano 354°07’23” até o marco M-1133, de coordenada N = 9.829.265,77m 
e E = 807.708,62m; 183,64 m e azimute plano 14°33’41” até o marco 
M-1134, de coordenada N = 9.829.443,51m e E = 807.754,79m; 0,02 m 
e azimute plano 90°00’00” até o marco M-1135, de coordenada N = 
9.829.443,51m e E = 807.754,81m; 25,84 m e azimute plano 19°59’06” 
até o marco M-1136, de coordenada N = 9.829.467,79m e E = 
807.763,64m; 5,63 m e azimute plano 19°56’54” até o marco M-1137, de 
coordenada N = 9.829.473,08m e E = 807.765,56m; 46,44 m e azimute 
plano 19°58’06” até o marco M-1138, de coordenada N = 9.829.516,73m 
e E = 807.781,42m; 169,82 m e azimute plano 19°58’14” até o marco 
M-1139, de coordenada N = 9.829.676,34m e E = 807.839,42m; 98,62 m 
e azimute plano 109°43’16” até o marco M-1140, de coordenada N = 
9.829.643,06m e E = 807.932,26m; 205,99 m e azimute plano 109°43’16” 
até o marco M-1141, de coordenada N = 9.829.573,55m e E = 
808.126,17m; 196,64 m e azimute plano 109°43’10” até o marco M-1142, 
de coordenada N = 9.829.507,20m e E = 808.311,28m; 43,21 m e azimu-
te plano 109°43’05” até o marco M-1143, de coordenada N = 9.829.492,62m 
e E = 808.351,96m; 389,80 m e azimute plano 109°43’13” até o marco 
M-1144, de coordenada N = 9.829.361,09m e E = 808.718,90m; 28,16 m 
e azimute plano 109°44’04” até o marco M-1145, de coordenada N = 
9.829.351,58m e E = 808.745,41m; 242,68 m e azimute plano 113°31’52” 
até o marco M-1146, de coordenada N = 9.829.254,69m e E = 
808.967,91m; 303,88 m e azimute plano 13°47’35” até o marco M-1147, 
de coordenada N = 9.829.549,81m e E = 809.040,36m; 23,23 m e azimu-
te plano 13°47’49” até o marco M-1148, de coordenada N = 9.829.572,37m 
e E = 809.045,90m; 252,81 m e azimute plano 13°47’40” até o marco 
M-1149, de coordenada N = 9.829.817,89m e E = 809.106,18m; 134,77 
m e azimute plano 307°44’41” até o marco M-1150, de coordenada N = 
9.829.900,39m e E = 808.999,61m; 55,73 m e azimute plano 307°44’23” 
até o marco M-1151, de coordenada N = 9.829.934,50m e E = 
808.955,54m; 55,36 m e azimute plano 20°22’10” até o marco M-1152, de 
coordenada N = 9.829.986,40m e E = 808.974,81m; 246,93 m e azimute 
plano 20°22’10” até o marco M-1153, de coordenada N = 9.830.217,89m 
e E = 809.060,76m; 24,69 m e azimute plano 20°21’28” até o marco 
M-1154, de coordenada N = 9.830.241,04m e E = 809.069,35m; 267,67 
m e azimute plano 20°22’12” até o marco M-1155, de coordenada N = 
9.830.491,97m e E = 809.162,52m; 112,83 m e azimute plano 58°43’59” 
até o marco M-1156, de coordenada N = 9.830.550,53m e E = 
809.258,96m; 42,72 m e azimute plano 63°19’16” até o marco M-1157, de 
coordenada N = 9.830.569,71m e E = 809.297,13m; 113,70 m e azimute 
plano 63°18’56” até o marco M-1158, de coordenada N = 9.830.620,77m 
e E = 809.398,72m; 7,46 m e azimute plano 63°17’51” até o marco 
M-1159, de coordenada N = 9.830.624,12m e E = 809.405,38m; 1,34 m 
e azimute plano 354°25’03” até o marco M-1160, de coordenada N = 
9.830.625,45m e E = 809.405,25m; 7,70 m e azimute plano 81°38’18” até 
o marco M-1161, de coordenada N = 9.830.626,57m e E = 809.412,87m; 
65,28 m e azimute plano 81°37’58” até o marco M-1162, de coordenada N 
= 9.830.636,07m e E = 809.477,46m; 59,64 m e azimute plano 81°37’56” 
até o marco M-1163, de coordenada N = 9.830.644,75m e E = 
809.536,47m; 5,45 m e azimute plano 71°21’55” até o marco M-1164, de 
coordenada N = 9.830.646,49m e E = 809.541,63m; 43,68 m e azimute 
plano 71°24’12” até o marco M-1165, de coordenada N = 9.830.660,42m 
e E = 809.583,03m; 94,06 m e azimute plano 71°24’46” até o marco 
M-1166, de coordenada N = 9.830.690,40m e E = 809.672,18m; 127,90 
m e azimute plano 71°24’23” até o marco M-1167, de coordenada N = 
9.830.731,18m e E = 809.793,40m; 8,67 m e azimute plano 0°07’56” até 
o marco M-1168, de coordenada N = 9.830.739,85m e E = 809.793,42m; 
2,65 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-1169, de coordenada N = 
9.830.742,50m e E = 809.793,42m; 7,94 m e azimute plano 0°08’40” até 
o marco M-1170, de coordenada N = 9.830.750,44m e E = 809.793,44m; 
31,23 m e azimute plano 0°07’42” até o marco M-1171, de coordenada N 
= 9.830.781,67m e E = 809.793,51m; 48,69 m e azimute plano 0°07’46” 
até o marco M-1172, de coordenada N = 9.830.830,36m e E = 
809.793,62m; 15,24 m e azimute plano 0°09’01” até o marco M-1173, de 
coordenada N = 9.830.845,60m e E = 809.793,66m; 43,03 m e azimute 
plano 95°19’16” até o marco M-1174, de coordenada N = 9.830.841,61m 
e E = 809.836,50m; 56,07 m e azimute plano 95°19’16” até o marco 
M-1175, de coordenada N = 9.830.836,41m e E = 809.892,33m; 12,48 m 
e azimute plano 95°19’54” até o marco M-1176, de coordenada N = 
9.830.835,25m e E = 809.904,76m; 14,88 m e azimute plano 95°19’12” 
até o marco M-1177, de coordenada N = 9.830.833,87m e E = 
809.919,58m; 80,39 m e azimute plano 95°19’29” até o marco M-1178, de 
coordenada N = 9.830.826,41m e E = 809.999,62m; 32,02 m e azimute 
plano 95°19’21” até o marco M-1179, de coordenada N = 9.830.823,44m 
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e E = 810.031,50m; 19,92 m e azimute plano 95°19’48” até o marco 
M-1180, de coordenada N = 9.830.821,59m e E = 810.051,33m; 31,02 m 
e azimute plano 135°36’03” até o marco M-1181, de coordenada N = 
9.830.799,43m e E = 810.073,03m; 87,76 m e azimute plano 135°36’50” 
até o marco M-1182, de coordenada N = 9.830.736,71m e E = 
810.134,42m; 64,78 m e azimute plano 96°32’29” até o marco M-1183, de 
coordenada N = 9.830.729,33m e E = 810.198,78m; 3,87 m e azimute 
plano 87°20’13” até o marco M-1184, de coordenada N = 9.830.729,51m 
e E = 810.202,65m; 2,15 m e azimute plano 87°04’16” até o marco 
M-1185, de coordenada N = 9.830.729,62m e E = 810.204,80m; 108,88 
m e azimute plano 87°12’17” até o marco M-1186, de coordenada N = 
9.830.734,93m e E = 810.313,55m; 26,75 m e azimute plano 87°11’36” 
até o marco M-1187, de coordenada N = 9.830.736,24m e E = 
810.340,27m; 2,79 m e azimute plano 87°19’56” até o marco M-1188, de 
coordenada N = 9.830.736,37m e E = 810.343,06m; 54,37 m e azimute 
plano 87°11’44” até o marco M-1189, de coordenada N = 9.830.739,03m 
e E = 810.397,36m; 15,48 m e azimute plano 74°59’06” até o marco 
M-1190, de coordenada N = 9.830.743,04m e E = 810.412,31m; 80,85 m 
e azimute plano 74°57’11” até o marco M-1191, de coordenada N = 
9.830.764,03m e E = 810.490,39m; 224,18 m e azimute plano 159°43’25” 
até o marco M-1192, de coordenada N = 9.830.553,74m e E = 
810.568,08m; 78,45 m e azimute plano 159°43’43” até o marco M-1193, 
de coordenada N = 9.830.480,15m e E = 810.595,26m; 273,12 m e 
azimute plano 93°29’27” até o marco M-1194, de coordenada N = 
9.830.463,52m e E = 810.867,87m; 10,95 m e azimute plano 65°29’43” 
até o marco M-1195, de coordenada N = 9.830.468,06m e E = 
810.877,83m; 60,73 m e azimute plano 65°28’55” até o marco M-1196, de 
coordenada N = 9.830.493,26m e E = 810.933,08m; 36,07 m e azimute 
plano 65°28’52” até o marco M-1197, de coordenada N = 9.830.508,23m 
e E = 810.965,90m; 103,81 m e azimute plano 65°29’12” até o marco 
M-1198, de coordenada N = 9.830.551,30m e E = 811.060,35m; 60,89 m 
e azimute plano 65°29’21” até o marco M-1199, de coordenada N = 
9.830.576,56m e E = 811.115,75m; 5,06 m e azimute plano 65°27’44” até 
o marco M-1200, de coordenada N = 9.830.578,66m e E = 811.120,35m; 
0,17 m e azimute plano 64°58’59” até o marco M-1201, de coordenada N 
= 9.830.578,73m e E = 811.120,50m; 1,43 m e azimute plano 171°58’58” 
até o marco M-1202, de coordenada N = 9.830.577,31m e E = 
811.120,70m; 4,42 m e azimute plano 66°06’12” até o marco M-1203, de 
coordenada N = 9.830.579,10m e E = 811.124,74m; 17,51 m e azimute 
plano 66°06’50” até o marco M-1204, de coordenada N = 9.830.586,19m 
e E = 811.140,75m; 50,84 m e azimute plano 66°07’20” até o marco 
M-1205, de coordenada N = 9.830.606,77m e E = 811.187,24m; 51,78 m 
e azimute plano 66°07’22” até o marco M-1206, de coordenada N = 
9.830.627,73m e E = 811.234,59m; 49,52 m e azimute plano 66°07’36” 
até o marco M-1207, de coordenada N = 9.830.647,77m e E = 
811.279,87m; 4,88 m e azimute plano 66°03’41” até o marco M-1208, de 
coordenada N = 9.830.649,75m e E = 811.284,33m; 80,02 m e azimute 
plano 66°07’21” até o marco M-1209, de coordenada N = 9.830.682,14m 
e E = 811.357,50m; 2,61 m e azimute plano 76°29’45” até o marco 
M-1210, de coordenada N = 9.830.682,75m e E = 811.360,04m; 7,05 m 
e azimute plano 76°22’40” até o marco M-1211, de coordenada N = 
9.830.684,41m e E = 811.366,89m; 70,67 m e azimute plano 76°21’54” 
até o marco M-1212, de coordenada N = 9.830.701,07m e E = 
811.435,57m; 6,68 m e azimute plano 76°19’03” até o marco M-1213, de 
coordenada N = 9.830.702,65m e E = 811.442,06m; 70,76 m e azimute 
plano 76°21’59” até o marco M-1214, de coordenada N = 9.830.719,33m 
e E = 811.510,83m; 72,89 m e azimute plano 76°22’04” até o marco 
M-1215, de coordenada N = 9.830.736,51m e E = 811.581,67m; 106,21 
m e azimute plano 357°30’06” até o marco M-1216, de coordenada N = 
9.830.842,62m e E = 811.577,04m; 3,71 m e azimute plano 4°56’35” até 
o marco M-1217, de coordenada N = 9.830.846,32m e E = 811.577,36m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido oeste/ 
leste) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distância: 7,21 m e 
azimute plano 104°27’37” até o marco M-1218, de coordenada N = 
9.830.844,52m e E = 811.584,34m; 21,20 m e azimute plano 104°23’49” 
até o marco M-1219, de coordenada N = 9.830.839,25m e E = 
811.604,87m; 0,46 m e azimute plano 102°31’44” até o marco M-1220, de 
coordenada N = 9.830.839,15m e E = 811.605,32m; 45,81 m e azimute 
plano 100°40’02” até o marco M-1221, de coordenada N = 9.830.830,67m 
e E = 811.650,34m; 0,86 m e azimute plano 96°42’35” até o marco 
M-1222, de coordenada N = 9.830.830,57m e E = 811.651,19m; 37,10 m 
e azimute plano 93°16’33” até o marco M-1223, de coordenada N = 
9.830.828,45m e E = 811.688,23m; 0,30 m e azimute plano 91°54’33” até 
o marco M-1224, de coordenada N = 9.830.828,44m e E = 811.688,53m; 
34,45 m e azimute plano 90°52’53” até o marco M-1225, de coordenada N 
= 9.830.827,91m e E = 811.722,98m; 0,63 m e azimute plano 87°16’25” 
até o marco M-1226, de coordenada N = 9.830.827,94m e E = 
811.723,61m; 25,49 m e azimute plano 85°15’05” até o marco M-1227, de 
coordenada N = 9.830.830,05m e E = 811.749,01m; 0,65 m e azimute 
plano 81°59’43” até o marco M-1228, de coordenada N = 9.830.830,14m 
e E = 811.749,65m; 0,22 m e azimute plano 79°41’43” até o marco 
M-1229, de coordenada N = 9.830.830,18m e E = 811.749,87m; 20,55 m 
e azimute plano 78°07’17” até o marco M-1230, de coordenada N = 
9.830.834,41m e E = 811.769,98m; 0,52 m e azimute plano 75°25’33” até 
o marco M-1231, de coordenada N = 9.830.834,54m e E = 811.770,48m; 
20,94 m e azimute plano 73°51’33” até o marco M-1232, de coordenada N 
= 9.830.840,36m e E = 811.790,59m; 0,28 m e azimute plano 73°29’44” 
até o marco M-1233, de coordenada N = 9.830.840,44m e E = 
811.790,86m; 16,74 m e azimute plano 71°34’33” até o marco M-1234, de 

coordenada N = 9.830.845,73m e E = 811.806,74m; 0,19 m e azimute 
plano 68°44’58” até o marco M-1235, de coordenada N = 9.830.845,80m 
e E = 811.806,92m; 0,25 m e azimute plano 68°37’46” até o marco 
M-1236, de coordenada N = 9.830.845,89m e E = 811.807,15m; 21,13 m 
e azimute plano 67°55’36” até o marco M-1237, de coordenada N = 
9.830.853,83m e E = 811.826,73m; 0,74 m e azimute plano 65°10’14” até 
o marco M-1238, de coordenada N = 9.830.854,14m e E = 811.827,40m; 
18,00 m e azimute plano 61°55’32” até o marco M-1239, de coordenada N 
= 9.830.862,61m e E = 811.843,28m; 16,81 m e azimute plano 61°49’09” 
até o marco M-1240, de coordenada N = 9.830.870,55m e E = 
811.858,10m; 0,84 m e azimute plano 58°34’14” até o marco M-1241, de 
coordenada N = 9.830.870,99m e E = 811.858,82m; 0,85 m e azimute 
plano 51°39’16” até o marco M-1242, de coordenada N = 9.830.871,52m 
e E = 811.859,49m; 0,85 m e azimute plano 44°02’43” até o marco 
M-1243, de coordenada N = 9.830.872,13m e E = 811.860,08m; 10,36 m 
e azimute plano 40°53’21” até o marco M-1244, de coordenada N = 
9.830.879,96m e E = 811.866,86m; 12,95 m e azimute plano 43°24’16” 
até o marco M-1245, de coordenada N = 9.830.889,37m e E = 
811.875,76m; 0,41 m e azimute plano 41°03’17” até o marco M-1246, de 
coordenada N = 9.830.889,68m e E = 811.876,03m; 0,41 m e azimute 
plano 39°05’38” até o marco M-1247, de coordenada N = 9.830.890,00m 
e E = 811.876,29m; 16,52 m e azimute plano 36°38’03” até o marco 
M-1248, de coordenada N = 9.830.903,26m e E = 811.886,15m; 8,68 m 
e azimute plano 36°37’09” até o marco M-1249, de coordenada N = 
9.830.910,23m e E = 811.891,33m; 15,98 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-1250, de coordenada N = 9.830.921,53m e E = 
811.902,63m; 2,75 m e azimute plano 44°51’10” até o marco M-1251, de 
coordenada N = 9.830.923,48m e E = 811.904,57m; 24,43 m e azimute 
plano 48°28’04” até o marco M-1252, de coordenada N = 9.830.939,68m 
e E = 811.922,86m; 25,08 m e azimute plano 50°03’46” até o marco 
M-1253, de coordenada N = 9.830.955,78m e E = 811.942,09m; 24,79 m 
e azimute plano 55°58’59” até o marco M-1254, de coordenada N = 
9.830.969,65m e E = 811.962,64m; 22,15 m e azimute plano 62°13’55” 
até o marco M-1255, de coordenada N = 9.830.979,97m e E = 
811.982,24m; 4,94 m e azimute plano 65°21’16” até o marco M-1256, de 
coordenada N = 9.830.982,03m e E = 811.986,73m; 22,31 m e azimute 
plano 65°23’17” até o marco M-1257, de coordenada N = 9.830.991,32m 
e E = 812.007,01m; 23,57 m e azimute plano 73°32’01” até o marco 
M-1258, de coordenada N = 9.830.998,00m e E = 812.029,61m; 25,83 m 
e azimute plano 77°05’37” até o marco M-1259, de coordenada N = 
9.831.003,77m e E = 812.054,79m; 0,19 m e azimute plano 74°28’33” até 
o marco M-1260, de coordenada N = 9.831.003,82m e E = 812.054,97m; 
17,67 m e azimute plano 75°37’04” até o marco M-1261, de coordenada N 
= 9.831.008,21m e E = 812.072,09m; 3,63 m e azimute plano 75°39’28” 
até o marco M-1262, de coordenada N = 9.831.009,11m e E = 
812.075,61m; 0,19 m e azimute plano 74°28’33” até o marco M-1263, de 
coordenada N = 9.831.009,16m e E = 812.075,79m; 19,09 m e azimute 
plano 74°04’16” até o marco M-1264, de coordenada N = 9.831.014,40m 
e E = 812.094,15m; 36,58 m e azimute plano 76°45’28” até o marco 
M-1265, de coordenada N = 9.831.022,78m e E = 812.129,76m; 35,94 m 
e azimute plano 80°25’21” até o marco M-1266, de coordenada N = 
9.831.028,76m e E = 812.165,20m; 5,14 m e azimute plano 80°22’22” até 
o marco M-1267, de coordenada N = 9.831.029,62m e E = 812.170,27m; 
59,00 m e azimute plano 80°42’19” até o marco M-1268, de coordenada N 
= 9.831.039,15m e E = 812.228,50m; 0,46 m e azimute plano 78°41’24” 
até o marco M-1269, de coordenada N = 9.831.039,24m e E = 
812.228,95m; 22,84 m e azimute plano 76°36’31” até o marco M-1270, de 
coordenada N = 9.831.044,53m e E = 812.251,17m; 0,69 m e azimute 
plano 73°56’24” até o marco M-1271, de coordenada N = 9.831.044,72m 
e E = 812.251,83m; 17,77 m e azimute plano 71°00’52” até o marco 
M-1272, de coordenada N = 9.831.050,50m e E = 812.268,63m; 16,43 m 
e azimute plano 73°18’27” até o marco M-1273, de coordenada N = 
9.831.055,22m e E = 812.284,37m; 0,40 m e azimute plano 71°06’50” até 
o marco M-1274, de coordenada N = 9.831.055,35m e E = 812.284,75m; 
0,36 m e azimute plano 69°04’32” até o marco M-1275, de coordenada N 
= 9.831.055,48m e E = 812.285,09m; 14,94 m e azimute plano 67°04’24” 
até o marco M-1276, de coordenada N = 9.831.061,30m e E = 
812.298,85m; 0,53 m e azimute plano 64°23’52” até o marco M-1277, de 
coordenada N = 9.831.061,53m e E = 812.299,33m; 17,28 m e azimute 
plano 62°38’57” até o marco M-1278, de coordenada N = 9.831.069,47m 
e E = 812.314,68m; 0,32 m e azimute plano 61°49’17” até o marco 
M-1279, de coordenada N = 9.831.069,62m e E = 812.314,96m; 0,46 m 
e azimute plano 58°23’33” até o marco M-1280, de de coordenada N = 
9.831.069,86m e E = 812.315,35m; 18,88 m e azimute plano 56°17’35” 
até o marco M-1281, de coordenada N = 9.831.080,34m e E = 
812.331,06m; 3,77 m e azimute plano 59°33’27” até o marco M-1282, de 
coordenada N = 9.831.082,25m e E = 812.334,31m; 23,03 m e azimute 
plano 59°24’57” até o marco M-1283, de coordenada N = 9.831.093,97m 
e E = 812.354,14m; 17,03 m e azimute plano 60°15’33” até o marco 
M-1284, de coordenada N = 9.831.102,42m e E = 812.368,93m; 0,82 m 
e azimute plano 56°30’17” até o marco M-1285, de coordenada N = 
9.831.102,87m e E = 812.369,61m; 17,77 m e azimute plano 53°27’55” 
até o marco M-1286, de coordenada N = 9.831.113,45m e E = 
812.383,89m; 0,43 m e azimute plano 52°35’41” até o marco M-1287, de 
coordenada N = 9.831.113,71m e E = 812.384,23m; 0,28 m e azimute 
plano 47°51’45” até o marco M-1288, de coordenada N = 9.831.113,90m 
e E = 812.384,44m 15,73 m e azimute plano 47°43’52” até o marco 
M-1289, de coordenada N = 9.831.124,48m e E = 812.396,08m; 0,76 m 
e azimute plano 44°27’52” até o marco M-1290, de coordenada N = 
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9.831.125,02m e E = 812.396,61m; 18,37 m e azimute plano 41°29’28” 
até o marco M-1291, de coordenada N = 9.831.138,78m e E = 
812.408,78m; 0,18 m e azimute plano 40°36’05” até o marco M-1292, de 
coordenada N = 9.831.138,92m e E = 812.408,90m; 0,21 m e azimute 
plano 39°05’38” até o marco M-1293, de coordenada N = 9.831.139,08m 
e E = 812.409,03m; 12,32 m e azimute plano 38°18’41” até o marco 
M-1294, de coordenada N = 9.831.148,75m e E = 812.416,67m; 15,10 m 
e azimute plano 46°18’53” até o marco M-1295, de coordenada N = 
9.831.159,18m e E = 812.427,59m; 13,17 m e azimute plano 54°29’15” 
até o marco M-1296, de coordenada N = 9.831.166,83m e E = 
812.438,31m; 7,67 m e azimute plano 54°14’11” até o marco M-1297, de 
coordenada N = 9.831.171,31m e E = 812.444,53m; 8,63 m e azimute 
plano 54°14’46” até o marco M-1298, de coordenada N = 9.831.176,35m 
e E = 812.451,53m; 26,08 m e azimute plano 54°43’31” até o marco 
M-1299, de coordenada N = 9.831.191,41m e E = 812.472,82m; 11,36 m 
e azimute plano 62°18’26” até o marco M-1300, de coordenada N = 
9.831.196,69m e E = 812.482,88m; 11,83 m e azimute plano 62°17’12” 
até o marco M-1301, de coordenada N = 9.831.202,19m e E = 
812.493,35m; 11,53 m e azimute plano 66°32’49” até o marco M-1302, de 
coordenada N = 9.831.206,78m e E = 812.503,93m; 18,85 m e azimute 
plano 66°33’00” até o marco M-1303, de coordenada N = 9.831.214,28m 
e E = 812.521,22m; 32,70 m e azimute plano 65°28’50” até o marco 
M-1304, de coordenada N = 9.831.227,85m e E = 812.550,97m; 7,81 m 
e azimute plano 73°47’33” até o marco M-1305, de coordenada N = 
9.831.230,03m e E = 812.558,47m; 3,74 m e azimute plano 73°41’49” até 
o marco M-1306, de coordenada N = 9.831.231,08m e E = 812.562,06m; 
1,83 m e azimute plano 74°26’32” 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 UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo comatum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 573, livro: 2-d, folha: 126, junto ao cartório de registro 
de imóveis da comarca de Bujaru.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 696939

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL  de  NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual criada pela 
Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 15.11.1975, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, alínea “g” da lei 
nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) interessado(s) abaixo 
relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito à rodovia augusto 
Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de segunda a sexta, Secre-
taria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, para tomar ciência e receber 
as instruções cabíveis, no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de pu-
blicação do presente Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) 
processo(s) e receber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da ins-
trução Normativa do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, 
os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio
2011/291210 JoZiValdo PicaNÇo PErEira coMPra oBidoS
2016/476470 BrUNo alVES SilVa doaÇÃo Eldorado doS caraJáS
1993/1318 ElZa cordoVil dE alMEida doaÇÃo TErra alTa

2017/475254 aSSociaÇÃo UNificada PaUliSTa dE 
ENSiNo rENoVado SoliciTaÇÃo BElÉM

2014/479293 fElicidadE SilVa cardoSo coMPra MaraBá

2012/384197 ElaiNE oliVEira dE aMoriM doaÇÃo TailÂNdia
2009/425824 cElia criSTiNa alVES dE aNdradE doaÇÃo TailÂNdia
2019/57123 laiS roVaNi lUJaN lEGiTiMaÇÃo dE PoSSE BElÉM
2018/316271 adalGiSa liMa da SilVa cErTidÃo dE TÍTUlo SÃo fraNciSco do Pará
2008/104681 fraNciSco VaGNEr araUJo JordÃo PEaS BUJarU
2010/176125 GEraldo PEdro da SilVa doaÇÃo NoVa TiMBoTEUa
2014/242129 fraNciSco frEirE Noia rETificaÇÃo dE ÀrEa ParaUaPEBaS
2010/43476 EdiVaM aMoriM TEodoro rEG.fUNdiária SÃo fÉliX do XiNGÚ
2016/166126 EdSoN coElHo doS SaNToS rETificaÇÃo SÃo fÉliX do XiNGÚ
2010/67479 arliNdo TEdESco cErTidÃo ToMÉ-aÇU
2018/554449 EliaS liarTH dE frEiTaS JUNior coMPra SÃo fÉliX do XiNGÚ
2015/498952 PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGoMiNaS doaÇÃo ParaGoMiNaS
2017/181756 caSiMiro MoraiS da SilVa coMPra JUrUTi
2008/559782 JoSE aNToNio da SilVa coMPra ParaUaPEBaS

Em, 25/08/2021
Bruno Yoheihi Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 696926

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 044/2021-NGPr/rH 
BeLÉM, 25 de aGosto de 2021

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/934459.
rESolVE: coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias, ressaltamos que tais 
diárias subsidiarão a viagem do período de 26 a 30 de agosto de 2021, 
aos municípios de oeiras do Pará/Pa e São Sebastião da Boa Vista/Pa. aos 
servidores christian da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Ma-
trícula: 5911150/4), francisco fabricio Glins de araújo (cPf: 843.989.902-
59, Matrícula: 5723167/4) e Erivaldo Guerreiro calvinho Júnior (cPf: 
577.987.702-59, Matrícula: 5945757/1). Tendo como justificativa visitar 
as associações nos referidos municípios, além de ressaltarmos que os as-
sociados poderão se reunir somente no final de semana.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 696852
Portaria Nº 045/2021-NGPr/rH 

BeLÉM, 25 de aGosto de 2021
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/934538.
rESolVE: coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias, ressaltamos que tais 
diárias subsidiarão a viagem do período de 26 a 30 de agosto de 2021, aos 
municípios de Soure/Pa e Salvaterra/Pa. aos servidores João Paulo alves 
Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), rui Guimarães da 
Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1), Miguel da Silva 
Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1) e romildo afonso 
figueiredo donza (cPf: 147.497.342-68, Matrícula: 5956088/1). Tendo 
como justificativa visitar e fiscalizar as Associações nos referidos municí-
pios, além de ressaltarmos que os associados poderão se reunir somente 
no final de semana.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 696855
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5061/2021: BENEfici-
ário: NaElSoN carValHo GoMES; Matrícula: 57223551;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades do Escritório de atendi-
mento de Bom Jesus do Tocantins; Elemento de despesa / Valor: 339030 / 
r$ 1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas:
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 696874

diÁria
.

Portaria: 5062/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante na BR 222 
na Vila carne de Sol localizada no município de abel figueiredo e Bom 
Jesus do Tocantins para coibir o trânsito de animais e vegetais e seus sub 
produtos sem documentação sanitária. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: aBEl 
fiGUEirEdo, BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5871042/ fá-
Bio alaN QUEiroZ corrÊa (GErENTE) / 10,5 diáriaS / 20/08/2021 a 
30/08/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 696893
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Portaria: 5060/2021 objetivo: fazer vistoria técnica nas unidades que 
receberam manutenção predial nos municípios. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, caSTa-
NHal/Pa Servidor: 80015616/ roMUlo coElHo PaNToJa (GErENTE) / 
2,5 diáriaS / 25/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 696848
Portaria: 5059/2021 objetivo: realizar visita administrativa no escri-
tório de Viseu (sede do município).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5092507/ 
JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 30/08/2021 
a 02/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 696843
Portaria: 5049/2021 objetivo: dar apoio na atividade aos focos de 
anemia infecciosa Equina - aiE. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MoNTE doUrado/Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 
57207494/WalciNEY dE JESUS liMa da SilVa (aGENTE fiScal aGroPE-
cUário) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696706
Portaria: 5053/2021 objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico 
em suínos. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rE-
dENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54187010/ iZoMar dE JESUS alVES cal-
daS (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 01/09/2021 a 04/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696740
Portaria: 5054/2021 objetivo: realizar inquérito soroepidemiológico em 
estabelecimentos de criação de suíno. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: florESTa do araGUaia/
Pa Servidor: 57175962 / EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico 
VETEriNário) / 1,5 diária / 06/09/2021 a 07/09/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696742
Portaria: 5048/2021 objetivo: Participar de reunião técnica nas Gerências 
regionais de Santarém e oriximiná para discussão e avaliação do cumpri-
mento das metas técnicas dos Programas da Defesa Animal, notificações de 
doenças obrigatórias e Supervisão QUali-SV 2021do MaPa nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
BElTErra,JUrUTi,ÓBidoS,oriXiMiNá,SaNTarÉM/Pa Servidor: 5870593/ 
MElaNiE TEiXEira alVES caSTro (dirETora) / 4,5 diáriaS / 29/08/2021 
a 02/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696738
Portaria: 5052/2021 objetivo: realizar atividades em conjunto com a 
fEa dilza carmo referente ao inquérito soroepidemiológico em estabeleci-
mentos com criação de suínos de acordo com o solicitado para atendimento 
ao Plano Estratégico Brasil livre de Peste Suína clássica. fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa. destino: aVEi-
ro, iTaiTUBa, PlacaS, TrairÃo/Pa. Servidor: 57218065/ aNdrE rEalE 
SiMoES (GErENTE dE dEfESa aNiMal) / 8,5 diáriaS / 28/08/2021 a 
05/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696729
Portaria: 5047/2021 objetivo: realizar inquérito soroepidemiológico em 
estabelecimentos de criação de suínos.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
57175962 / EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VETEriNá-
rio) / 2,5 diáriaS / 25/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696734
Portaria: 5045/2021 objetivo: dar apoio na realização do inquérito so-
roepidemiológico em estabelecimentos de criação de suínos no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa 
destino: rio Maria/Pa Servidor: 57223367/ dEYVESoN GoMES dE BaS-
ToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 24/08/2021 a 
24/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696723
Portaria: 5046/2021 objetivo: realizar inquérito soroepidemiológico em 
estabelecimentos de criação de suínos.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: SaPUcaia/Pa Servidor: 
57175962 / EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VETEriNário) 
/ 0,5 diária / 30/08/2021 a 30/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 696726
Portaria: 5051/2021 objetivo: realização do inquérito soro epidemio-
lógico em estabelecimentos com suínos na região iii do Plano estratégico 
Brasil livre de Peste Suína clássica. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: rUrÓPoliS/Pa destino: aVEiro, iTaiTUBa, PlacaS, 
TrairÃo/Pa Servidor: 3369869/dilZa HElENa oliVEira do carMo 
(MÉdico VETEriNário) / 7,5 diáriaS / 29/08/2021 a 05/09/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696719
Portaria: 5050/2021 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, BElTEr-
ra, SaNTarÉM, MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 54195804/iVoNilSoN 
fErrEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS 
/ 24/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696713
Portaria: 5044/2021 objetivo: realizar cumprimento de metas estipula-
das pelo MaPa e pela adEPara referente a todos os programas Sanitários 
da defesa animal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Ser-
vidor: 5960866/aNdrESSa SilVa foNTES (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696714
Portaria: 5058/2021 objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico 
em suínos. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS 
BarrEiraS/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa MarQUES 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 01/09/2021 a 04/09/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696755
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

43008/2021, Portaria Nº 4537/2021 de 10/08/2021
Portaria: 5056/2021 objetivo: dar apoio à realização de vigilância epi-
demiológica e cadastro de abrigos de morcegos. a propriedade onde será 
feito a atividade, fica distante da sede do município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BUJarU/Pa destino: BUJarU/Pa Servi-
dor: 54186975/ GilSoN alMEida Maia (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 2,0 diáriaS / 11/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696747
Portaria: 5057/2021 Objetivo Auxiliar no atendimento a notificação de 
mortalidade de animais e realizar monitoramento e captura de morcegos 
hematófagos em 3 propriedades rurais no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa destino: 
MUaNá/Pa Servidor: 5861829/lUiS SiriNEU da coSTa SodrE (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 09/08/2021 a 14/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 696750
Portaria: 5055/2021 Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial em pro-
priedades rurais no município de Curralinho. Justificativa de solicitação de 
diárias para o mesmo município e final de semana: devido as propriedades 
serem distantes da sede e necessidade de permanência nas localidades 
rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cUrra-
liNHo/Pa destino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 57192005/caSSia EliaNE 
do P. Socorro dE SoUZa E SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) 
/ 11,5 diáriaS / 01/09/2021 a 12/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 696744

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 5041/2021 - adeParÁ, 
de 23 de aGosto de 2021

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
Excluir da portaria 4602 de 10/08/21 publicada no doE 34678 de 23/08/21 
as férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agropecu-
ária do Estado do Pará, referente ao mês de SETEMBro/2021, conforme 
mapa abaixo.

Matrícula Nome Período 
aquisitivo Período de Gozo lotação

5861500/3 dENiS claUdio SilVa do ESPiriTo 
SaNTo 2019/2020 01.09.21 a 30.09.21 doM EliZEU

57234553/1 lUciaNa dE SoUZa loPES 2020/2021 20.09.21 a 19.10.21 c. do araGUaia
     

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: 696791
o diretor GeraL da aGÊNcia de deFesa aGroPecUÁria do es-
tado 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. conside-
rando PaE 2021/783717 e Solicitação da servidora.
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rESolVE:
EXoNErar a pedido o servidor aNToNio MElQUidES alMEida dE araU-
Jo, MT: 5948951/1 do cargo de agente fiscal agropecuário a contar de 
16/08/21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará.

Protocolo: 697112
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0612 /2021 – 16. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/09/2021 a 30/09/2021, o Extensionista ru-
ral ll- JoSÉ GoMES dE MoraiS- Matrícula nº57175240/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Senador José Porfírio/Escritório Regional 
de altamira, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0619 /2021 – 19. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 17.08.2021, a empregada JaNETE GoMES 
DUARTE- Cargo de Emprego de Confiança ll - Matrícula nº 5910634/3, do 
Gabinete da Presidência, para exercer suas funções na Seção de Transpor-
tes/coafi.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0620 /2021 – 19. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 16.08.2021, a assessora Especial da direto-
ria Executiva iTaTiaNE do Socorro oliVEira da coSTa NUNES - Matrí-
cula nº 5903463/2, da Seção de Material e Patrimônio/coafi, para exercer 
suas funções no Gabinete da Presidência.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0621 /2021 – 19. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 17.08.2021, o empregado VaGNEr da SilVa 
DESOUZA - Cargo de Emprego de Confiança l - Matrícula nº 5960033/1, 
da Seção de Transportes, para exercer suas funções na Seção de Material 
e Patrimônio/ambos vinculados a coordenadoria de administração e fi-
nanças/coafi.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0622 /2021 – 19. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
P r o r r o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0111/2021, que  designou 
os empregados abaixo relacionados para compor comissão de inventário 
de Estoque, pelo período de 06 (seis) meses, a contar da publicação no 
doE: (PaE: 2021/900499).
• ANDERSON COSTA DOS SANTOS – Presidente
• DANIEL MAURO LEAL CAMPOS – Membro
• SARA CRISTINA JACÓ DE AZEVEDO CARVALHO – Membro
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0623 /2021 – 24. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r, ao Extensionista rural i faBrÍcio MarÇal SilVa dE SoU-
Za- Matrícula nº 57175815/1, lotado no Escritório regional de altamira, 20 
dias de licença Paternidade (Nascimento), no período de 17.08.2021 à 
05.09.2021, formalizada de acordo a certidão nº 0685360155202110025
4157011100727, em atenção a cláusula Vigésima Quarta do acordo cole-
tivo de Trabalho 2020/2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 696865

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0528/2021 – PUBLicada No doe N° 34.658 

de 04/08/2021
onde se lê: Escritório regional de Marabá
Leia-se: Escritório regional do Tapajós

errata de Portaria
Portaria: 0133/2021 – PUBLicada No doe N° 34.676 

de 20/08/2021
onde se lê: 01/09/2021 a 30/09/2021
leia-se: 08/09/2021 a 07/10/2021

Protocolo: 696833

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 038/2021
data de assinatura: 25/08/2021
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
objeto: constitui objeto do presente contrato a contratação de Empre-
sa Especializada na construção e revitalização do centro de Treinamento 
agroecológico, inovação Tecnológica e Pesquisa do Sudeste Paraense – 
Udca, em conceição do araguaia.
dotação orçamentaria:
Programa: 1491 – agricultura, pecuária, pesca e aquicultura
P.i/aÇÃo: 8712 – fortalecimento das Unidades de aTEr
PlaNo iNTErNo: 207000rUdcG
foNTE: 0301 – recursos ordinários
ElEMENTo dE dESPESa: 449051 – obras e instalações
Valor Global: 1.338.395,35 (Hum milhão, trezentos e trinta e oito mil, tre-
zentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).
contratada: E. da S. MiraNda SErViÇoS coMBiNadoS Para aPoio a 
EdificioS EirEli
Endereço: Tv WE13B, Nº 582, cidade Nova – ananindeua-Pa cEP: 67.130-
410
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 696868

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº 026/2020
data de assinatura: 25/08/2021
Vigência: 14/09/2021 à 13/09/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato de prestação de Serviços nº 026/2020 até a data de 
13/09/2022 no qual sua finalidade é a contratação de Empresa especia-
lizada na Manutenção Preventiva e corretiva e fornecimento de peças e 
instalações de aparelhos de ar condicionado.
dotação orçamentaria: ProGraMa: 1297 – MaNUTENÇÃo da GESTÃo
P.i/aÇÃo: 4120008338-c oPEracioNaliZaÇÃo da aÇÕES adMiNiSTra-
TiVaS
ElEMENTo dESP. 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – PESSoa 
JUridica
foNTE dE rEcUrSo: 0101 – TESoUro do ESTado
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecem válidas e em vigor 
para todos os efeitos legais.
contratada: EMPrESa coNSTrUMEc E iNSTalaÇÕES ElÉTricaS MEcÂ-
NicaS E HidraUlicaS lTda
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 696943

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo - 019/2021
Processo: 2021/622683
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTEN-
SÃo rUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ sob o 
nº 05.402.797/0001-77, e a Empresa GEoPraG Soluções em Geologia, 
Saneamento e Meio ambiente lTda-ME, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ 
nº 24.514.708/0001-29.
oBJETo: a licitação tem como objeto a contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de SaNiTiZaÇÃo dE aMBiENTES, inclu-
ído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários à execução dos serviços em todos os escritórios da empresa 
EMATER-PA, distribuído em todo o Estado do Pará, conforme especificações 
relacionadas no item 05 do Termo de referência.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso ii e 
XV da lei nº 13.303/2016, decreto 856/2020 § 2º do artigo 2º, com ob-
servância a todas as formalidades legais que o caso requer. considerando 
o valor para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 105/2021-aJUr.
Valor do ProcESSo: referente aos serviços a ser contratado, sendo o 
Valor Global de r$ 267.811,97 (duzentos e Sessenta e Sete Mil, oitocentos 
e onze reais e Noventa e Sete centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
ProGraMa: 1508 – GoVErNaNÇa PÚBlica
P.i./aÇÃo:  7683coVidPa  –  coMBaTE E PrEVENÇÃo ao coVid 19
foNTE: 0301 – rEcUrSo ordiNárioS
ElEM.dESP: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – PESSoa JU-
ridica
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Valor GloBal: r$ 267.811,97 (duzentos e Sessenta e Sete Mil, oitocen-
tos e onze reais e Noventa e Sete centavos)
Marituba, Pa, 25 de agosto de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente

Protocolo: 697216
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 016/2021

Processo: 2021/797788
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ nº 05.402.797/0001-
77, e a Empresa NoVa coMErcio E SErViÇoS ElETricoS lTda, inscrita 
no cNPJ nº 10.673.244/0001-99.
 do oBJETo: forNEciMENTo, TraNSPorTE E iNSTalaÇÃo dE 01 (UM) 
TraNSforMador dE 150KVa-15KV-60HZ, na Unidade didática agroeco-
lógica do Nordeste Paraense - UdB, rodovia dom Eliseu Maria corolli, Pa 
– 112, Km 07, Bairro: Zona rural, cEP: 68.600-000, Bragança – Pará, o 
qual se enquadra como serviço comum de engenharia; de acordo com as 
normas e diretrizes abaixo estabelecidas.
 da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 29, inciso ii e XV, 
da lei nº 13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o 
Parecer Jurídico nº 120/2021- aJUr.
 Valor coNTraTado: r$ 75.408,48 (Setenta e cinco Mil, Quatrocentos e 
oito reais e Quarenta e oito centavos) a ser pago via empenho.
 rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
ProGraMa: 1491- aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra;
aÇÃo: 2070008711-c - PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aTEr;
foNTE: 0101 – TESoUro do ESTado;
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – 
PESSoa JUrÍdica;
Valor: r$ 75.408,48
 Marituba-Pa, 25/08/2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente

Protocolo: 697241

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº051/2021
BENEficiário: Valdeides Marques lima; MaT.: 57475384; fUNÇÃo: Ex-
tensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Belém-r; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 656,00; 333903996: r$ 1.000,00; PraZo dE aPlicaÇÃo 
E coMProVaÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, con-
forme decreto Nº 1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares 
Batista.

Protocolo: 697063
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº050/2021

BENEficiário: fabricio Marinho Novaes dos reis; MaT.: 57230946; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Santa Barbará do 
Pará-l; ElEM. dE dESPESa: 333903096: r$ 500,00; 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: 696810
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº049/2021

BENEficiário: Vanessa fernanda cunha cruz; MaT.: 57212746; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Benevides-l; ElEM. dE 
dESPESa: 333903096: r$ 400,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVa-
ÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 
1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 696708
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº048/2021

BENEficiário: Maria Margarete de araújo Salomão; MaT.: 5310202/3; 
fUNÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Marituba-l; ElEM. 
dE dESPESa: 333903096: r$ 500,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMPro-
VaÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto 
Nº 1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 696683
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº053/2021

BENEficiário: Sidney da Silva ribeiro; MaT.: 55590022; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Muaná-l; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 500,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 dias 
da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 1.180/2008; 
ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 697195
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº054/2021

BENEficiário: francisco canindé Moura Junior; MaT.: 54196287/1; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: chaves-l; ElEM. 

dE dESPESa: 333903096: r$ 500,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMPro-
VaÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto 
Nº 1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 697208
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº055/2021

BENEficiário: raimundo cassiano figueiredo; MaT.: 3176363; fUNÇÃo: 
Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Soure-l; ElEM. dE dES-
PESa: 333903096: r$ 1.000,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVa-
ÇÃo: 60 dias da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 
1.180/2008; ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 697218
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº052/2021

BENEficiário: camila de Mesquita Salim; MaT.: 57189557; fUNÇÃo: Ex-
tensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Belém-l; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 400,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 dias 
da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 1.180/2008; 
ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 697162

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01430/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/803634 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 088/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBili-
dadE - SEMaS/Pa e a laYoUT MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda, os servi-
dores: Wilson Rocha Martins, matrícula nº 57201901/1, como fiscal Titular, 
e cledenilson Garcia de Almeida, matrícula nº 5931774/3, como fiscal Su-
plente, a contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios – 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
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: 697225

errata
.

errata da Portaria Nº 01435/2021-dGaF/GaB/seMas, de 
24/08/2021, PUBlicada No doE Nº 34.680 dE 25/08/2021
oNde se LÊ:  Matrícula: 5717568/1
Leia-se:  Matrícula: 57175687/1

Protocolo: 696797

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 005/2021-seMas/Pa
coNtrato Nº 046/2021 – seMas

ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2020/703869-SEMaS/Pa
oBJETo: aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo 
Split.
do oBJETo: Este apostilamento tem por objeto correção de erro material 
do valor total do contrato nº 046/2021 constante na cláusula Sexta, cele-
brado entre esta Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
e a empresa NVf coMÉrcio E SErViÇoS dE cliMaTiZaÇÃo EirEli, de 
acordo com detalhamento abaixo:
oNde se LÊ:
cLÁUsULa seXta - do PreÇo
6.1. a coNTraTaNTE pagará à coNTraTada, pelos produtos e serviços 
contratados, o valor global de r$ 846.380,99 (oitocentos e quarenta e seis 
mil trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) conforme tabela 
abaixo:

Valor ToTal r$ 846.380,99
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Leia-se:
cLÁUsULa seXta - do PreÇo
6.1. a coNTraTaNTE pagará à coNTraTada, pelos produtos e serviços 
contratados, o valor global de r$ 110.038,00 (cento e dez mil e trinta e 
oito reais) conforme tabela abaixo:

Valor ToTal r$ 110.038,00

da raTificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e 
condições do contrato original celebrado entre as partes.
da PUBlicaÇÃo: Este apostilamento será publicado pela coNTraTaNTE, 
na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará - DOE/PA, no prazo 
de 10 (dez) dias de sua assinatura, nos termos do art. 28 § 5º da consti-
tuição do Estado do Pará.
do foro: fica eleito o foro de Belém, capital do Estado do Pará, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da interpretação e exe-
cução deste contrato não resolvidos na esfera administrativa.
Belém (Pa), 24 de agosto de 2021.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em exercício

Protocolo: 697180

diÁria
.

Portaria Nº 1445/2021- GaB/seMas 25 de aGosto de 2021.
objetivo: Participar das articulações em relação a elaboração do Plano de 
capacidades locais e do Plano Municipal de desenvolvimento Sustentável 
em Tucumã, ourilândia do Norte e São félix do Xingu e água azul do Norte.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: Marabá/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, ourilândia do Norte/Pa, 
água azul do Norte/Pa e Parauapebas/Pa
Período: 21/08 a 28/08/2021 – 07 e ½ diárias
Servidor:
- 5905603/2 - carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
JÉSSica 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: 696769
Portaria Nº 1401/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: dar continuidade ao projeto e planejamento visando o desen-
volvimento de metodologia simplificada de análise e validação CAR dos 
municipios da regiao Xingu.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/altamira/Pa
Período: 28/08 a 05/09/2021 – 08 e ½ diárias.
Servidor:
- 57193040/ 4 - MaXiMira dE araUJo coSTa- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5936359/ 2- rENaTo aUGUSTo SoarES rodriGUES- (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57191870/ 4- daNiEl laMEla aBUd- (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5955054/ 1- GaBriEl PalHETa coSTa- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5905174/ 2- aParEcida do Socorro da SilVa WaNZElEr- (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5899663/ 2- THiaGo JoSE coSTa da coSTa- (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954869/ 1- WElliNGToN WaGNEr NUNES dE aBrEU- (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5955179/ 1- PriScila MoTTa GadElHa SilVa- (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: 695118
Portaria Nº 1420/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica, referente as licenças de instalação e 
autorização de resgate, transporte e soltura de fauna silvestre de interesse 
de empreendimento, localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 26/08/2021 – ½ diária
Servidores:
- 5953128/ 1 - aNdrESSa HilaNa PErEira MErcES da SilVa - (Técnica 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5903373/ 5 - EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (Técnica em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5932607/ 2 - aliNNE NaYara NEGrao dE MElo - (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: 695818
Portaria Nº 1418/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: Treinamento dos servidores lotados nos Núcleos regionais da 
SEMaS visando a aplicação de metodologia de monitoramento de Pradas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Prainha/Pa
Período: 01/09 a 05/09/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 6045430/2 - YaGo BorGES dE SoUZa – (Gerente)
- 80845193/1 - MarcElo SilVa aUZiEr - (Técnico em Gestão de agro-
pecuaria)
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: 695826
Portaria Nº 1431/2021- GaB/seMas 24 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimento, localizado no mu-
nicípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 31/08 a 02/09/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 57175418/1 - adNa SUaNY cardoSo dE oliVEira - (Técnico em Ges-
tão de agropecuária)
- 57175329/1 - Marcio NEWBEr NUNES dE liMa - (Técnico em Gestão 
de infra-estrutura)
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: 696285
Portaria Nº 1256/2021 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar Vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de pro-
cesso de licenciamento,
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e redenção.
Período: 16/08 a 21/08/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5955020/1 - GrEicY KEllY PfEiff - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5954990/1 - YaSMiN EMaNUEllE SaNToS PErEira dE liMa - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
-5908081/ 3 - WladiMir rafaEl dE MaToS laMarao- (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5654777-1 -GilBErTo GoNZalEZ PiNa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 689999

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 147245/GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
arEMilSoN BaTiSTa PiNHEiro
ENd: rio aJoai S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.440-000 - aBETETUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor Aremilson Batista Pinheiro, de 
CPF n° 900.991.252-34, notificado de acordo com os autos do Proces-
so infracional nº 12629/2021, no qual consta o auto de infração: aUT-
2-S/21-04-00387, lavrado na sede desta Secretaria,  ante a constatação 
do exercício de transportar 50,1985 metros cúbicos de madeira do tipo 
estacas da espécie acapú, sem autorização do órgão ambiental competente 
ou ele em desacordo. contrariando o art. 47, Parágrafo 1º e 3º, do decreto 
federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei 
Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal  nº 
9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo/147246 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aMilToN BaTiSTa PiNHEiro
ENd: rio aJoai S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.440-000 - aBETETUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor Amilton Batista Pinheiro, de 
CPF n° 030.000.582-22, notificado de acordo com os autos do Proces-
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so infracional nº 12652/2021, no qual consta o auto de infração: aUT-
2-S/21-04-00390, lavrado na sede desta Secretaria,  ante a constatação 
do exercício de transportar 37,6944 metros cúbicos de madeira serrada de 
diversas espécies sem autorização do órgão ambiental competente ou com 
ele em desacordo. contrariando o art. 47, Parágrafo 1º e 3º, do decreto 
federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei 
Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal  nº 
9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova

Protocolo: 696973

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo do coNtrato 
N° 89/2021_seMas/Pa

Publicado no doE n° 34.680 de 25.08.2021, Protocolo: 696595
Protocolo: 697210

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 436 de 23 de aGosto de 2021
art. 1º. alterar a PorTaria Nº 681 de 22 de agosto de 2019, que designou 
a comissão de análise e atualização da Minuta de decreto do Sistema 
Estadual de Unidade de conservação da Natureza – SEUc, para incluir as 
servidoras diaNa caSTElo MoNÇÃo dE SoUZa e iVaNa PaSSoS dE MElo 
aNTUNES coSTa, Procuradoras autárquicas e fundacionais do Estado do 
Pará, lotadas neste instituto.
art. 2º. a relação de designação dos membros da comissão passa a vigorar 
com a seguinte composição:

dadoS PErfil

NoME: criSoMar raiMUNdo da SilVa loBaTo
MaTrÍcUla: 3253570

loTaÇÃo: dGBio
PrESidENTE

NoME: JocilETE dE alMEida riBEiro
MaTrÍcUla: 57175480

loTaÇÃo: dGBio
VicE-PrESidENTE

NoME: Maria do PErPÉTUo Socorro rodriGUES dE alMEida
MaTrÍcUla: 5615003

loTaÇÃo: dGMUc
MEMBro

NoME: dilSoN NaZarENo faVacHo loPES
MaTrÍcUla: 5894692

loTaÇÃo: dGMUc
MEMBro

NoME: Márcia TaTiaNa VilHENa SEGToWicH aNdradE
MaTrÍcUla: 57222698

loTaÇÃo: dGMUc
MEMBro

NoME: iraNilda SilVa MoraES
MaTrÍcUla: 57219868

loTaÇÃo: dGfloP
MEMBro

NoME: daNiEl da coSTa fraNcEZ
MaTrÍcUla: 57204718

loTaÇÃo: ddf
MEMBro

NoME: ElEN MESQUiTa dE MoUra do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5903000

loTaÇÃo: ProJUr
MEMBro

NoME: diaNa caSTElo MoNÇÃo dE SoUZa
MaTrÍcUla: 7001229

loTaÇÃo: ProJUr
MEMBro

NoME: iVaNa PaSSoS dE MElo aNTUNES coSTa
MaTrÍcUla: 5902555

loTaÇÃo: ProJUr
MEMBro

art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 697112

Portaria Nº. 458 de 24 de aGosto de 2021
art. 1º - autorizar, o servidor Weden José Mota da Silva, matrícula nº 
5958152, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 00602359865, Categoria AC, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
para atender as necessidades de deslocamento do Escritório regional do 
Baixo amazonas i, no período de 01/09 a 31/12/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 697107

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
Número: 11/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializa-
da para fornecimento de fibra de coco, insumo agrícola indispensável para 
a realização de atividades de produção de mudas frutíferas e/ou flores-
tais, em viveiros, para fins de recomposição florestal, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no anexo i – Termo de referência 
do Edital.
Entrega do Edital: 26/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 09/09/2021
Hora da abertura: 14:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 696906
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 09/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especiali-
zada para fornecimento de tela de sombreamento e fio sombrite, produtos 
indispensáveis para montagem e instalação da estrutura metálica de vivei-
ros, necessária à realização de atividades de produção de mudas frutíferas 
e/ou florestais, para fins de recomposição florestal, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no anexo i – Termo de referência 
do Edital.
Entrega do Edital: 26/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 08/09/2021
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 696539

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo seLetiVo siMPLiFicado – Pss Nº 02/2021
editaL Nº 02/2021 – ideFLor-Bio, de 24 de aGosto 

de 2021.
eXtrato do editaL Processo seLetiVo siMPLiFicado

Nº 02/2021 - ideFLor-Bio
 a PrESidENTE do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiver-
sidade do Estado do Pará – idEflor-Bio, no uso de suas atribuições le-
gais, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 
02/2021, para selecionar candidatos a fim de desempenharem as funções 
de Técnico em Gestão ambiental (Engenheiro florestal e Engenheiro agrô-
nomo) com vencimentos de r$ 1.669,97 (um mil, seiscentos e sessenta 
e nove reais e noventa e sete centavos), assistente administrativo e au-
xiliar operacional com vencimentos r$1.100,00 (um mil e cem reais), as 
contratações temporárias se darão nos municípios de Belém e oriximiná 
e terão como fundamento a lei complementar nº 07, de 25 de setembro 
de 1991, alterada pela lei complementar nº 077, de 28 de dezembro de 
2011; o decreto  nº 1.230, de 26 de fevereiro 2015; a lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, no que couber; o decreto nº 1.741, de 19 de abril de 
2017 e decreto Estadual nº 261, de 12 de agosto de 2019; e de acordo 
com as disposições deste Edital. as inscrições estarão abertas no horário 
de 00h01m do dia 27 de agosto de 2021 até as 23h59m do dia 30 de agos-
to de 2021 e deverão ser efetuadas, exclusivamente no site http://www.
sipros.pa.gov.br/, não sendo cobrada taxa de inscrição. Maiores detalhes 
sobre as vagas oferecidas e outras informações constam do inteiro teor no 
Edital, divulgado no referido endereço eletrônico.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 697106
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
Portaria Nº 013/coNseP
o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública – coNSEP, no uso 
de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução nº 375/coNSEP, de 21/09/2019, 
homologada pelo decreto nº 431, de 04/12/2019;
coNSidEraNdo resolução nº 290/coNSEP, de 08 de junho de 2016, al-
terada pela resolução nº 314/coNSEP, de 10 de maio de 2017, com mis-
são de analisar, refletir e propor alternativas sobre a exploração sexual de 
crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó/Pará;
CONSIDERANDO os oficio nº 540/2021 do Chefe de Gabinete Comandante 
Geral da Polícia Militar de 14 de abril 2021.
r E S o l V E:
art. 1º- dispensar e designar membros do comitê Permanente de Segu-
rança Pública do Marajó – cPSMarajó, previsto no art. 2º, da resolução 
314/17-coNSEP, pelos seguintes membros:
i-diSPENSar
Um (1) representante da Polícia Militar/PMPa;
Suplente: Ten cel PM José Vilhena Barbosa Júnior
ii-NoMEar
Um (1) representante da Polícia Militar/PMPa;
Suplente: Ten cel PM Herick Wendel antonio Jose Gomes
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSEP, em 18 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 696905
Portaria Nº. 036/2021 – FisP
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: os termos da PorTaria 012/2021-fiSP (art. 1º - ítem 
1 “comissão de rEcEBiMENTo dE MaTEriaiS dE coNSUMo E PErMa-
NENTE”), devidamente publicada no doE 34.534, edição de 26.03.2021, 
que nomeia os servidores Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - Mf 
54185815 e VirÇo BaraTa da SilVa – Mf: 73636, Presidente e Membro, 
respectivamente;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º -  designar a comissão constante no ítem 1 do art. 1º da PorTa-
ria Nº 012/2021, para os procedimentos necessários, visando ao efetivo 
cumprimento das disposições do contrato nº 016/2021, proveniente do 
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - FISP, firmado entre o Fundo de Investi-
mento de Segurança Pública - fiSP e a Empresa adMaQ lTda - EPP, para 
aQUiSiÇÃo dE MáQUiNaS dE PErfUrar MaNUal Marca d’áGUa Md-18, 
de interesse da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará.
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
Belém/Pa, 24 de agosto de 2021
fáBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 697006

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº095/2021-seGUP/Pa
Protocolo: Nº693046 / doE no 34.672 de 17/08/2021
oNde se LÊ: cPf sob nº109.125.252-15 e rG nº2776952
Leia-se: cPf sob o nº184.141.762-91 e rG nº246415423

errata de PUBLicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº097/2021-seGUP/Pa
Protocolo: Nº693050 / doE no 34.672 de 17/08/2021
oNde se LÊ: rG nº726792
Leia-se: rG nº7593229
errata de PUBLicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº091/2021-seGUP/Pa
Protocolo: Nº693034 / doE no 34.672 de 17/08/2021
oNde se LÊ: PiS/PaSEP nº212369033292
Leia-se: PiS/PaSEP nº123.690.332-92

Protocolo: 697155

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 16-2021-FisP
objeto: aquisição de máquinas de perfurar manual marca d’água Md-18, 
para atender a PcPa. Valor Total: r$ 115.000,20 (cento e quinze mil e 
vinte centavos), data da assinatura: 24/08/2021, Vigência: 24/08/2021 à 
23/08/2022, Processo nº 2020/440836, PE 05/2021-fiSP funcional Pro-
gramática:44.101.06.181.1502.7559, Natureza da despesa: 449052, fon-
te: 0141 e 0341. contratada: admaq ltda Epp, com sede na rua Salo-
mão camrgos, 91, Bairro Jardinópolis - Belo Horizonte/Minas Gerais, cEP: 
30532-230, devidamente inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 71.359.939/0001-95.
fáBio da lUZ dE PiNHo/ diretor e ordenador de despesa do fiSP - rE-
NaTo caiXETa liMa PaiVa/ admaq ltda Epp

Protocolo: 697018

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 07/2021-FisP
Justificativa: Com fundamento na no art. 57, II, da Lei no 8.666/93 e na 
manifestação no 242/2021/coNJUr/SEGUP/Pa
oBJETo:reforma de recuperação com reforço estrutural do deck da piscina 
do centro formação, aérfeiçoamento e especialização maj henrique rubim, 
que corresponde a 17,18% do contrato no valor de r$ 37.298,54 (trinta e 
sete mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
Programação: 44.101.06.182.1502.7563
Natureza: 449051
fonte: 0341
Pi: 105rcfcBMad
daTa da aSSiNaTUra: 25/08/2021.
Prazo prorrogado: 10/07/2021 até 08/09/2021.
fáBio da lUZ dE PiNHo - dirETor E ordENador dE dESPESa do fiSP/
fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica - fiSP/SEGUP
MarcEllo PiNTo BEZErra - coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda - EPP

Protocolo: 697239

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 009/2021
objeto: o presente acordo tem por objeto estabelecer mútua cooperação 
entre os partícipes visando fortalecer a segurança pública no município de 
Primavera por meio de instalação de serviço de videomonitoramento na 
área urbana e rural daquele município.
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 23/08/2021 a 22/08/2023
Valor: r$ 0,00
Partes:
Secretaria de Estado de Segurança Publica e defesa Social - SEGUP
Município de Primavera
assinaram:
Ualame fialho Machado - Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social
aureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal de Primavera

Protocolo: 696888

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 157/2021 – ccc: NoMEia 
o MaJ QoPM rG 33450 PaUlo UBiraTaN loPES caSSEB, em substituição 
ao 2º TEN QoPM rG 24140 JoSÉ roBErTo aSSUNÇÃo doS SaNToS, 
como Fiscal do Contrato, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 
676/2018 –ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a; registre-se, publique-se, cum-
pra-se; Belém/Pa, 25 de agosto de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 697207
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.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do 10º terMo aditiVo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 038/2011 – PMPa
PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.680, do dia 25/08/2021, ProT. Nº 696165; 
oNde se LÊ: daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2021; Leia-se: daTa dE 
aSSiNaTUra: 26/07/2021; ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior.

Protocolo: 697009
errata de PUBLicaÇÃo do 14º terMo aditiVo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 022/2007 – PMPa
PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.674, do dia 18/08/2021, ProT. Nº 693405; 
oNde se LÊ: ViGÊNcia: 07/08/2020 a 06/08/2021;
Leia-se: ViGÊNcia: 07/08/2021 a 06/08/2022; ordENador: JoSÉ dÍl-
SoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 697007

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 085/2021-PMPa; oBJETo: o pre-
sente contrato tem por objeto a aquisição da ferramenta de BaNco dE 
PrEÇoS para a Polícia Militar do Estado do Pará. No valor Global de r$ 
29.625,00 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais). data da as-
sinatura: 25/08/2021; ViGÊNcia: 25/08/2021 a 24/08/2022; a dESPESa 
coM ESTE TErMo adiTiVo ocorrErá: Programa: 1297 – Manutenção 
da Gestão; ação (Projeto/atividade): 26/8338 – operacionalização das 
ações administrativas; Natureza de despesa: 3.3.90.39 – assinatura de 
Periódicos e anuidades; Plano interno: 4120008338c; fonte: 0101 (recur-
sos ordinários); EMPrESa: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda. 
cNPJ: 07.797.967/0001-95; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 696837

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 38/2021 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações e 
transmissão de dados, com locação de roteadores (Solução UTM/NGfW), 
switches e firewall, cuja finalidade é o acesso IP (Internet Protocol) a rede 
mundial de internet com velocidade de 200 Mbps dedicado, centralizada na 
sede do complexo do comando Geral da Polícia Militar do Pará, e prestação 
de serviço de transmissão de dados, voz e imagem via satélite, através de 
solução portátil, com locação de equipamentos e fornecimento de toda in-
fraestrutura necessária para a solução, incluindo equipamentos e logística, 
cujas especificações se encontram detalhadas neste Termo de Referência, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos. data e hora de abertura: 13/09/2021, às 09h30 (horário de 
Brasília). local: www.gov.br/compras. informações: (91)984210841. Edi-
tal se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.
gov.br/compras. Belém-Pa, 25 de agosto de 2021. rodriGo ocTáVio 
SaldaNHa lEiTE MaJ QoPM rG 27034 – PrEGoEiro

Protocolo: 696882

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 002/2021
Processo PaE nº 2021/516607
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Polícia Militar do Pará, cNPJ 05.054.994/0001-42 e a 
fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa – fadESP, 
cNPJ 05.572.870/0001-59.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de planejamento, organização, realização, processamento e resulta-
do final para homologação de Processo Seletivo Interno de candidatos ao 
Curso de Habilitação de Oficiais - CHO 2021
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, Xiii, da lei nº 
8.666/93, considerando tratar-se de instituição brasileira incumbida es-
tatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucio-
nal, possuidora de inquestionável reputação ético-profissional e sem fins 
lucrativos, corroborado pelo Parecer Jurídico nº 195/2021/coNJUr/PMPa.
Valor ESTiMado: r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: ·Programa: 1502 – Segurança Pública. ação 
(projeto/atividade): 26/8833 - formação inicial de agentes de Segurança 
Pública. Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros
-Pessoa Jurídica: Serviços de Seleção e Treinamento. Pi: 1050008833c. 
fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
foro: Belém – Pa.
daTa: 25 de agosto de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 696814

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo PaE nº 2021/516607
O Comandante-Geral da PMPA, resolve ratificar o Termo de Dispensa de 
licitação nº 002/2021 – cPl/PMPa, Processo PaE nº 2021/516607, para 
contratação da fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PES-
QUiSa – fadESP, instituição especializada na prestação de serviços de 
planejamento, organização, realização, processamento e resultado final 
para homologação de Processo Seletivo interno de candidatos ao curso de 
Habilitação de Oficiais - CHO 2021.
Valor: r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
Belém – Pa, 25 de agosto de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 696815

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 005/2021 - ccc
o diretor de apoio logístico da Polícia Militar do Pará – dal/PMPa, usan-
do de suas atribuições legais concedidas por meio das PorTaria Nº 
643/2021 – SccMo/dGP, publicada no Boletim Geral da PMPa nº 083, de 
03/05/2021; rESolVE: art.. 1º HoMoloGar o certame da cotação Ele-
trônica nº 005/2021 ccc, decorrente do Processo administrativo Eletrôni-
co nº 2021/576312 cujo objeto consiste na “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na ElaBoraÇÃo dE ProJEToS dE GaSES MEdiciNaiS 
E VácUo do HoSPiTal da PolÍTica MiliTar do Pará-PMPa”, tendo sido 
adjudicada como vencedora do iTEM 1 no valor total de r$ 14.999,99 
(quatorze mil novecentos e noventa e nove reais noventa e nove centavos) 
a empresa c. S. coSTa coMÉrcio E SErViÇoS, cNPJ: 26.904.546/0001-
60; art. 2º – rEMETEr o referido processo ao chefe do centro de compras 
e contratos - ccc, a fim de que seja providenciada a formalização do com-
promisso de contrato ou Elemento Substitutivo de contrato ou emissão 
de Prd e NoTa dE EMPENHo em favor das empresas vencedoras; artº 3º 
– dETErMiNo publicação desta homologação em diário no prazo previsto 
em lei; Belém/Pa, 24 de agosto de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo – cEl QoPM; diretor de apoio logístico.

Protocolo: 696840

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1425/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
itupiranga-Pa; Período: 18 a 20/08/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM alessandro Silva ce-
lestino; cPf: 450.279.512-72; Valor: r$ 791,30. SGT PM osvaldo Naza-
reno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; Valor: r$ 659,40. Sd 
PM derick Vanderson Pimentel cardoso; cPf: 850.436.212-49; Valor: r$ 
633,00 Sd PM cláudia feitosa lobo da Silva; cPf: 794.559.302-00; Va-
lor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 83/21/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 luciano José Maia de oliveira; cPf: 577.041.392-15; Valor: r$ 
1.318,80. SGT PM flavio augusto Tavares da Silva; cPf: 410.698.202-10; 
Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 84/21/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 Edivan lima farias; cPf: 392.906.622-04; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM Ezequias dos Santos anselmo; cPf: 448.993.602-82; Valor: r$ 
1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 85/21/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 Josuelton ferreira chagas; cPf: 753.719.522-68; Valor: r$1 .266,00. 
cB PM Taiane figueiredo de andrade; cPf: 110.361.346-44; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM renata Pereira da Silva costa; cPf: 019.102.532-19; 
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 86/21/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 renato Soeiro Paraense; cPf: 860.617.982-53; Valor r$ 1.266,00. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 87/21/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: MaJ 
PM agnaldo costa de almada; cPf: 512.214.382-04; Valor r$ 1.582,60. 
SGT PM robson afonso amaral chaves; cPf: 489.540.552-49; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Mileide Macedo dias Souza; cPf: 706.685.072-68; 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 88/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período:03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Elizama freires carneiro da Silva; cPf: 001.934.072-99; 
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 89/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM leonardo cezario da Silva; cPf: 111.638.987-83; 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 90/21/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 Eurison de Jesus ferreira Barbosa; cPf: 010.126.862-99; 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 91/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM rogério de Jesus Sobrinho; cPf: 772.156.212-00; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM fábio dos Santos oliveira; cPf: 985.563.552-34; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM José augusto dos Santos; cPf: 799.035.762-34; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM Paulo diego Madeira dos Santos; cPf: 981.048.882-
34; 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 92/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM lilian oliveira da Gama Malcher; cPf: 682.952.192-00; 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 93/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM Hermeson dos Santos Galvão; cPf: 000.155.752-17; 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 94/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM lucas oliveira de lima; cPf: 023.058.312-18; 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 95/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM Eduardo alessandro Guedes; cPf: 576.782.192-53; 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 96/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM Paulo Sergio Brito de Souza; cPf: 562.930.462-34; 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 97/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Elenilson de lima leite; cPf: 607.135.852-34; Valor: r$ 1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 98/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Wallacy antonio da costa cruz; cPf: 292.853.212-91; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Wendell da Trindade Gester; cPf: 886.217.902-20; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM Jorge Eduardo de Sena lugarinho; cPf: 724.547.762-
00; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Brenda Yasmim Valente Soares; cPf: 
866.463.542-00; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 99/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT 
PM Júlio andré da Silva ataíde; cPf: 364.095.532-34; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM raimundo Jorge Nascimento de araujo; cPf: 364.089.132-53; 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 100/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM dilson José Paes Nunes; cPf: 282.416.812-91; Valor; 
r$ 1.318,8. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 101/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM anderson ferreira Espindola; cPf: 018.297.982-27; 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.
Portaria Nº 102/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Marcelo cleyton cardoso do Nascimento; cPf: 703.336.532-20; 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 103/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM andreza Thais Santos de oliveira; cPf: 016.410.102-07; 
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 104/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM rosivan fernandes do Nascimento; cPf: 607.270.552-91; 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 105/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM leonan ferreira Sodré; cPf: 845.385.382-72; Valor: r$ 1.266,00. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 106/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Maico luis Batista Barbosa; cPf: 728.900.292-04; Valor: r$ 1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 107/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM Samuel oliveira de oliveira; cPf: 027.892.862-56; 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.
Portaria Nº 108/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Marcelo Eleutério de Souza; cPf: 425.764.152-53; Valor: r$ 1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 109/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Willames Pinto da Silva; cPf: 401.395.732-91; Valor: r$ 1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 110/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: -Pa; destino: -Pa; Período: 03 a 08/09/2021; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Waldomiro 
da cruz Braga; cPf: 467.296.402-78; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 111/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; Quanti-
dade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM ale-
xandre felix Sousa Nogueira; cPf: 862.232.592-04; 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.
Portaria Nº 112/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Josivane do carmo campos; cPf: 751.647.442-87; Valor. r$ 1.318,80. 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 113/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
cB PM allan carlos Saldanha da costa; cPf: 917.027.802-44; Valor: r$ 
1.392,60. cB PM diego Jorge Barata Barros; cPf: 000.391.162-47; Valor: 
r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 114/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 07/09/2021; Quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: SGT PM 
augusto cesar Miranda Pinto; cPf: 381.506.032-04; Valor r$ 1.450,68. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 697056
Portaria Nº 612/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Santa luzia do Pará-Pa; Período: 22/10/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM alex Sales dos Santos; cPf: 
917.127.002-78; Valor: r$ 126,60. cB PM Julio cesar ribeiro da Silva; 
cPf: 023.726.363-75; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 617/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; des-
tino: Santa luzia do Pará-Pa; Período: 28/10/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM doryedson Pontes de andrade; 
cPf: 581.107.122-15; Valor: r$ 131,88. cB PM Girlan Barbosa dos San-
tos; cPf: 689.754.302-00; Valor: r$ 126,60. cB PM Erley Eurico da Silva 
Pimentel; cPf: 811.826.002-04; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 64/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Guilherme davis Pinheiro; cPf: 968.438.962-00; 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 65/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidor: TEN PM Valdeir luiz Neto; cPf: 954.509.802-30; Valor: r$ 
1.411,10. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 66/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servido-
res: SGT PM Edinaldo Silva de andrade; cPf: 356.168.572-20; Valor: r$ 
1.318,80. Sd PM anderson rodrigo da costa corrêa; cPf: 017.335.092-
59; 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 67/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Tiago Vieira Silva; cPf: 880.778.612-53; 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 68/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM Herbson fernando Santos Silva; cPf: 858.836.972-91; 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 69/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM Kelly andresa leite Souza; cPf: 872.709.352-20; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM Jamerson Jorge Teixeira da Silva; cPf: 947.790.582-87; 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 70/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena -Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM alexander Kyushima; cPf: 952.573.902-30; 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 71/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM leonoy luis da Silva; cPf: 297.682.332-49; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM clayton Menezes cunha; cPf: 752.318.162-72; 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.
Portaria Nº 72/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM Jaqueline do Socorro de lima ferreira; cPf: 714.354.332-20; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM Elma Tatiane Monteiro de Miranda; cPf: 527.947.682-04; 
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 73/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
Sd PM Marcos Paulo Vieira de Souza; cPf: 936.089.342-00; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM fabio Henrique da Silva Teobaldo; cPf: 008.920.112-46; 
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 74/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM ricardo das chagas Nascimento dias; cPf: 449.733.652-20; Valor: 
r$ 1.318,80. SGT PM amiraldo canuto ramos oliveira; cPf: 270.099.712-
34; Valor: r$ 1.318,80. Sd PM antonio Sergio da Silva Pinheiro; cPf: 
010.504.572-18; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 75/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM Natanael dias lobato; cPf: 984.848.342-04; Valor: r$ 1.266,00. Sd 
PM João Paulo Veloso corrêa; cPf: 532.798.832-53; 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.
Portaria Nº 76/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Magayve Virtudio da Silva; cPf: 975.438.022-87; 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.
Portaria Nº 77/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Mayane Nascimento Seabra; cPf: 002.023.182-22; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM carlos Eduardo lima Vinente; cPf: 000.474.742-97; Va-
lor: r$ 1.266,00. Sd PM Juliana ferreira da Silva; cPf: 014.234.342-00; 
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 78/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM adriana flávia Monteiro de oliveira; cPf: 007.293.062-40; Valor: 
r$ 1.266,00. cB PM Tayana cynthia dos Santos; cPf: 878.178.702-25; 
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 79/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
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Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
SGT PM luiz fernando cardoso Monteiro; cPf: 424.076.802-00; Valor: 
r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 80/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: capanema-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: SGT PM antonia daniele Martins da costa; cPf: 577.916.192-53; 
Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 81/21/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 luciane de fatima Miranda Gonçalves; cPf: 578.089.612-72; Va-
lor: r$ 1.318,80. cB PM Weslley de Souza Moraes; cPf: 885.408.632-00; 
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 82/21/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 Marciane cruz do Nascimento; cPf: 701.442.572-20; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM Ericka danielle Miranda de Queiroz; cPf: 839.938.512-
34; 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.

Protocolo: 696795

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 041/2021
Exercício: 2021
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços terceirizados com fornecimento de mão de obra de operacionais e 
administrativas.
Justificativa: O objeto deste contrato tem por finalidade o apoio às ativida-
des administrativas deste faSPM.
Valor: Por demanda até o limite da dotação orçamentária
Vigência: 19/08/2021 a 15/02/2022
data da assinatura: 19/08/2021
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 030/2021 – faSPM – diSPENSa dE 
liciTaÇÃo N° 010/2021 – cPl/faSPM
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto atividade: 8338 – operacionalizações das ações administrativas
Elemento de despesa: 339037 – locações de Mão de obra
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151000000 (recursos próprios)
contratada: EQUiliBriUM WEB SErViÇoS dE iNforMáTica lTda
cNPJ: 07.178.322/0001-74
Endereço: rua Ó de almeida, n° 533, Bairro campina, Belém/Pa, cEP: 
6617-050
E-mail: allan@equiilibriumweb.com
fone: (91) 3241-8537
ordenador: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS
resp. p/ direção do faSPM.

Protocolo: 697124

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 012/2021 – GaF/sUP. FUNdo, de 25 de agosto de 
2021
Nome da Servidora: rÍVia criSTiNa SilVa dE araÚJo fiGUEirEdo, rG: 
16538
cargo da Servidora: 1º TEN QoaPM r/r, Mf: 5164494/1, cPf: 380.899.982-91
fonte: 0150 (recurso Próprio,  Natureza da despesa: 33.90.30
Valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Prazos: aplicação: 60 dias / Prestação de contas: 15 dias
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM
diretor do fUNSaU

Protocolo: 696963

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 111/iN/coNtrato de 25 de aGosto de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o cB BM JoEl JESSÉ BriTo da coSTa, Mf:57174192/1, 
como fiscal do contrato n° 088/2021, celebrado com a empre-
sa iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, 
cNPJ:20.239.662/0001-26, cujo objeto é execução de serviços de en-
genharia, manutenção e recuperação de prédios administrativos, para 
acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 
8.666/93 e o art. 6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º. designar a SGT BM oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira, 
Mf:57218006/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá 
todas as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamen-
tos, gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, con-
forme art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º. o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 696944
Portaria Nº 106/iN/coNtrato de 23 de aGosto de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o MaJ QoBM ricardo lENo aNaiSSi PErEira, 
Mf:5833531/1, como fiscal do contrato n° 085/2021, celebrado com 
a empresa PriME coNSUlToria E aSSESSoria EMPrESarial lTda, 
cNPJ:05.340.639/0001-30, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de 
manutenção náutica em geral, com fornecimento de serviços, peças, com-
ponentes, acessórios e outros materiais, quando necessário, transporte 
e socorro mecânico, por meio de rede de oficinas e centros náuticos cre-
denciados e disponibilizados, com implantação e operação de sistema in-
formatizado, para atender a frota náutica do cBMPa, para acompanhar e 
fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 
6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º. designar o MaJ QoBM lEaNdro TaVarES dE alMEida, 
Mf:57174110/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá 
todas as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamen-
tos, gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, con-
forme art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º. o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 696817
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.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 088/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: Execução de serviços de engenharia, manutenção e recuperação 
de prédios administrativos cBMPa.
origem: ata de registro de Preços no 102/2020 – PMc, concorrência 
N°001/2020.
data da assinatura: 17/08/2021
Valor Total: r$ 3.241.504,37 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil, 
quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos)
Vigência: 17/08/2021 até  17/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – operacionalização de Unida-
des do cBMPa.
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 449051 – obras e instalações.
Elemento de despesa: 339039 – Serviço de Pessoa Jurídica.
contratada: iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda
cNPJ: 20.239.662/0001-26
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 696937
coNtrato Nº: 085/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de admi-
nistração e gerenciamento de despesas de manutenção náutica em geral, 
com fornecimento de serviços, peças, componentes, acessórios e outros 
materiais, quando necessário, transporte e socorro mecânico, por meio de 
rede de oficinas e centros náuticos credenciados e disponibilizados, com 
implantação e operação de sistema informatizado, para atender a frota 
náutica do corpo de Bombeiros Militar do Pará, elencadas neste contrato, 
e outras embarcações que porventura forem adquiridos durante o período 
em que estiverem sendo prestados os serviços contratados. incluem-se 
no objeto desta contratação a manutenção das carretas de transporte das 
lanchas, ainda que realizadas em regime de subcontratação.
origem: Pregão Eletrônico 021/2021 - cBMPa
data da assinatura: 23/08/2021
Valor Total: r$900.000,00 (novecentos mil reais)

Vigência: 23/08/2021 até 23/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Elemento de despesa: 339039 – Serviço de Terceiros – pessoa jurídica.
contratada: PriME coNSUlToria E aSSESSoria EMPrESarial lTda.
cNPJ: 05.340.639/0001-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 696812

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021 – cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais HoMoloGa a adjudicação efetivada no Pregão Ele-
trônico nº 014/2021, cujo objeto é aquisição de sistema global de po-
sicionamento (GPS) a fim de atender as necessidades da coordenadoria 
estadual de defesa civil do cBMPa no valor global de r$76.459,53 (setenta 
e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centa-
vos),sendo vencedoras as Empresas:
1)Empresa: ProParTS coMErcio dE arTiGoS ESPorTiVoS E TEcNolo-
Gia EirEli; cNPJ: 68.365.501/0001-05; Endereço: r. Engenheiro mes-
quita sampaio; n° 329; Vila são francisco (zona sul); São Paulo – SP; cEP: 
04.711-000.
- item 01 (SiSTEMa GloBal dE PoSicioNaMENTo - x Quantidades 18), 
tipo MENor PrEÇo Por iTEM, no Valor unitário de r$ 3.666,65 (três mil e 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e no Valor 
Total de r$ 65.999,70 (sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove 
reais e setenta centavos);
2)Empresa: aNaX BraSil coMÉrcio E SErViÇoS lTda; 
cNPJ:07.830.268/001-92; Endereço: Q shcscr qd502 bloco c; n°37; par-
te2513; asasul; Brasília – df; cEP:70.330-530.
- item 02 (SiSTEMa GloBal dE PoSicioNaMENTo - x Quantidades 03), 
tipo MENor PrEÇo Por iTEM, no Valor unitário de r$ 3.486,61 (três mil 
e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) e no Valor 
Total de r$ 10.459,83 (dez mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
oitenta e três centavos);
Belém - Pa, 25 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 697236

diÁria
.

Portaria Nº 277/diÁria/dF de 06 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: cEl BM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, cEl BM rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS, cEl BM MarcoS roBErTo 
coSTa MacEdo, MaJ BM MicHEla dE PaiVa caTUaBa, MaJ BM MaNoEl lEoNardo coSTa SarGES, cB BM EliSEU BorGES caValcaNTE E Sd BM 
GlEidSoN Maia dE SEiXaS, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada, perfazendo um valor total de r$ 8.080,73 (oiTo Mil E 
oiTENTa rEaiS E SETENTa E TrÊS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém – Pa para Marabá - Pa, Parauapebas – Pa e redenção – Pa, no período 
de 08 a 11 de agosto de 2021, a serviço do Gabinete do comando do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 277/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo
daTa  Nº dE diáriaS

Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)

SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

1 cEl BM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa 264707722-34 5267560 Belém - Pa Parauapebas - Pa  redenção - Pa  Marabá - Pa 08/08/2021 11/08/2021 4 3 276,07 r$1.932,49

2 cEl BM rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS 258837392-53 5618088 Belém - Pa Parauapebas - Pa  redenção - Pa  Marabá - Pa 08/08/2021 11/08/2021 4 3 156,28 r$1.093,96

3 cEl BM MarcoS roBErTo coSTa MacEdo 424368002-78 5398126 Belém - Pa Parauapebas - Pa  redenção - Pa  Marabá - Pa 08/08/2021 11/08/2021 4 3 156,28 r$1.093,96

4 MaJ BM MicHEla dE PaiVa caTUaBa 687805162-20 5,2E+07 Belém - Pa Parauapebas - Pa  redenção - Pa  Marabá - Pa 08/08/2021 11/08/2021 4 3 156,28 r$1.093,96

5 MaJ BM MaNoEl lEoNardo coSTa SarGES 83329285249 5,7E+07 Belém - Pa Parauapebas - Pa  redenção - Pa  Marabá - Pa 08/08/2021 11/08/2021 4 3 156,28 r$1.093,96

6 cB BM EliSEU BorGES caValcaNTE 671059472-68 5,7E+07 Belém - Pa Parauapebas - Pa  redenção - Pa  Marabá - Pa 08/08/2021 11/08/2021 4 3 126,6 r$886,20

7 Sd BM GlEidSoN Maia dE SEiXaS 020773632-40 5932287 Belém - Pa Parauapebas - Pa  redenção - Pa  Marabá - Pa 08/08/2021 11/08/2021 4 3 126,6 r$886,20

ToTal r$8.080,73
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Portaria Nº 288/diÁria/dF de 19 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: cEl BM JaYME dE aViZ BENJo, TcEl BM lUiS arTHUr TEiXEira ViEira E MaJ BM MaNoEl lEoNardo coSTa SarGES, 
05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada, perfazendo um valor total de r$ 9.020,43 (NoVE Mil E ViNTE rEaiS E QUarENTa 
E TrÊS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém – Pa para Brasília - df, no período de 23 a 27 de agosto de 2021, a serviço do Gabinete do comando 
do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 288/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo
daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. 

(r$)
Valor coM acrÉS-
ciMo dE 20% (r$) ToTal (r$)  

SaÍda rEGrESSo aliM PoUS     

1 cEl BM JaYME dE aViZ BENJo 411573622-49 5704430 Belém - Pa Brasília- df 23/08/2021 27/08/2021 5 4 249,69 334,09 r$3.006,81  

2 TcEl BM lUiS arTHUr TEiXEira ViEira 439791732-91 5749034 Belém - Pa Brasília- df 23/08/2021 27/08/2021 5 4 249,69 334,09 r$3.006,81  

3 MaJ BM MaNoEl lEoNardo coSTa SarGES 833292852-49 57173900 Belém - Pa Brasília- df 23/08/2021 27/08/2021 5 4 249,69 334,09 r$3.006,81  

ToTal r$9.020,43

Portaria Nº 255/diÁria/dF de 21 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: TcEl QoBM MicHEl NUNES rEiS, SUBTEN BM rr aNToNio MESSiaS PErEira laUrido, SUBTEN BM  aNToNio Mar-
coS doS PaSSoS alVES E SGT BM Marcio lUiZ araUJo BoTElHo, 06 (SEiS) diárias de alimentação e 05 (ciNco) diárias de pousada para cada , 
perfazendo um valor total de r$ 12.988,25 (doZE Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E ciNco cENTaVoS), para seguirem viagem de 
ananindeua ao município de Várzea Grande - MT, no período de 22 a 27 de Julho de 2021, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 255/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo
daTa  Nº dE diáriaS

Valor UNiT. 
(r$)

Valor c/ 
acrES. 20% 

(r$)
ToTal (r$)

SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

1 TcEl QoBM MicHEl NUNES rEiS 70539545287 5817064

ananindeua Várzea Grande 
- MT

22/07/2021 27/07/2021 6 5 r$249,69 r$334,09 r$3.674,99

2 SUBTEN BM rr aNToNio MESSiaS PErEira laUrido 29624088268 5210135 22/07/2021 27/07/2021 6 5 r$197,82 r$282,22 r$3.104,42

3 SUBTEN BM aNToNio MarcoS doS PaSSoS alVES 48000833204 5602254 22/07/2021 27/07/2021 6 5 r$197,82 r$282,22 r$3.104,42

4 SGT BM Marcio lUiZ araUJo BoTElHo 42762863287 5210577 22/07/2021 27/07/2021 6 5 r$197,82 r$282,22 r$3.104,42

ToTal  r$12.988,25

Portaria Nº 252/diÁria/dF de 21 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: SGT BM EdGar SMiTH SaNToS E cB BM iGor JUliaNo PaNToJa fErrEira, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa oiTo cENTaVoS), para seguir viagem de ananindeua – Pa 
para Moju - Pa, no dia 31 de Maio de 2021, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 252/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /
Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo

daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)

SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

1 SGT BM EdGar SMiTH SaNToS 42895235287 5211409 ananindeua Moju - Pa 31/05/2021 31/05/2021 1 0 r$131,88 r$131,88

2 cB BM iGor JUliaNo PaNToJa fErrEira 74458434268 57218004 ananindeua Moju - Pa 31/05/2021 31/05/2021 1 0 r$126,60 r$126,60

ToTal r$258,48

Protocolo: 696911
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.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 040/2021 - Pc/Pa para contra-
tação de doriEdSoN cardoSo da SilVa. Valor: r$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 697026

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 059/2021. inexigibilidade de Licitação nº 040/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. do-
RIEDSON CARDOSO DA SILVA. CPF nº 279.756.302-68. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos 
Sub Judices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, 
c-203 SEad PcPa, como docente da palestra Papiloscopia. data da assi-
natura: 25/08/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 30/09/2021. 
Valor: r$ 350,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339047.
0101. Estadual. Proc. nº 2021/201267. contratado: doriEdSoN cardo-
So da SilVa. Endereço:avenida Marques de Herval, Bairro: Pedreira, cep: 
66087-760, Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 697014

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 19/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada Na Prestação de Serviços, 
Sob Demanda, para Produção De Material Gráfico, Placas, Adesivação, Plo-
tagem e Envelopamento entre outros.
Tipo de licitação: Menor Preço por item.
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 08/09/2021
Hora da abertura: 10:00(horário de Brasília/df)
Programa de Trabalho:06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
fonte recurso: 0101 – recurso ordinário
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 697157

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 059/2021– 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. doriEdSoN cardoSo da Sil-
Va, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 279.756.302.68.
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 palestra 
“PaPiloScoPia”, com carga horária de 05 (cinco) horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: 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, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 25 / 08 / 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 697020

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 041/2021-Pce/PMB
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Banach/Pa, cNPJ nº 01.595.320/0001-02. classi-
ficação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia civil, aos serviços para emissão de carteira de 
identidade aos cidadãos residentes no município de Banach/Pa. Vigência: 
24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: Belém-Pa. 
data da assinatura: 25/08/2021. Proc. nº 2021/669434. Prefeita: lucinéia 
alves da Silva, Prefeita de Banach/Pa. Endereço: rua Paraná, n° 27, Bair-
ro: centro, cEP: 68.388-000, Banach/Pa. ordENador: Walter resende 
de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 696998
Portaria Nº 016-a/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 24 de março de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 005/2021-cPad/cG/Pc-Pa, de 
24/03/2021, subscrito pelo Presidente da comissão, delegado oTTo HEN-
riQUE diaS WirTZ, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comis-
são Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
005/2020-Pad/dG/Pc-Pa, de 09/11/2020, publicado no doE 34.421, de 
30/11/2020, tendo em vista a necessidade de realizar diligências neces-
sárias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador J. c. 
H. – matrícula 5940326;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores oTTo HENri-
QUE diaS WirTZ e carMEN SUaEY SoUZa da SilVa – delegados de Polí-
cia civil, e Maria ofElia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, respec-
tivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos 
apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo disciplinar 
nº 005/2020-Pad/dG/Pc-Pa, de 09/11/2020, publicado no doE 34.421, 
de 30/11/2020, conforme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 
022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 057/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 20 de julho de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 004/2021-cPad, de 14/06/2021, 
subscrito pela Presidente da comissão, delegada Maria do PErPÉTUo 
Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, por meio do qual solicita Pror-
roGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo disciplinar 
nº 002/2021, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556 de 19/04/2021, 
que apura a infração atribuída ao servidor delegado l. r. N. d. S.,  matrí-
cula nº 5361206;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 002/2021, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556 de 
19/04/2021, a contar de 18/06/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 058/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 20 de julho de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 002/2021-cPad, de 24/06/2021, 
subscrito pela Presidente da comissão, delegada iSoMarY aNdradE 
rEGiS MoNTEiro, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo 
para conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 014/2021, de 
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13/05/2021, publicado no doE 34.598 de 28/05/2021, que apura a infra-
ção atribuída ao servidor Escrivão P. S. f. d. a. – matrícula nº 5133769;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 014/2021, de 13/05/2021, publicado no doE 34.598 de 
28/05/2021, a contar de 27/07/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 059/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 13 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 002/2021-cPad, de 13/08/2021, 
subscrito pela Presidente da comissão, delegada carMEN SUElY SoUZa 
da SilVa, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para con-
clusão do Processo administrativo revisional nº 006/2021, de 31/05/2021, 
publicado no doE 34.620, de 24/06/2021, para revisar a decisão exarada 
por meio do Processo administrativo disciplinar nº 009/2007-dGPc/Pad, 
que culminou com a demissão do serviço público, por meio de ato Gover-
namental, do então servidor aUGUSTo MarcoNi caSTro da SilVa;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional nº 006/2021, de 31/05/2021, 
publicado no doE 34.620, de 24/06/2021, a contar de 23/08/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 060/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 13 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 005/2021-cPad/cG/Pc-Pa, 
de 05/08/2021, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
006/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556, de 
19/04/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessá-
rias à instrução do processo, em relação ao Escrivão G. S. r. – matrícula 
57233671;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores oTTo HENri-
QUE diaS WirTZ e carMEN SUElY SoUZa da SilVa – delegados de Polí-
cia civil, e Maria ofEliZ alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, respec-
tivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos 
apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo disciplinar 
nº 006/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556, 
de 19/04/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 
022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 122/2021 – Pa/GaB/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 13 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil,no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o despacho exarado pela diretora de recursos Humanos, 
delegada Juliana Thomé cavalcante do rosário, registrado sob o protocolo 
nº 2021/429023, informando o falecimento do servidor JorGE lUiZ dE 
SoUZa, investigador da Polícia civil, Matrícula nº 5452953, ocorrido em 
14/04/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de apuração, objetivando a verdade quan-
to a possível morte por coVid -19 do supracitado servidor, com escopo 
de pagamento de auxílio morte e outros direitos que por ventura forem 
garantidos por lei;
coNSidEraNdo o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e o 
decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo, para apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor JorGE lUiZ dE SoUZa, inves-
tigador da Polícia civil, Matrícula nº 5452953, ocorrido em 14/04/2021, 
possivelmente por coVid -19, objetivando o direito de recebimento de 
auxílio morte a seus dependentes;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora, o servidor oTTo HENriQUE 
diaS WirTZ, delegado da Polícia civil, Membro da comissão Permanente 
de Processo administrativo disciplinar, para no prazo de 30 (trinta) dias, 
concluir o processo ora instaurado, podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo;

iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil, para que 
adote as providências de alçada, para o pleno cumprimento deste ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 696753
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
 

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2021/933799 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do 

BEM rEcoMENdaÇÃo

1 8030 TEclado Padrao, P/MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo

2 29204 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

3 33588 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ, 4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo

4 37131 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

5 37345 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

6 57281 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo

7 59889 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT, oN liNE iNSErVÍVEl doaÇÃo

8 62177 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo

9 131010 NoBrEaK 1200Va, SENoidal, iNTEraTiVo, 6 iNSErVÍVEl doaÇÃo

10 131526 NoBrEaK 1200Va, SENoidal, iNTEraTiVo, 6 iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 697108
Portaria Nº 002 /2021-GaB/cG/Pc/Pc-Pa
Belém-Pa, 24 de agosto de 2021
o Exmº. Sr. delegado raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior, correge-
dor-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, etc.
coNSidEraNdo:  o recebimento, nesta corregedoria-Geral da Polícia civil 
– cG/Pc-Pa, do ofício n. 007/2021-SVTJ, de 02/08/2021, por meio do qual 
a Juíza de direto da Vara do Tribunal do Júri da comarca de ananindeua-
Pa, Exmª. Srª. célia Gadotti requisita a devolução de inúmeros autos de 
inquéritos Policiais, no estado em que se encontram;
coNSidEraNdo:  que, em que pese os esforços envidados pela divisão 
de correição desta corregedoria-Geral – dc/cG/Pc-Pa, grande parte das 
autoridades Policiais não realizou a devolução dos autos dos inquéritos 
Policiais;
coNSidEraNdo:  que a conduta das autoridades Policiais que não devol-
veram os autos dos inquéritos Policiais pode caracterizar, em tese, crime, 
transgressão administrativa de natureza grave e improbidade administrati-
va, bem como pode ensejar a determinação judicial de diferentes medidas 
cautelares, incluindo, mas não se limitando a, afastamento das funções e 
busca e apreensão;
coNSidEraNdo:  que compete a esta corregedoria-Geral, nos termos da 
legislação em vigor, especialmente artigos 14, i, ii, iii, V, Vi e Xi, da lei 
complementar Estadual n. 022/1994 e 25, ii, iV e V, do regimento interno 
da Polícia Civil, promover o controle interno, velar pela fiel observância da 
disciplina e probidade, exercer correição, em caráter permanente ou extra-
ordinário, acompanhar e orientar as autoridades Policiais e demais servi-
dores no exercício das suas atividades funcionais, articular-se com o Poder 
Judiciário e Ministério Público, visando à eficiência dos serviços prestados 
e adotar providências para sanar omissões, prevenir e corrigir ilegalidades, 
elaborando e expedindo portarias, instruções e ordens de serviço e demais 
provimentos no âmbito de suas atribuições, necessários ao aperfeiçoamen-
to das atividades de Polícia Judiciária;
r E S o l V E:
i - determinar que as autoridades Policiais cujas iniciais dos seus nomes e 
respectivas matrículas funcionais constam do anexo i promovam a entre-
ga, à divisão de correição desta corregedoria-Geral, dos autos dos inqué-
ritos Policiais lá identificados, no estado em que se encontram, impreteri-
velmente em até 10 dias ou comprovem, no mesmo prazo, junto a mesma 
divisão, sua devolução diretamente à Vara do Tribunal do Júri da comarca 
de ananindeua-Pa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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aNeXo i

aUToridadE Policial
daTa dE ENVio PEla 

diViSÃo dE cor-
rEiÇÃo

NÚMEro do iNQUÉriTo Policial

- a.H.S.S. – Matrícula: 5332516

09/08/2012
10/08/2011
04/01/2012
25/01/2012
04/01/2012
20/03/2012
23/01/2012
31/08/2011
05/03/2012
12/12/2011
12/12/2011
05/12/2011
29/11/2011
20/03/2012
30/03/2012
23/03/2012
16/04/2012
16/08/2012
19/02/2013
07/02/2013
18/06/2013
14/06/2013
19/09/2014
17/07/2013
26/06/2015
21/06/2012

235/2009.000731-1
235.2010.000657-2
235/2011.000272-8
235/2011.000287-6
235/2011.000378-1
235/2011.000839-6
235/2011.000482-6
235/2011.000488-3
235/2011.000536-3
235/2011.000670-4
235/2011.000701-7
235/2011.000727-5
235/2011.000638-9
235/2011.000753-3
235/2011.000865-4
235/2011.000585-6
235/2012.000032-6
235/2012.001099-8
235/2012.001751-4
235/2012.001617-3
235/2008.000125-3
235/2008.000508-1
235/2013.001062-2

0000236-84.2011.814.0200
0000033-54.2013.814.0200
0007054-73.2009.814.0006

- a.S.f.M - Matrícula: 3235505 10/08/2021
03/01/2020

00004/2019.101086-6
00009/2019.100178-9

- a.c.M.c.M. - Matrícula: 5204062

19/05/2021
05/05/2021
05/08/2015
10/05/2006
28/05/2013
05/05/2021
06/05/2021

279/2006.000336-5
259/2014.000151-4
279/2015.000068-2
366/2006.000002-3
235/2009.000800-7

00009/2020.100142-3
00009/2018.100184-6

- a.J.S.l. – Matrícula: 54189216

21/01/2017
18/10/2016
18/10/2017
12/12/2019

279/2015.000075-4
028/2015.000184-0
500/2014.000870-6

00009/2017.100007-4

- a.r.V.o. - Matrícula: 58360

23/12/2008
27/08/2013
13/11/2009
16/12/2009
21/12/2009
11/03/2010
22/07/2010
16/01/2013
05/10/2012
18/02/2013
18/02/2013
24/07/2013
24/07/2013
17/07/2013
24/07/2013
10/10/2013
14/02/2014
22/05/2012
06/10/2009
14/06/2013
18/08/2015
30/08/2011

027/2004.000010-1
261/2004.000160-8

354/2009.000026-0 354/2009.000044-2
354/2009.000151-0
354/2009.000201-0
354/2010.000110-3
028/2012.000430-8
411/2012.000040-9
279/2012.000250-5
341/2012.000223-8
354/2008.000065-5
235/2004.000637-9
354/2008.000134-0
354/2008.000062-1
235/2006.000109-5
235/2006.000110-0
411/2012.000014-0
354/2009.000097-3
354/2008.000112-0
354/2008.000114-0
235/2011.000490-2

- a. T. M. a. - Matrícula: 56537
27/05/2021
30/06/2004
20/01/2014

00028/2020.100135-3
235/2004.000149-1
279/2013.000222-0

- c.a.d.M. – Matrícula: 5599725

05/05/2021
12/06/2021
10/03/2020
03/07/2021
16/12/2020
02/07/2021

00004/2019.100767-3
00004/2018.100210-7
00004/2019.100926-4
00004/2019.101156-2
00004/2019.100841-9
00004/2019.100465-6

 - c. a. l.. Matrícula: 57233557 12/06/2021
12/06/2021

28/2010.000473-2
28/2019.100278-0

 c.l.o. – Matrícula: 63550

17/12/2020
23/09/2020
25/03/2020
20/09/2019
07/01/2021
05/10/2020
23/08/2019
07/10/2019
24/04/2018
25/03/2020
11/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
16/12/2020
28/07/2015
18/09/2015
18/09/2015
21/11/2013
15/04/2015
17/08/2012
11/03/2013

259/2005.000265-3
259/2014.000035-5
259/2015.000106-2
259/2015.000053-0
259/2018.000001-1

00009/2018.100051-7
00009/2018.100127-1
00009/2017.100154-0
00009/2017.100196-1
00009/2018.100109-0
00009/2018.100022-1
00009/2018.100186-9
00009/2018.100027-3
00009/2018.100030-6
259/2015.000040-0
259/2015.000081-7
28/2012.000539-4
279/2013.000102-3
259/2015.00021-4
28/2012.000445-1
28/2010.000163-4

- E.B.S. - Matrícula: 5599636 29/07/2013 00279/2008.000211-0

- G.c.a.J. - Matrícula: 5940398 18/05/2021 00486/2019.100038-3

- G.c.B. – Matrícula: 54188948

05/03/2020
11/09/2020
12/06/2021
09/12/2019
29/04/2021
16/09/2020
24/09/2020
20/09/2019
17/05/2021

259/2015.000144-5
00028/2017.1000273-6

0004310-40.2018.814.0200
0012923-15.2019.814.0006

00028/2020.100197-2
00028/2019.100422-0
00004/2019.101191-0
259/2008.000311-2
28/2019.100196-5

- H.a.P. – Matrícula: 5231892
05/05/2021
02/07/2021
21/05/2011

00354/2020.100077-7
00004/2018.100244-4
00028/2010.000539-7

- H.H.S. - Matrícula: 5940455 08/04/2020 00486/2019.100061-8

- H.M.d. – Matrícula: 5332460 21/01/2019 354/2010.000036-5

- i. J. P. P. – Matrícula: 5232287 21/06/2021 00006/2019.100874-6

- i.S.H. - Matrícula: 5914142

27/07/2021
01/07/2021
27/05/2021
01/07/2021
01/07/2021
18/05/2021
02/06/2021
27/05/2021
06/05/2021
18/05/2021
01/07/2021

00541/2016.100027-2
00541/2016.100026-8
00541/2020.100012-1
00541/2018.100008-1
00541/2018.100014-9
00541/2019.100177-4
00541/2016.100063-6
00541/2019.100148-2
00541/2020.100038-0
00541/2020.100007-9
00541/2017.100114-2

- J.B.a - Matrícula: 5913998

26/07/2021
11/08/2021
10/08/2021
11/05/2021

00009/2019.100166-9
00004/2018.100306-6
00004/2020.100393-1
00549/2020.100001-2

- J.c.B.S.J. - Matrícula: 5392799 10/08/2021 259/2014.000039-3-

- l. P. G. f. - Matrícula: 54188931 27/05/2021
25/09/2021

00009/2019.100125-3
00004/2019.100314-5

- M.c.M.d.r. - Matrícula: 5599768

10/12/2013
23/07/2013
18/06/2010
02/08/2011

259/2005.000064-6
027/2005.000075-0
279/2009.000215-1

00028/2011.000213-3

M.d.l. - Matrícula: 5204801

21/05/2021
12/06/2021
03/04/2018
14/03/2017
10/08/2018
30/08/2004
13/09/2011
06/03/2012
27/04/2013
16/07/2013
26/06/2013
02/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
16/07/2013
25/06/2013
13/01/2014
08/07/2014
30/07/2010
13/03/2012

00024/2020.100003-7
00024/2020.100012-8
354/2012.000081-5
354/2014.000017-0
354/2017.100085-9
261/2004.000119-1
259/2005.00329-6
84/2005.000011-8
279/2008.000207-2
259/2005.000002-4
259/2006.000050-5
259/2004.000481-6
259/2006.000100-4
9/2005.000109-7

279/2008.000171-7
279/2008.000239-8
354/2013.000026-8
354/2014.000031-3
279/2010.000135-5
279/2011.000201-0

- M.a.o.S.  – Matrícula: 54188988 11/08/2021 00549/2018.100036-0
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- M.f.a.S. – Matrícula: 5599830
12/05/2021
31/05/2021
12/05/2021

00004/2019.100432-5
00004/2020.100338-0
0004/2019.100725-1

- M.G.f.T.f. – Matrícula: 5835259 20/04/2006 009/2005.000105-1
- M.V.a. – Matrícula: 5914020 15/12/2020 00323/2020.100008-5

- P.d.c.r. – Matrícula: 54188987 08/10/2012
17/06/2021

235/2012.001485-0
235/2012.001153-5

- r. W. f. - Matrícula: 5127408 28/05/2021 00413/2018.100036-1
- r. M. l.J  - Matrícula: 5940441 23/06/2021 0004933-41.2017.8.14.0200

- r. M.a.  - Matrícula: 55760 08/07/2014 00259/2014.000261-6
- r. P. M. - Matrícula: 5203929 10/05/2006 00028/2005.000318-8

- T. f.r. - Matrícula: 5914053

31/03/2021
24/02/2021
14/04/2021
15/06/2021

549/2019.100009-0
00549/2019.100011-9
00549/2019.100023-3
00004/2018.101512-6

-V.P.c.c. - Matrícula: 5280303 19/04/2010 045/2005
0005053-03.2005.814.0006

- V. J. M. - Matrícula:  5914027 06/05/2021
17/12/2020

00004/2020.100175-3
00235/2015.000053-0

- V. M.B. c. - Matrícula: 5914026 22/07/2021 00004/2017.100726-9

- W. c.G. a - Matrícula: 5411211

12/06/2021
17/05/2021
18/08/2021
12/02/2008
11/08/2021
17/05/2021
27/05/2021
25/05/2021
14/06/2021

00341/2019.100007-3
00341/2020.100011-0
00354/2007.000099-7
00354/2007.000144-3
00341/2017.100091-0
00341/2020.100071-3
00341/2019.100095-3
00341/2019.100082-4

0003950-37.2020.814.0200

Protocolo: 697159

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 578/ 2021
alBErTo NUNES NETo
MaTrÍcUla: 57207439/1
carGo: agente administrativo
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
SYlVio cEZar cardoSo dE caSTro lEÃo cic: 307.371.842-72
MaTrÍcUla: 54188034/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 16 1/2 (dezesseis e meia) PErÍodo: 30/05/2021 a 15/06/2021
oBJETiVo: realizar diligências.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 696996
Portaria N°. 1028/ 2021
lENNoN VallE araUJo
MaTrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 27/07/2021
oBJETiVo: colETa dE VESTÍGioS EM PacaJá.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1108/ 2021
EdÊMia dE fáTiMa dE oliVEira NUaYEd
MaTrÍcUla: 732443/2
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 20/08/2021 a 22/08/2021
oBJETiVo: PErÍciaS Na UNidadE dE MaraBá.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1096/ 2021
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: GoiaNÉSia do Pará - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 16/08/2021 a 22/08/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 814/ 2021
EUrico oliVEira da rocHa
MaTrÍcUla: 5157099/2
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/07/2021 a 18/07/2021
oBJETiVo: realizar suporte técnico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 696954
Portaria N°. 815/ 2021
EUrico oliVEira da rocHa
MaTrÍcUla: 5157099/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 30/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: realizar suporte técnico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 696955

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de editaL nº 015 e 016 Pss-03/2021
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão Es-
pecial de Seleção, designada pela PorTaria Nº 222/2021 – GaB, em cum-
primento ao cronograma estabelecido no anexo Viii, comunica o resultado 
definitivo da análise curricular, após recursos e convoca para as entrevistas 
do Processo Seletivo Simplificado – PSS para seleção de profissionais Auxi-
liar Técnico de Perícias para Marabá e Perito Médico legista para, Marabá, 
Parauapebas e Abaetetuba para fins de contratação sob o regime de con-
trato temporário, conforme especificações estabelecidas no Edital.
o edital poderá ser obtido junto ao site www.cpc.pa.gov.br.
Belém, 25 de agosto de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 696929

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 2831/2021-dG/cGP, de 25/08/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
considerando a instituição da comissão para cooperação Técnica e finan-
ceira n° 15/2020, celebrado entre o dETraN/Pa e Pc/Pa.
resolve:
art. 1: revogar a portaria n° 3560/2020, de 11/12/2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará dia, 14 de dezembro de 2020 (Diário Oficial 
nº 34.434) que dispõe sobre a comissão para elaboração Técnica de Termo 
de referência dos serviços elencados no Termo de cooperação Técnica 
e financeira n° 15/2020, composta por servidores do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará e Polícia civil do Estado do Pará, devido à subs-
tituição de membro, a pedido.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral
Portaria Nº 2832/2021-dG/cGP, de 25/08/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
considerando a cooperação Técnica e financeira n° 15/2020, celebrado 
entre o dETraN/Pa e Pc/Pa que buscar estabelecer um regime de mútua 
cooperação entre os partícipes, com vistas ao fortalecimento e execução 
de políticas públicas e ações na área de segurança pública, as quais têm 
como finalinade disponibilizar à população a prestação de serviços públicos 
mediante integração de diversas tecnologias, oferecendo atendimento ágil, 
eficiente, seguro e de qualidade;
considerando a indispensabilidade de adoção de procedimentos para o pla-
nejamento da demanda, conforme disposto na iN n° 05/2017-MPdG;
resolve:
artigo 1º - instituir a comissão Técnica para elaboração de Termo de re-
ferência dos serviços elencados no Termo de cooperação Técnica e finan-
ceira n° 15/2020, que será composta por servidores do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará e Polícia civil do Estado do Pará.
artigo 2º - designar para compor a comissão os seguintes servidores:
Haroldo alENcar dE SoUSa NETo, Matrícula n° 5947287/1 – dETraN/Pa
lEoNardo aUGUSTo UcHÔa daS NEVES, Matrícula n° 55589451/4 – dE-
TraN/Pa
EdilVaNdro dE alMEida PErEira, Matrícula n° 5946366 – dETraN/Pa
carloS aUGUSTo fErrEira da coSTa JUNior, Matrícula n°5939698 – 
PcPa
HiGor rodriGUES GUiMarÃES da SilVa, Matrícula n°5952178 – PcPa
lUiS fErNaNdo SaNTa roSa rEiS, Matrícula n° 5692571 - PcPa
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral

Protocolo: 697297
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.

.

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.
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: 18/08/2021 Término: 17/08/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 17/08/2021
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
*republicado por incorreção do doe 34680 de 25/08/2021

Protocolo: 696861

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 90/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e e a coordENadoria MUNiciPal dE TrÂNSiTo 
dE iTaiTUBa – coMTri , inscrita no cNPJ nº 05.138.730/0001-77.
oBJETo do coNVÊNio: delegação recíproca de competências entre os 
partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de au-
tuação, retenção, recolhimento de documentos vencidos, remoção, jul-
gamento e processamento de autos de infração lavrados por agentes de 
trânsito do dETraN/Pa e coMTri.
ViGÊNcia início: 20/08/2021 Término: 19/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 20/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
*republicado por conter incorreção do doe nº 34678 do dia 
23/08/2021

Protocolo: 696825
eXtrato de coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: 86/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e e o dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo 
do MUNicÍPio dE BraGaNÇa/Pa, inscrito no cNPJ nº 04.873.592/0001-
07
oBJETo do coNVÊNio: delegação recíproca de competências entre os 
partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de au-
tuação, retenção, recolhimento de documentos vencidos, remoção, jul-
gamento e processamento de autos de infração lavrados por agentes de 
trânsito do dETraN/Pa e dEMUTraN – BraGaNÇa/Pa
ViGÊNcia: início: 23/08/2021 Término: 22/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES

Protocolo: 696813
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 87/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a PrEfEiTUra MUNiciPal dE oriXiMiNá/coM-
TraN, inscrita no cNPJ nº 05.131.081/0001-82.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 25/08/2021 Término: 24/08/2023
foro: Belém

daTa dE aSSiNaTUra: 25/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 697172

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2585/2021-daF/cgp, de 10/08/2021
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 2021/838393;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município 
de Belém para o município de conceição do araguaia no período de 30/08 
a 04/09/2021; redenção de 05/09 a 10/09/2021; Xinguara de 11/09 a 
16/09/2021; ourilândia do Norte de 17/09 a 22/09/2021; Marabá/Belém 
de 23/09 a 28/09/2021, a fim de realizarem fiscalização dos veículos ce-
didos para as prefeituras e solicitação de documentação pendente para 
renovação de termo de cessão de uso de bem móvel.

nome matricula
Murilo avanir da Silva frança 57191860/1

Helton Victor Pantoja da costa 5893826/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2690/2021-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 2021/860940;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba no período de 19/08 à 02/09/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial 
para atender ao longo do trecho (km-0 a km-18) da rodovia Br-316, em 
cumprimento ao convênio- 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2
frederico costa lins 57176371 /2

charles Santos e cunha 54191524 /2
charles Yuri Souza de castro 57232049 /1

José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2707/2021-daF/cgp, de 16/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/685129;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis no período de 29/08 à 04/09/2021, a fim 
de coordenar o curso BoaT, no referido municipio.

nome matricula
Gisele Pina Moia 54189489 /2

arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2729/2021-daF/cgp, de 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/883658;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de castanhal para o Município de igarapé Miri no período de 26/08 à 
17/09/2021, a fim de desempanhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento da programação da DTO 
no referido municipio, e no cumprimento do Oficio nº 059/2021-DIRTEC/
SETraN.

nome matricula
alessandro Saraiva Tavares 57217202 /1

Ederson José da Silva e Silva 57202063 /1
Edimilson Silva Sousa 57227294 /1

Evanildo dos Santos Moraes 5143861 /2
Jézio Nunes de Sousa 57226852 /1
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João carlos rodrigues da Silva 57175075 /2
Maria da Paixão Gusmão Pantoja dos Santos 57201981 /1

Patrick Siqueira ribeiro 57217176 /1
robson Machado Paiva 57200274 /1
rudajar Vieira cabral 57217183 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2750/2021-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 2021/897632;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os Municípios de capanema/Belém - 03/09 à 06/09/2021, Bragança/
Belém – 10/09 à 13/09/2021, Salinópolis/Belém - 17/09 à 20/09/2021, 
a fim de realizar visita técnica nas CIRETRANs dos referidos municípios.

nome matricula
igor Tancredi de araújo 5945735 /1
Geraldo Sérgio de assis 3262650 /1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2755/2021-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 2021/824079;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Parauapebas no período de 13/09 à 08/10/2021, 
a fim dá suporte técnico relacionados aos serviços que competem ao RE-
NaiNf, para os servidores da cirETraN do referido municipio.

nome matricula
cid Stilianidi Garcia 55587426/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2770/2021-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 2021/884566;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias a servidora bai-
xo especificada, referente ao deslocamento do município de Belém para os 
municípios de Santarém – 26/08/2021, oriximiná – 27/08 e 29/08/2021, 
Santarém – 30/08 à 31/08/2021, alenquer – 01/09 à 05/09/2021, San-
tarém/Belém – 06/09 à 08/09/2021, a fim de realizar levantamento da 
real situação das instalações eletricas e reparos conforme a solicitação da 
chefia.

nome matricula
Margarete dos Santos Pereira 57196683 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2777/2021-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 2021/849018;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Paragominas no período de 30/08 à 24/09/2021, 
a fim realizar serviços no setor de entrega de documentos, na CIRETRAN 
do referido municipio.

nome matricula
Waldemir Silva 57196025/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2779/2021-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 2021/895817;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municípios de conceição do araguaia – 25/08 à 30/08/2021, 
redenção – 31/08 à 03/09/2021, Marabá – 04/09 à 07/09/2021, Para-

gominas/Belém – 08/09 à 11/09/2021, a fim efetuar o recolhimento das 
impressoras monocromática da marca samsung que foram cedidas, por um 
determinado período para prefeitura de conceição do araguaia, conforme a 
solicitação da gerência da cirETraN do municipio citado, efetuar o tomba-
mento dos móveis novos que foram entregues na cirETraN de redenção, 
realizar levantamento quantitativo e fotográfico dos móveis inserviveis, 
para recolhimento e liberação do espaço ocupado pelos mesmos, conforme 
solicitação das gerencias das crETraNS de Marabá e Paragominas.

nome matricula
Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

francisco de assis da Silva almeida 57176332 /1
Elivaldo da Silva rodrigues 57195880 /1

renato Gomes da cruz Júnior 5862787 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2780/2021-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 2021/826848;
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 capitão Poço no período e 30/08 à 24/09/2021, 
a fim realizar atendimento e retaguarda de veículos.

nome matricula
Mara Sílvia Galvão da Silva carneiro 3263479/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2789/2021-daF/cgp, de 23/08/2021
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 2021/833707;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor baixo especificado, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Cametá no período de 30/08 à 24/09/2021, a fim de 
realizar vistoria veícular, na cirETraN do referido município.

nome matricula
Sérgio da Silva Santos 54189495 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2796/2021-daF/cgp, de 23/08/2021
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 2021/887673;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para os municípios de ourilândia do Norte – 28/08 à 07/09/2021, Saõ 
Geraldo do Araguaia – 08/09 à 17/09/2021, a fim de ministrar os Cursos 
Especilizados para Taxista e Formação e Atualização dos Profissionais Mo-
totaxista, na cirETraN do referido município.

nome matricula
carlos Magno Trindade ferradais 57188923 /1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009 /1

Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702 /1
ivanna antunes Gurgel 57175607 /1

Paulo roberto Mendes Martins 3262138 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2803/2021-daF/cgp, de 23/08/2021
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 2021/915921;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores baixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
itaituba para os distritos de cripurizão, cripurizinho, Moraes almeida e 
munícipio de Trairão no período de 19 à 23/08/2021, a fim de realizar 
atendimento de cNH, referente a 3ª fase (exames práticos) nos distritos e 
municipio acima citado.

nome matricula
reginaldo Pereira da Silva 011026 /4

Vanderlândio Bispo de Sena 57201803 /2
odenilton Santos dias 54196758 /2

Ed carlos Braga dos Santos 011048 /5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro



 diário oficial Nº 34.681  69 Quinta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2021

Portaria Nº 2753/2021-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 2021/864135;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores baixo especificados, referente ao deslocamento do município 
de Belém para o município de Eldorado de carajás, no período de 06/09 
a 11/09/2021, para o município de curionópolis no período de 12/09 a 
16/09/2021, para o município de Xinguara/Belém no período de 17/09 
a 25/09/2021, a fim de realizar manutenção nas linhas telefônicas, nos 
padrões de entrada, nas extensões das linhas telefônicas e nos quadros 
telefônicos dos referidos municípios.

nome matricula
Jacó Epifânio dos Santos 80845612/1

Jailson ferreira Pereira chaves 57196175/1
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 696794

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1124/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0698/2021-cGP/SEaP, de 21/06/2021, publicada no doE nº 34.620, 
de 24/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5982/2021-cGP/SEaP;
- 0699/2021-cGP/SEaP, de 21/06/2021, publicada no doE nº 34.620, 
de 24/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5983/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697104
Portaria Nº 1130/2021-cGP/seaP 
Belém, 30 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0741/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5993/2021-cGP/SEaP;
- 0742/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5994/2021-cGP/SEaP;
- 0743/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5995/2021-cGP/SEaP;
- 0744/2021-cGP/SEaP, de 26/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5996/2021-cGP/SEaP;
- 0745/2021-cGP/SEaP, de 26/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5997/2021-cGP/SEaP;
- 0746/2021-cGP/SEaP, de 26/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5998/2021-cGP/SEaP;
- 0747/2021-cGP/SEaP, de 26/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5999/2021-cGP/SEaP;
- 0749/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6001/2021-cGP/SEaP;
- 0750/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6002/2021-cGP/SEaP;
- 0751/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6003/2021-cGP/SEaP;
- 0752/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6004/2021-cGP/SEaP;

- 0754/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6006/2021-cGP/SEaP;
- 0755/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6007/2021-cGP/SEaP;
- 0756/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6008/2021-cGP/SEaP;
- 0758/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6010/2021-cGP/SEaP;
- 0759/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6011/2021-cGP/SEaP;
- 0760/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6012/2021-cGP/SEaP;
- 0761/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6013/2021-cGP/SEaP;
- 0762/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6014/2021-cGP/SEaP;
- 0763/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6015/2021-cGP/SEaP;
- 0767/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6019/2021-cGP/SEaP;
- 0768/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6020/2021-cGP/SEaP;
- 0769/2021-cGP/SEaP, de 10/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6021/2021-cGP/SEaP;
- 0770/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6022/2021-cGP/SEaP;
- 0773/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6025/2021-cGP/SEaP;
- 0774/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6026/2021-cGP/SEaP;
- 0775/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
602793/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697100
Portaria Nº 1125/2021-cGP/seaP 
Belém, 29 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0739/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.623, 
de 29/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5991/2021-cGP/SEaP;
- 0740/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.623, 
de 29/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5992/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697101
Portaria Nº 1126/2021-cGP/seaP 
Belém, 29 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE.
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0734/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.623, 
de 29/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5986/2021-cGP/SEaP;
- 0735/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.623, 
de 29/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5987/2021-cGP/SEaP;
- 0736/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.623, 
de 29/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5988/2021-cGP/SEaP;
- 0737/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.623, 
de 29/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5989/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697095
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Portaria Nº 1129/2021-cGP/seaP 
Belém, 30 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0757/2021-cGP/SEaP, de 28/06/2021, publicada no doE nº 34.624, 
de 30/06/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6009/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697089
Portaria Nº 1127/2021-cGP/seaP 
Belém, 29 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; SaidY MErcES doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar 
nº 5813/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a con-
clusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697091
Portaria Nº 1128/2021-cGP/seaP 
Belém, 30 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior - Presidente; SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fErraZ 
do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5701/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, corregedor Metropolitano - Presidente; SaidY MErcÊS doS SaNToS 
diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continui-
dade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5705/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por carloS fEliPE dE al-
MEida caValcaNTE, autoridade Sindicante - Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, Procurador autárquico e fundacional – membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disci-
plinar nº 5770/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a 
conclusão.
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente;  rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo - membro, e Marilia 
MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo – membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5922/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 697092
Portaria Nº 1122/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-

dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; SaidY MErcES doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar 
nº 5808/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a con-
clusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
assistente administrativo, membro; e Marilia MarTiNS dE BriTo, as-
sistente administrativo – membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos do Processo administrativo disciplinar nº 5911/2021-cGP/SEaP, es-
tabelecendo o prazo de 120 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697113
Portaria Nº 1120/2021-cGP/seaP 
Belém, 21 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior; rESolVE: art. 1º - Prorrogar a Portaria 
abaixo relacionada:
- 0692/2021-cGP/SEaP, de 17/06/2021, publicada no doE nº 34.616, 
de 21/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5976/2021-cGP/SEaP;
- 0693/2021-cGP/SEaP, de 17/06/2021, publicada no doE nº 34.616, 
de 21/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5977/2021-cGP/SEaP;
- 0696/2021-cGP/SEaP, de 18/06/2021, publicada no doE nº 34.616, 
de 21/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5980/2021-cGP/SEaP;
- 0697/2021-cGP/SEaP, de 18/06/2021, publicada no doE nº 34.616, 
de 21/06/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5981/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697119
Portaria Nº 1119/2021-cGP/seaP 
Belém, 21 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior; rESolVE: art. 1º - Prorrogar a Porta-
ria abaixo relacionada: - 0694/2021-cGP/SEaP, de 17/06/2021, publicada 
no doE nº 34.616, de 21/06/2021, referente à Sindicância administrativa 
disciplinar nº: 5978/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697121
Portaria Nº 1123/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por carloS fEliPE dE al-
MEida caValcaNTE, autoridade Sindicante - Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, Procurador autárquico e fundacional – membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disci-
plinar nº 5809/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a 
conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697109
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Portaria Nº 1121/2021-cGP/seaP 
Belém, 23 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e 
subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espe-
que na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da efici-
ência, moralidade e duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a 
análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os esforços 
necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSidEraNdo 
ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da 
não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo legal não 
constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão compos-
ta por carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE, autoridade Sindicante 
- Presidente; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, Procurador autár-
quico e fundacional – membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
assistente administrativo – membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5755/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por carloS fEliPE dE al-
MEida caValcaNTE, autoridade Sindicante - Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional – mem-
bro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo – 
membro, para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância ad-
ministrativa disciplinar nº 5757/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 
60 dias para a conclusão.
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; SaidY MErcÊS doS SaNToS 
diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro, para dar continui-
dade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5758/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697116
Portaria Nº 1118/2021-cGP/seaP 
Belém, 21 de julho de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo; CONSIDERANDO 
que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os 
esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSi-
DERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo 
legal não constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão 
composta por Marilia MarTiNS dE BriTo, autoridade Sindicante – Pre-
sidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo 
– membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administra-
tivo – membro, para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância 
administrativa disciplinar nº 5905/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo 
de 60 dias para a conclusão. art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta 
por rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, autoridade Sindicante – Pre-
sidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente administrativo 
– membro, e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, assistente administrativo – 
membro, para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância ad-
ministrativa disciplinar nº 5907/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 
60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 697127
Portaria Nº 1177/2021-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 5897/2021-
cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos relacionados à denúncia de maus 
tratos e violação de direitos Humanos a presos custodiados nas Unidades 
Prisionais da Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEPa, 
conforme ofício n° 63/2021-GaB/SEJUdH/cMdV, datado de 04 de fevereiro 
de 2021; coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise crite-
riosa e imparcial dos autos, diante da ausência de indícios de materialidade 
e autoria, uma vez que não restou comprovado à existência de nexo causal 
entre a conduta e o dano perpetrado, recomendou o arQUiVaMENTo do 
feito. rESolVE: art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar o 
arQUiVaMENTo do presente feito, com fulcro, por analogia, ao art. 201, 
i, do rJU, diante da inexistência de indícios de autoria e materialidade aos 
servidores lotados no cTM iii, cPaSi e PEM i, no que tange às supostas 
violações aos direitos humanos dos custodiados destas Unidades Prisio-
nais. art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da presente de-
cisão à diretoria de logística, Patrimônio e infraestrutura – dlPi, para que 
tome conhecimento dos problemas hidráulicos (manutenção e/ ou aquisi-
ção) da bomba d’água do centro de recuperação Penitenciário do Pará iii, 
CTM III, a fim de solucionar a falta de água nesta Unidade Prisional; Art. 2º 

- Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da presente decisão SEJUdH;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697129
Portaria Nº 1179/2021-cGP/seaP 
Belém, 23 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 6204/2021-cGP/SEaP, objetivando apu-
rar supostas agressões e maus tratos em desfavor do PPl NElSoN Pa-
TricK MElo doS SaNToS (iNfoPEN 119508), custodiado no centro de 
recuperação Penitenciário do Pará iii, conforme relatório de diligência 
n°120/2021-cGP/SEaP de 18/08/2021; art. 2 º - designar carloS fE-
liPE dE alMEida caValcaNTE, autoridade Sindicante, para conduzir a 
investigação; art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente 
relatório conclusivo ao final da investigação. Art. 4º - Classificar o presen-
te processo como de tramitação prioritária, nos termos da PorTaria Nº 
420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697131
Portaria Nº 1176/2021-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 Sindicân-
cia administrativa disciplinar nº 6203/2021-cGP/SEaP, em face do Policial 
Penal, a.V.S. (M.f.: 5954594), lotado na colônia Penal agrícola de Santa 
izabel, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcio-
nal, por inobservância aos deveres funcionais, ao supostamente, omitir-se 
no zelo e conservação do armamento cedido por esta Secretaria de admi-
nistração Penitenciária - SEAP, a fim de compor o kit de proteção individu-
al, tal conduta amolda-se a falta grave, com fulcro nos arts. 177, Vi, art. 
178, XVi c/c art. 189, todos da lei 5.810/1994-rJU, conforme Memorando 
n°182/2021- GPaT-SEaP de 06/08/2021; art. 2º – constituir comissão 
composta pelos servidores, ViTor raMoS EdUardo, corregedor Metro-
politano (M.f. 5902749) – Presidente, Karla diaNa dE SoUZa frETaS, 
(M.f. 97571444) - Membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
55585599) – Membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão 
tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos depar-
tamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública 
para as diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar 
à referida comissão que obedeça ao estatuído no artigo 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 da servi-
dora e a comissão de Estágio Probatório para providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697137

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 680/2021 – GaB/seaP
Belém, 25 de agosto de 2021.
a Secretária de Estado de administração Penitenciária, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
da cidade Nova:
PrESidENTE: EdEr cESar Garcia dE SoUSa – diretor
MEMBro: adriaNo da SilVa riBEiro- Gerente de segurança
MEMBro: BElaNNY BarBoSa loPES- Psicóloga
MEMBro: iSoliNa dE NaZarÉ corrEa ViEira- assistente social
SEcrETária: adriaNa TEiXEira MaciEl- assistente administrativo
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SHEila criSTiNa faro rEiS
Secretária de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 696934
Portaria N°2068/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) Maria do Socorro alVES VaNZElEr, ma-
trícula funcional n° 5895697, para exercer a Função Gratificada de Su-
pervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial 
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- GSTP, com lotação na central de Triagem da cidade Nova - cTcN, em 
substituição à servidora Maria JoSÉ TaVarES NEVES, matrícula funcional 
n° 5381312, em virtude de transferência para outra Unidade Penitenciária, 
a contar de 01 de setembro 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697035
Portaria N°2069/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 904/2020- GaB/SEaP/Pa de 09/10/2020, publi-
cada no doE n° 34.374 de 15/10/2020, NilcE aNdrEZa PraTa riBEiro, 
matrícula n° 5923122, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial- GSTP, com lotação 
na central de Triagem Metropolitana ii – cTM ii, a contar de 01 de setem-
bro de 2021.
dESiGNar aNdrÉia dE JESUS SaNTaNa PaNToJa, matrícula n° 5952536, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 02 de setem-
bro de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697037
Portaria N°2070/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 431/2016- GaB/SUSiPE/Pa de 28/07/2016, 
publicada no doE n° 33.181 de 01/08/2016, ElZiaNE Maia dE liMa, 
matrícula n° 5896558, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial- GSTP, com lotação 
na central de Triagem Masculina de Santarém - cTMS, a contar de 11 de 
julho de 2021.
dESiGNar lUciaNa loBaTo GENTil SaMPaio, matrícula n° 5952489, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 12 de julho 
de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697038
Portaria Nº 2064/2021-dGP/seaP, de 25/08/21
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
RESOLVE: DESIGNAR aos servidores, abaixo relacionados, Função Gratifi-
cada de Supervisor de 4ª Equipe Penitenciária - GSEP:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-loTaÇÃo-acoNTar dE;
• GLAUBER GOMES PINHEIRO- 5954250-CRRBREVES-04/08/2021
• CLEIDIVAL PINHEIRO COSTA-5911486-CTMAbt-04/08/21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 696777

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 682/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
a Secretária de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora lUdYMila aNdradE rÉGiS - Matrícula fun-
cional nº 5858178 como fiscal titular e o servidor THIAGO VICTOR DA 
SILVA CHAGAS - Matrícula Funcional nº 5914015 como fiscal suplente do 
contrato administrativo nº 143/2021/SEaP, celebrado entre a empresa 
rJc dEfESa E aEroESPacial lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE ad-
MiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é aquisição de Espargi-
dor de Pimenta oc para atender as demandas da secretaria de estado de 
administração penitenciária do pará.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SHEila criSTiNa faro rEiS
Secretária de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 697033
Portaria N° 681/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
aSecretária de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, n uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora lUdYMila aNdradE rÉGiS - Matrícula fun-
cional nº 5858178 como fiscal titular e o servidor THIAGO VICTOR DA 
SILVA CHAGAS - Matrícula Funcional nº 5914015 como fiscal suplente do 
contrato administrativo nº 136/2021/SEaP, celebrado entre a empresa 
rJc dEfESa E aEroESPacial lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE ad-
MiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é aquisição de instru-
mento de menor potencial ofensivo, tipo munições químicas para atender 
as necessidades desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária 
nas atividades de serviço diário operacional, ações de ensino qualificativo/

educação continuada e suporte logístico ao grupo de elite (art. 33 da lei 
Estadual 8973/2019) desta SEaP para intervenções táticas nas Unidades 
Peniteciárias..
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SHEila criSTiNa faro rEiS
Secretária de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 697013
Portaria N° 679/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
a Secretária de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor JaiME roNaldo doS rEiS SaNTiaGo doS 
REIS SANTIAGO - Matrícula Funcional nº 5952826 como fiscal titular e o 
servidor Márcio MorEira MaToS - Matrícula funcional nº 5949321 como 
fiscal suplente do Contrato Administrativo nº 148/2021/SEAP, celebrado 
entre a empresa ViZZEN coMÉrcio E SErViÇoS EM EQUiPaMENToS 
ElETrÔNicoS lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é aquisição de Equipamentos de in-
formática, tipo NoBrEaK 1.0 KVa, visando atender as demandas adminis-
trativas da Sede e das Unidades Penitenciárias desta Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária – SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SHEila criSTiNa faro rEiS
Secretária de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 697023

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
rdc eLetrÔNico Nº 001/2021/seaP
Processo nº 2020/1023305
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP, por meio 
da comissão Permanente de licitação de rdc, com fundamento na lei 
12.462, de 04 de agosto de 2011, bem como no decreto 1.974 de 30 de 
janeiro de 2018, subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93, nas demais 
normas especificas ao caso, e nos termos do Edital, torna público que rea-
lizará processo licitatório, na modalidade regime diferenciado de contrata-
ção – rdc nº 001/2021, na forma eletrônica, modo de disputa aberto, do 
tipo menor preço global, sob regime de Empreitada por Preço Global, cujo 
objeto é a construção de um galpão de costura na colônia penal agrícola de 
Santa izabel - cPaSi, no complexo de americano, localizada na rodovia Br 
316, km 53 - distrito de americano s/n, no Município de Santa izabel, Esta-
do do Pará. o início da sessão dar-se-á às 10h00min, do dia 20/09/2021. a 
retirada do edital ocorrerá, exclusivamente, nos sites, www.compraspara.
pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 697072

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 2017/21-dGP.seaP, de 16/08/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 03/08/21, as férias do servidor JaiME roNaldo doS rEiS SaNTiaGo, 
concedidas através da PorTaria Nº 1416/21-dGP.SEaP, de 07/07/21, pu-
blicada no doE nº 34.635, de 12/07/21.
o período remanescente terá início a partir de 03/12/21 a 31/12/21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697170

aLteraÇÃo de FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 2072/21-dGP.seaP, de 25/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/09/2021 a 30/09/2021 
para 01/11/2021 a 30/11/2021, o período de gozo das férias do servidor 
Mario doS SaNToS TriNdadE, matrícula nº 5950053, concedida através 
da PorTaria Nº 1961/21-dGP/SEaP, de 05/08/2021, publicada no doE nº 
34.664, de 10/08/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697055
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iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 2044/21-dGP.seaP, de 18/08/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
16/08/21, as férias do servidor carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE, 
concedidas através da PorTaria Nº 1416/21-dGP.SEaP, de 07/07/21, pu-
blicada no doE nº 34.635, de 12/07/21.
o período remanescente terá início a partir de 01/12/21 a 16/12/21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697179
traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 2032/21-dGP.seaP, de 16/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/02/21 a 02/03/21 para 
01/10/21 a 30/10/21, o período de gozo das férias do servidor Marcio 
aurelio Tapajos araujo, concedida através da PorTaria Nº 008/21-dGP/
SEaP, de 05/01/21, publicada no doE nº 34.454, de 08/01/21.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697181
traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 2027/21-dGP.seaP, de 16/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 02/08/21 a 31/08/21 para 
01/09/21 a 30/09/21, o período de gozo das férias da servidora risolete 
Gesta farias, concedida através da PorTaria Nº 1416/21-dGP/SEaP, de 
07/07/21, publicada no doE nº 34.635, de 12/07/21.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697173

t.
.

torNar seM eFeito
.

diÁria
tornar sem efeito a Portaria Nº 1844/2021, publicada no diário 
Oficial Nº.34661 de 06 de agosto de 2021.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 697053
tornar sem efeito a Portaria Nº 1844/2021, publicada no diário 
Oficial Nº.34661 de 06 de agosto de 2021.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 696942

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 2061/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 24 de aGosto de 2021.
Nome: EriK ViaNa dE alMEida, Matrícula nº 6403330/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 24/08/2021 a 02/09/2021.

Protocolo: 697060
eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria Nº 2060/21-dGP.seaP, de 24/08/21
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
ferias nº 875/21-dGP.SEaP, de 02/06/21, publicada no doE nº 34.609, de 
11/06/21, a servidora Elaine cristina Garcia assunção da Paixão, matrícula 
nº 5953032.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697184

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação
Pregão eletrônico nº 003/2021/secULt
objeto: o objeto da presente licitação é cESSÃo dE USo, a TÍTUlo oNE-
roSo, dos espaços para a utilização de serviço de cafeteria do café da Paz 
e café do Terrace, localizados na rua da Paz s/nº - campina, Belém - Pa, 
cEP: 66017-060, para implantação e exploração comercial de serviços de 
alimentação de alto padrão, visando sempre à segurança, higiene e pre-
servação do patrimônio, conforme condições, e exigências estabelecidas 
neste Termo de referência e demais documentos previstos em Edital, in-
dependentemente de transcrição; data de abertura: 10/09/2021; Hora: 
08h00min (Horário de Brasília). Endereço eletrônico: www.gov.br; UaSG: 
925490; retirada de Edital: site do coMPraSNET, site da SEcUlT, Mural 
de licitações coMPraSPará. informações: licitacaosecultpa@gmail.com
Belém (Pa), 25 de agosto de 2021.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura.

Protocolo: 696957

aviso de Licitação
Pregão eletrônico nº 004/2021/secULt
objeto: o objeto da presente licitação é cESSÃo dE USo, a TÍTUlo oNE-
roSo, de área destinada à exploração comercial da atividade de Estacio-
namento de Veículos, no Parque Urbano Belém Porto futuro, localizada na 
Travessa rui Barbosa, e a área de estacionamento localizada ao lado do 
centro Universitário Metropolitano da amazônia - UNifaMaZ, Bairro redu-
to, cEP n° 666.53-260, para implantação e exploração comercial de esta-
cionamento, visando sempre à segurança, e preservação do patrimônio, 
conforme condições, e exigências estabelecidas neste Termo de referên-
cia; data de abertura: 10/09/2021; Hora: 14h00min (Horário de Brasília). 
Endereço eletrônico: www.gov.br; UaSG: 925490; retirada de Edital: site 
do coMPraSNET, site da SEcUlT, Mural de licitações coMPraSPará. in-
formações: licitacaosecultpa@gmail.com
Belém (Pa), 25 de agosto de 2021.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura.

Protocolo: 696958

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 421/21, de 25.08.2021
Servidor: iGor loPES NEri
Matrícula: 5951071-1
cargo: assessor
cPf: 722.183.632-91
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339039.......r$ 7.000,00
ordenador de despesa: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 697123

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 422 de 25 de aGosto de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais, 
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,
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 347/21, de 30.07.2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.656, de 02.08.2021, que cedeu a 
servidora efetiva SaMia Marcia araUJo MoNTEiro PirES, matrícula nº 
57192602-1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública – Psicólogo, 
com ônus ao Ministério Público do Estado do Pará – MPPa, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
a 02.08.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 25 de agosto de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 697003

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01017
ProcESSo Nº 2021/906271
Valor: r$1.000,00 (um mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento nº 05/2020-SEcUlT, para participar do evento cultural 
Preamar da cultura Popular, promovido por esta Secretaria de Estado, no 
dia 26 de agosto de 2021, no Teatro Estação Gasômetro.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020, iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8424 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158424 Pi: 1030008424c aÇÃo: 
269723 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8424.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PENHEiro dE carValHo, 
Matrícula:57188175/4.
coNTraTada: raiMUNda dE NaZarÉ do Ó riBEiro – cPf Nº 
043.757.502-00.
ENdErEÇo: rua dois de dezembro, 3258, Paracuri, cEP.: 66814-215, BE-
lÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 696993
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01000
ProcESSo Nº 2021/881161
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2021
OBJETO: Contratação do profissional Reginaldo Silva dos Santos para par-
ticipar como debatedor no evento Preamar da cultura Popular, que ocorreu 
na Estação cultural de icoaraci, no dia 22.08.2021.
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oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8421 foNTE dE rEcUrSo: 
0101000000 (recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158421 Pi: 
1030008421c aÇÃo: 269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: antônio luciano Gomes do rosário
coNTraTada: rEGiNaldo SilVa doS SaNToS, cPf: 190.004.212-68
ENdErEÇo: TV oito, cJ cohab, Gleba iii, nº 257, Bairro: castanheira, 
cEP: 66645-005, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 696981
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01015
ProcESSo Nº 2021/906334
Valor: r$1.000,00 (um mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento nº 05/2020-SEcUlT, para participar do evento cultural 
Preamar da cultura Popular, promovido por esta Secretaria de Estado, no 
dia 26 de agosto de 2021, no Teatro Estação Gasômetro.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020, iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8424 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158424 Pi: 1030008424c aÇÃo: 
269723 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8424.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PENHEiro dE carValHo, 
Matrícula:57188175/4.
coNTraTado: lUiZ GoNZaGa aSSUNÇÃo– cPf Nº 128.776.462-20.
ENdErEÇo: EST áGUaS liNdaS, 33, áGUaS liNdaS, cEP: 67.020-220, 
aNaNiNdEUa Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 697029
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00999
ProcESSo Nº 2021/880557
Valor: r$ 400 (quatrocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2021
OBJETO: Contratação da profissional Cristiane Pereira Oliveira para rea-
lizar a oficina sobre “Arranjos e Adereços” no evento Preamar da Cultura 
Popular, que ocorreu na sede da Escola de Samba canal 19, nos dias 21 e 
22.08.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8421 foNTE dE rEcUrSo: 
0101000000 (recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158421 Pi: 
1030008421c aÇÃo: 269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: antônio luciano Gomes do rosário
coNTraTada: criSTiaNE PErEira oliVEira, cPf: 424.406.452-49
ENdErEÇo: rua Trinta e cinco, nº 261, Bairro: Maracangalha, cEP: 
66110-029, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 696960
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01003
ProcESSo Nº 2021/880704
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2021
OBJETO: Contratação da profissional Marília Carla Araújo Silva para par-
ticipar como cerimonialista no evento Preamar da cultura Popular, que 
ocorreu na Estação cultural de icoaraci, nos dias 20, 21 e 22.08.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8421 foNTE dE rEcUrSo: 
0101000000 (recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158421 Pi: 
1030008421c aÇÃo: 269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: antônio luciano Gomes do rosário
coNTraTada: MarÍlia carla araÚJo SilVa, cPf: 267.264.752-68
ENdErEÇo: Qd E, residencial itapuã, nº 4, Bairro: Tapanã, cEP: 66825-
010, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 696949
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01011
ProcESSo Nº 2021/887330
Valor: r$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 20/08/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento nº 05/2020-SEcUlT, para participar do evento cultural 
Preamar da cultura Popular, promovido por esta Secretaria de Estado, em 
parceria com a agência distrital de icoaraci/adic, no dia 21 de agosto de 
2021, na Estação cultural de icoaraci.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020, iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUTroS SErViÇoS dE 

TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aNToNio lUciaNo GoMES do ro-
Sário, Matrícula:54185955/ 2.
coNTraTada: raiMUNdo JaMil da coNcEiÇÃo rEBElo – cPf Nº 
453.755.502-53.
ENdErEÇo: r QUiNZE dE aGoSTo, 1145, PoNTa GroSSa, icoaraci, 
cEP:66.812-480, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 696968
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00998
ProcESSo Nº 2021/880480
Valor: r$ 400 (quatrocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2021
OBJETO: Contratação do profissional Bruno Jorge Barbosa de Oliveira para 
realizar a oficina denominada “Rodado de Saia” no evento Preamar da 
cultura Popular, que ocorreu na sede da Escola de Samba canal 19, nos 
dias 21 e 22.08.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8421 foNTE dE rEcUrSo: 
0101000000 (recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158421 Pi: 
1030008421c aÇÃo: 269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: antônio luciano Gomes do rosário
coNTraTada: BrUNo JorGE BarBoSa dE oliVEira, cPf: 772.781.002-
91
ENdErEÇo: rua Mendes, nº 9, Park Zorb, Bairro: Maracacuera, cEP: 
66815-640, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 696970
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01009
ProcESSo Nº 2021/886837
Valor: r$4.000,00 (quatro mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 20/08/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento nº 05/2020-SEcUlT, para participar do evento cultural 
Preamar da cultura Popular, promovido por esta Secretaria de Estado, em 
parceria com a agência distrital de icoaraci/adic, no dia 22 de agosto de 
2021, na Estação cultural de icoaraci.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020, iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aNToNio lUciaNo GoMES do ro-
Sário, Matrícula:54185955/ 2.
coNTraTada: dilErMaNo HUGo alVES fErrEira – cPf Nº 248.502.682-
34.
ENdErEÇo: rd aUGUSTo MoNTENEGro, S/N, aPTo 202, Bl 02, coNd 
VillE laGUNa, ParQUE VErdE, cEP:66.635-110, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 696940
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01004
ProcESSo Nº 2021/880625
Valor: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2021
OBJETO: Contratação da profissional Francilene Lima Freire para realizar a 
oficina “Práticas Coreográficas de Danças Folclóricas” no evento Preamar 
da cultura Popular, que ocorreu na Estação cultural de icoaraci, nos dias 
21 e 22.08.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8421 foNTE dE rEcUrSo: 
0101000000 (recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158421 Pi: 
1030008421c aÇÃo: 269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: antônio luciano Gomes do rosário
coNTraTada: francilene lima freire, cPf: 267.264.752-68
ENdErEÇo: rd arthur Bernardes, nº 296, Bairro: Telégrafo, cEP: 66115-
000, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 696932
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01014
ProcESSo Nº 2021/912582
Valor: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento nº 05/2020-SEcUlT, para participar do evento cultural 
reabertura do Theatro da Paz, promovido por esta Secretaria de Estado, 
com realização em 23 de agosto de 2021.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020, iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039- oUTroS SErViÇoS dE 
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TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: adriaNo BarroSo doS SaNToS, 
Matrícula: 54186746/2.
coNTraTada: lUciETE BaSToS dE araUJo 93381573772 – cNPJ 
Nº33.227.167/0001-49.
ENdErEÇo: aV GoVErNador JoSÉ MalcHEr, 2277, aPT 802, NaZarÉ, 
cEP: 66.060-230, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 696901
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01016
ProcESSo Nº 2021/880741
Valor: r$400,00 (quatrocentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 20/08/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento nº 05/2020-SEcUlT, para participar do evento cultural 
Preamar da cultura Popular, promovido por esta Secretaria de Estado, em 
parceria com a agência distrital de icoaraci/adic, nos dias 21 e 22 de 
agosto de 2021, na Escola de Samba canal 19.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020, iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aNToNio lUciaNo GoMES do ro-
Sário, Matrícula:54185955/ 2.
coNTraTado: MaXiNildo SoarES do NaSciMENTo – cPf Nº 
391.911.172-91.
ENdErEÇo: TV. doS aNdradaS, 100, cal SaNTa riTa, ParacUri, cEP: 
66.811-260, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 697064
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01001
ProcESSo Nº 2021/881283
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2021
OBJETO: Contratação do profissional Rafael Tadeu dos Santos Lima para 
realizar apresentação cultural no evento Preamar da cultura Popular, que 
ocorreu na Estação cultural de icoaraci, no dia 21.08.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8421 foNTE dE rEcUrSo: 
0101000000 (recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158421 Pi: 
1030008421c aÇÃo: 269579 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: antônio luciano Gomes do rosário
coNTraTada: rafael Tadeu dos Santos lima, cPf: 043.949.762-00
ENdErEÇo: TV Vileta, Vila Santa luzia, nº 1, Bairro: Pedreira, cEP: 66085-
685, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 697073

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 708 – cGP/daF/FcP de 25 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, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº795 de 29 de maio de 2020, 
publicado no doE n.º34.240, de 01 de junho de 2020, de acordo com o 
art 7°.
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/924451de 23/08/2021 e ainda o ofício Nº 
200/ 2021 – SEcUlT/Pa, de 20/08/2021.
rESolVE:
i – cEdEr à servidora MYcHEllE lEMoS frEirE, matrícula nº 5892351/1, 
Técnico em Gestão cultural/arquitetura, à SEcrETaria dE ESTado dE 
cUlTUra do Pará - SEcUlT, pelo período de 01/09/2021 a 31/082025, 
com ônus para o Órgão cessionário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 697025

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 006/2021 – secoM
ProcESSo N° 2021/704985
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE SWiTcH 08 PorTaS, 10/100/1000 MBPS, para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado de comunicação (SE-
COM) Belém/PA, de acordo com as especificações contidas no Termo de 
referência.
daTa da aBErTUra: 09/09/2021.
Hora dE aBErTUra: 10h00min (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: 696644

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 274/2021, de 24 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 08/2021 do GaB/fUNTElPa,
de 23/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/925428 de 23/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor HilBErT Hil car-
rEira do NaSciMENTo, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em
comissão de PrESidENTE, para custear despesas com viagem ao rio de 
Janeiro na data de 30/08/2021 à 01/09/2021 com objetivo de realizar 
audiência no rio de Janeiro com o presidente da cBf em exercício, coronel
antônio carlos Nunes, para tratar de assunto relacionado à copa Verde
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 696722
Portaria Nº 276/2021, de 25 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021 do coloG/fUN-
TElPa, de 24/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/931809 de 24/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lEoNardo coElHo PErEira, 
matrícula n.º 5960291/1, ocupante do cargo em comissão de coordENa-
dor dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s) Municípios de 
Primavera e Salinópolis na data de 26/08/2021 com objetivo de ViSiTa 
TÉcNica daS rTVS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697183
Portaria Nº 275/2021, de 25 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 09/2021 do GaB/fUNTElPa, 
de 24/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/931944 de 24/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor HilBErT Hil carrEira do 
NaSciMENTo, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em comissão 
de PrESidENTE, para custear despesas com viagem ao(s) Municípios de 
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Primavera e Salinópolis na data de 26/08/2021 com objetivo de visita téc-
nica in loco nas rTV’s para planejar, coordenar, controlar e executar, todas 
as medidas necessárias à implantação e funcionamento do Sistema Esta-
dual de radiodifusão Educativa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697175
Portaria Nº 277/2021, de 25 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 42/2021 da cooTV/fUN-
TElPa, de 23/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/922871, de 23/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lUiZ carloS dE SoUZa MEN-
dES, matrícula n.º 7005849/1, ocupante do cargo de aUX.oP.UN.PorT. 
EXTErNo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de cas-
tanhal, na data de 29/08/2021, com o objetivo de realizar transmissão do
campeonato Brasileiro série d, jogo castahal Pa x Penarol - aM.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697204
Portaria Nº 278/2021, de 25 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 41/2021 da – cooTV/fUN-
TElPa, de 23/08/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/922730, 
de 23/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 1/2 (meia) diária(s) ao servidor roNaldo lUiZ rodriGUES 
da SilVa, matrícula 5890289/1, ocupante do cargo de rEPorTEr ciNE-
MaToGrafico, para custear despesas com viagem ao município de casta-
nhal, no dia 15/08/2021, com o objetivo de realizar serviços Transmissão 
do campeonato Brasileiro série d, jogo castanhal Pa x Penarol – aM.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697205
Portaria Nº 280/2021, de 25 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 17/2021 do dMK/fUNTElPa,
de 23/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/926952 de 23/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor cÂNdido Garcia 
NETo, matrícula n.º 5946606/2, ocupante do cargo em comissão de di-
rETor, para custear despesas com viagem ao rio de Janeiro na data de 
30/08/2021 à 01/09/2021 com objetivo de realizar audiência no rio de Ja-
neiro com o presidente da cBf em exercício, coronel antônio carlos Nunes,
para tratar de assunto relacionado à copa Verde
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697196
Portaria Nº 281/2021, de 25 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 40/2021 da cooTV/fUN-
TElPa, de 23/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/922676 de 23/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lUciaNo aTaidE MoUrao, ma-
trícula n.º 5140714/1, ocupante do cargo de aUX.oP.UN.PorT.EXTErNo, 
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de castanhal na data
de 29/08/2021 com objetivo de realizar transmissão do campeonato Bra-
sileiro série d, jogo castanhal (Pa) X Penarol (aM).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697201
Portaria Nº 279/2021, de 25 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021 do coloG/fUN-
TElPa, de 24/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/931540 de 24/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor BrUNo dE araÚJo MoUra, 
matrícula n.º 5946608/1, ocupante do cargo em comissão de coordENa-

dor dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de
Primavera e Salinópolis na data de 26/08/2021 com objetivo de visita téc-
nica das rTV`S.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697189

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de arQ. Nº 1.240/2021-GaB/Pad 
Belém, 25 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pela Procurador do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria Nº 371/2018-GaB/Pad, de 26/11/2018, publicado no 
doE edição nº 33.748 de 26/11/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar, com fundamento nos arts. 191, § 9º e 221, § 1º (primeira 
parte), da lei Estadual nº 5.810/94, tendo em vista as razões expostas 
pelo colegiado em questão, bem como manifestação do Exmo. Sr. Procu-
rador do Estado, a qual foi exarada nos autos do presente processo admi-
nistrativo disciplinar supracitado, considerando a falta funcional constante 
de acúmulo de cargo, em tese, imputada à servidora V.M.N.S.P., matrícula 
nº 662178-1;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 1.241/2021-GaB/Pad 
Belém, 25 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 2021/659172 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 1263/2021 exarada pelo consultor 
Jurídico do Estado - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, 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 SiMPlificado em desfavor do servidor K.J.S.l., Mat. nº 57205537 -1, 
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, da lei nº 
5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras rENaTa SaNToS 
da foNSEca MaT. 57176254-2 e raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS SaN-
ToS MaT. 404071-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no pra-
zo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado 15 (quinze) por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.242/2021-GaB/Pad 
Belém, 25 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pela Procurador do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria Nº 506/2017-GaB/Pad, dE 17/11/2017, publicado no 
doE edição nº 33.502, dE 22/11/2017.
r E S o l V E:
i – arQUiVar, com fundamento nos arts. 198, parágrafo 2º da lei nº 
5.810/94, tendo em vista a perda da pretensão punitiva da administra-
tiva Pública em decorrência da prescrição, considerando a falta funcional 
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constante de abandono de cargo, em tese, imputada ao servidor l.G.S.M., 
matrícula nº º 54180526-2;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.243/2021-GaB/siNd. 
Belém, 25 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 o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria Nº 04/2020-GaB/SiNd, de 10/03/2020, publicada no doE 
edição nº 34.139, dE 11/03/2020.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 1.244/2021-GaB/Pad.  
Belém, 25 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 
2021/878798 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 do servidor J.S.B.f., matrícula nº 380407-1, 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;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, MaT.5618460-3, fEliPE TEiXEira rEZENdE, MaT. 
54197224-2, e alciNETE do Socorro liMa da coSTa MaT. 57211696-
1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 
(sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conve-
niência 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
Portaria Nº 1.245/2021-GaB/Pad.  
Belém, 25 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 
2021/8821 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 J.o.S.M., matrícula nº 8083530-1, 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;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores criSTiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, MaT. N° 57212403-1, Maria JoSÉ SilVa do NaS-
ciMENTo, MaT. N° 5091580-4, e GEorGiNa TaVarES SarMaNHo, MaT. 
N° 301973-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo ini-
cial 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
Portaria Nº 1.246/2021-GaB/Pad.  
Belém, 25 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 
2021/882442 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 M.P.S.c., matrícula nº 5608597-2, 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;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores EdSoN MaToS doS 
SaNToS, MaT. 80845440-4,roSaliNa oliVEira MUNiZ, MaT. 5890701-1, 
e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS, MaT. 240842-1, para, sob a presi-
dência 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
Portaria Nº 1.247/2021-GaB/Pad.  
Belém, 25 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 
2021/926275 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 M.i.a.B., matrícula nº 5568803-1, 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;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aMElia daS Gra-
ÇaS SiMoES, MaT. 57229140-2; Maria da Gloria dE SoUZa BorGES, 
MaT. 5890910-1; E JoaNilcE carNEiro PErEira, MaT. 454745-1, 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: 697163
Portaria Nº 1.239/2021-GaB/Pad 
Belém, 25 de agostode 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os fatos denunciados nos autos do Processo Eletrônico 
nº 2021/722394 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1325/2021, exarada 
pela consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor c.c.S., Mat. nº 54190588-2, pelo come-
timento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, ii, iV, Vi; 
178, V, X, Xi c/c 190, iV, Vi, da lei nº 5.810/94;
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, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº1.249/2021-GaB/Pad. 
Belém, 25 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 80/2020-GaB/Pad de 12 de agosto de 2020, 
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publicada no doE n° 34.310 de 13 de agosto de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021-NdE, de 23 de 
agosto de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.250/2021-GaB/Pad. 
Belém,25 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do ofício 04/2021-NdE/SEdUc, de 
09/04/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
plinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 112/2014-GaB/Pad de 
16/06/2014, publicada no doE n° 32.666 de 18/06/2014, prorrogado pela 
PorTaria Nº 156/2014-GaB/Pad de 14/08/2014, publicada no doE nº 
32.708 de 19/08/2014, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.251/2021-GaB/Pad. 
Belém,25 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 03/2021-NdE/SEdUc, de 
23/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
plinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 120/2018-GaB/Pad de 
09/05/2018, publicada no doE n° 33.615 de 11/05/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 279/2018-GaB/Pad de 31/10/2018, publicada no doE nº 
33.732 de 01/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.252/2021-GaB/Pad. 
Belém,25 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 03/2021-NdE/SEdUc, de 
23/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
plinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 143/2021-GaB/Pad de 
01/02/2021, publicada no doE n° 34.478 de 02/02/2021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 1.224/2021-GaB/Pad de 19/08/2021, publicada no doE nº 
34.676 de 20/08/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;

ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 697096

errata
.

errata da Portaria N.º 034/2021 - sale|seduc, publicada no di-
ário Oficial N.º 34.554, de 16 de Abril de 2021:
oNde se LÊ: ananindeua/Pa
Leia-se: Belém/Pa
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 697192

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48852/2021
OBJETIVO: Conduzir técnicos da DRTI para visita técnica visando a fisca-
lização de obras na EME Brejo Grande do araguaia - convênio 211/2018. 
localizada no Município de Brejo Grande do araguaia e na EEEM dionísio 
Bentes - convênio 235/2018, no Município de rondon do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / roNdoN do Para / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0
roNdoN do Para / BrEJo GraNdE do araGUaia / 16/08/2021 - 
17/08/2021 Nº diárias: 1
BrEJo GraNdE do araGUaia / BElEM / 17/08/2021 - 18/08/2021 Nº 
diárias: 1.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944  cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696899
Portaria de diarias No. 48781/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 28/2021-NdE Pad 29/2020. ProcESSo Nº 
1344995/2019 E aNEXo Nº 1380310/2019. 4ª UrE MUNicÍPio: MaraBá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: 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: 696900
Portaria de diarias No. 48793/2021
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para fiScaliZaÇÃo iN loco Para lE-
VaNTaMENTo dE iNforMaÇÕES dE rEViSÃo dE ValorES rEPaSSadoS 
PElo ProGraMa ESTadUal dE TraNSPorTE EScolar PETE/Pa /2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 16/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 3
Baiao / BElEM / 19/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 57216813
cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696907
Portaria de diarias No. 48953/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do curso de Gestão do 
Novo Sistema de informações orçamentárias da Educaçâo - SioPE, em 
curitiba -Parana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaNa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
ParaNa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dElciENE loUrEiro corrEa
MaTrÍcUla: 5946649
cPf: 56335512220
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario adJUNTo dE PlaNEJaMENTo E GESTao / 
dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696910
Portaria de diarias No. 48612/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE 
MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola 
(PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES. EEEM 
alacid NUNES, EEEM iTaBocal, EEEM BaNGU, EEEM adÉlia carValHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 16/08/2021 - 18/08/2021 Nº diárias: 2
iriTUia / iPiXUNa do Para / 18/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 2
iPiXUNa do Para / BElEM / 20/08/2021 - 20/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda araUJo TaVarES
MaTrÍcUla: 761052
cPf: 55921493287
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carGo/fUNÇÃo:  SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696889
Portaria de diarias No. 48829/2021
oBJETiVo: Visita Técnica na obra de reforma da EE Professora ducilla al-
meida do Nascimento, localizada na cidade de altamira/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM MaraBa 18/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 1
MaraBa BElEM 19/08/2021 - 19/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Nadia doS SaNToS MoKdci
cPf: 40076601234
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696891
Portaria de diarias No. 48691/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais na EEEfM Presidente Tancredo Neves que 
está sendo reformada com recursos do Bid.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPoliS / 13/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPoliS / BElEM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaliM do NaSciMENTo HaBEr
MaTrÍcUla: 6403786
cPf: 29728533268
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696894
Portaria de diarias No. 48837/2021
oBJETiVo: conduzir servidor que realizará visitas técnicas na obra da EE-
EfM dom João Vi, localizada no Município de capanema/Pa e na obra da 
EEEf Padre dubois, no Município de Salinópolis/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 10/08/2021 - 10/08/2021 Nº diárias: 0
caPaNEMa / SaliNoPoliS / 10/08/2021 - 11/08/2021 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 11/08/2021 - 11/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944
cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696896
Portaria de diarias No. 48993/2021
oBJETiVo: SoliciTaÇÃo dE ParTiciPaÇÃo EM cUrSo dE caPaciTaÇÃo 
SoBrE o SioPE rEaliZado EM cUriTiBa/Pr, ProMoVido PEla aP or-
GaNiZaÇÃo PaUliSTa EM GESTÃo PUBlica cNPJ 09. 602. 302/0001-04.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUriTiBa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
cUriTiBa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior
MaTrÍcUla: 57213450
cPf: 96907347253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696916
Portaria de diarias No. 48835/2021
oBJETiVo: Visita técnica na obra de reforma da EE Professora ducilla al-
meida do Nascimento, localizada no Município de altamira/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM alTaMira 11/08/2021 - 12/08/2021 Nº diárias: 1
alTaMira BElEM 12/08/2021 - 12/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Nadia doS SaNToS MoKdci
cPf: 40076601234
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 696918
Portaria de diarias No. 48954/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do curso de Gestão do 
Novo Sistema de informações orçamentárias da Educaçâo - SioPE, em 
curitiba -Parana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaNa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
ParaNa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNZ GErNoT QUirXTNEr JUNior
MaTrÍcUla: 5952244  cPf: 01244261238
carGo/fUNÇÃo:coordENador / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697057
Portaria de diarias No. 48949/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do curso de Gestão do 
Novo Sistema de informações orçamentárias da Educaçâo - SioPE, em 
curitiba -Parana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaNa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
ParaNa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa QUEiroZ dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5902439
cPf: 74586874287

carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697062
Portaria de diarias No. 48914/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº1178/2021-NdE PadS: 158/2019 E 407/2018 
13º UrE MUNicÍPio: BrEVES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 24/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 3
BrEVES / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JoSE SilVa do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5090580  cPf: 33052387200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697191
Portaria de diarias No. 48833/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 1. 127/2021-NdE Pad 198/2019. 9ª UrE MU-
NicÍPio: MaracaNÃ.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 24/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaYoNara caMarGo foNTaNa
MaTrÍcUla: 773573  cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697206
Portaria de diarias No. 48913/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº1178/2021-NdE PadS: 158/2019 E 407/2018 
13º UrE MUNicÍPio: BrEVES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 24/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 3
BrEVES / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNE dE NaZarE SilVa carValHo
MaTrÍcUla: 57212403  cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697148
Portaria de diarias No. 48831/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº. 1. 127/2021 - NdE Pad Nº. 198/2018 9ª UrE 
MUNicÍPio: MaracaNÃ.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 24/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127  cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697154
Portaria de diarias No. 48834/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 1. 127/2021-NdE Pad 198/2019. 9ª UrE MU-
NicÍPio: MaracaNÃ.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 24/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: THiaGo MElo friaES
MaTrÍcUla: 57212475
cPf: 81973772272
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697169
Portaria de diarias No. 48722/2021
oBJETiVo: conduzir servidores que realizarão a entrega de materiais para 
atender a demanda da EEEfM Pedro alvares cabral, localizada no Município 
de Santarém/Pa, considerando o retorno das aulas presenciais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 24/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 6
SaNTarEM / BElEM / 30/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036  cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697180
Portaria de diarias No. 48952/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do curso de Gestão do 
Novo Sistema de informações orçamentárias da Educaçâo - SioPE, em 
curitiba -Parana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaNa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
ParaNa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo NUNES Polaro
MaTrÍcUla: 6403130
cPf: 71073000249
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor PoliTico / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697105
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Portaria de diarias No. 48951/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do curso de Gestão do 
Novo Sistema de informações orçamentárias da Educaçâo - SioPE, em 
curitiba -Parana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaNa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
ParaNa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro NEGrao rodriGUES
MaTrÍcUla: 6330789
cPf: 10985727268
carGo/fUNÇÃo:  ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697065
Portaria de diarias No. 48950/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do curso de Gestão do 
Novo Sistema de informações orçamentárias da Educaçâo - SioPE, em 
curitiba -Parana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaNa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
ParaNa / BElEM / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lilia carMEN PiNTo fariaS dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57212381
cPf: 80761208291
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697070
Portaria de diarias No. 48702/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM Pedro 
alvares cabral, localizada no Município de Santarém/Pa, considerando o 
retorno das aulas presenciais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 24/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 6
SaNTarEM / BElEM / 30/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697122
Portaria de diarias No. 48700/2021
oBJETiVo: conduzir servidores que realizarão a entrega de materiais para 
atender a demanda da EEEfM Pedro alvares cabral, localizada no Município 
de Santarém/Pa, considerando o retorno das aulas presenciais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 24/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 6
SaNTarEM / BElEM / 30/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aldENEr clEViUS SoarES lEao
MaTrÍcUla: 5890925
cPf: 39376125215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697117
Portaria de diarias No. 48723/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM Pedro 
alvares cabral, localizada no Município de Santarém/Pa, considerando o 
retorno das aulas presenciais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 24/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 6
SaNTarEM / BElEM / 30/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: odoriValdo dE SoUZa crUZ
MaTrÍcUla: 447587  cPf: 15912663272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697110
Portaria de diarias No. 48703/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM Pedro 
alvares cabral, localizada no Município de Santarém/Pa, considerando o 
retorno das aulas presenciais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 24/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 6
SaNTarEM / BElEM / 30/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marli do Socorro SilVa da coSTa
MaTrÍcUla: 5183030
cPf: 30647215268
carGo/fUNÇÃo:daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697135
Portaria de diarias No. 48832/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 1. 127/2021-NdE Pad 198/2019. 9ª UrE MU-
NicÍPio: MaracaNÃ.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 24/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 3
MaracaNa / BElEM / 27/08/2021 - 27/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEJaNE Marilia Sa dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57208584
cPf: 74849085253

carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697142

oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria N.º: 7354/2021 de 18/08/2021
de acordo com o Processo Nº 2021/544719
ceder a SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE PUBlica, a servidora adria-
Na NaSciMENTo cardoSo diNiZ, matricula nº 57174891/3, Enfermeiro, 
lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
01/09/2021 a 30/08/2025.
Portaria N.º: 7309/2021 de 17/08/2021
de acordo com o Processo nº 2021/106019
ceder a PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo, o servidor 
ElENilToN da crUZ araUJo, matricula nº 57204709/1, Professor, lotada 
nesta Secretaria, com ônus para o Órgão cedente, Mediante reembolso do 
orgão cessionário, no período de01/01/2021 a 31/12/2022.
Portaria N.º: 7308/2021 de 17/08/2021
de acordo com o Processo nº 2021/559054
ceder a SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E cUlTUra, a servidora 
aNdrEa NaSciMENTo EWErToN, matricula nº 5778980/1, Professor, lota-
da nesta Secretaria, com ônus para o Órgão cedente, Mediante reembolso 
do orgão cessionário, no período de 01/05/2021 a 30/04/2023.
desiGNar
Portaria Nº.: 7375/2021 de 18/08/2021
de acordo com o processo nº 804836/2021
designar aNa roSa coSTa SaNToS, Matrícula nº 5440939/2, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Secretaria (GEd-
1) da EEEf Prof Waldemar ribeiro/Belém, a contar de 23/08/2021.
Portaria Nº.: 7378/2021 de 18/08/2021
de acordo com o processo nº 574381/2021
designar railENa dE SoUSa GaMa, Matrícula nº 57197502/2, Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf Prof 
acy de Jesus Barros Pereira/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/07/2021 a 14/08/2021.
Portaria Nº.: 7289/2021 de 16/08/2021
de acordo com o processo nº 624662/2021
designar dENiSE SaNToS fErNaNdES, Matrícula nº 57209204/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de diretor ii 
(GEd-3.1) da EEEfM dr agostinho Monteiro/ananindeua, durante o impe-
dimento do titular, no periodo de 02/08/2021 a 15/09/2021.
Portaria Nº.: 7290/2021 de 16/08/2021
de acordo com o processo nº 611472/2021
designar Tricia aMoraS alVES, Matrícula nº 5901377/1, Espec. em Edu-
cação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM Mano-
el leite carneiro/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
03/08/2021 a 16/09/2021.
Portaria Nº.: 7382/2021 de 19/08/2021
de acordo com o processo nº 783571/2021
designar MoNica criSTiNa coSTa MacEdo, Matrícula nº 57208769/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Preventorio Santa Terezinha/Belém, durante o impedimento do titu-
lar, no periodo de 01/02/2021 a 17/03/2021.
Portaria Nº.: 7376/2021 de 18/08/2021
de acordo com o processo nº 756189/2021
designar faBiola dE faTiMa crUZ da coSTa TorrES, Matrícula nº 
54193533/2, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEf Elcione Barbalho/ananindeua, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 02/08/2021 a 15/09/2021.
Portaria Nº.: 7377/2021 de 18/08/2021
de acordo com o processo nº 616065/2021
designar doralicE da coNcEiÇÃo MoNTEiro, Matrícula nº 179310/3, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) 
da EEEfM d Helena Guilhon/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/08/2021 a 30/08/2021.
Portaria Nº.: 7484/2021 de 24/08/2021
de acordo com o processo nº 674262/2021
designar MilENE PiNHEiro SoUZa, Matrícula nº 54190046/3, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEf Benedito Monteiro/Belém, a contar de 01/09/2021.
Portaria Nº.: 7491/2021 de 24/08/2021
de acordo com o processo nº 733392/2021
designar riTa dE caSSia alMENdra laMEira, Matrícula nº 6010210/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 
Unidade SEdUc na Escola/USE 12/ananindeua, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 25/08/2021 a 08/10/2021.
Portaria Nº.: 7494/2021 de 24/08/2021
de acordo com o processo nº 823166/2021
designar SaNdro aUGUSTo iNoMaTa da SilVa, Matrícula nº 57208867/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 7ª 
UrE/obidos, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/09/2021 
a 15/10/2021.
Portaria Nº.: 7489/2021 de 24/08/2021
de acordo com o processo nº 793985/2021
designar Maria ZUlEidE MorEira dE aBrEU, Matrícula nº 5435293/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf XV de Novembro/icoaraci, durante o impedimento do titular, no pe-
riodo de 01/09/2021 a 15/10/2021.
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Portaria Nº.: 7495/2021 de 24/08/2021
de acordo com o processo nº 705770/2021
designar coSMa Maria NaSciMENTo da cUNHa, Matrícula nº 
57209941/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
(GEd-5) da 8ª UrE/castanhal, durante o impedimento do titular, no perio-
do de 01/09/2021 a 15/10/2021.
Portaria Nº.: 7496/2021 de 24/08/2021
de acordo com o processo nº 730548/2021
designar Marilda aParEcida PrEciliaNo NaSciMENTo, Matrícula nº 
5343453/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
(GEd-5) da 10ª UrE/altamira,durante o impedimento do titular, no periodo 
de 08/09/2021 a 22/10/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7506/2021 de 24/08/2021
de acordo com o Processo nº 883968/2021
dispensar , a pedido,Joao faUSTiNo dE SoUSa, Matrícula nº 57188888/3, 
Especialista em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEfM cidade 
de Emaus/icoaraci/Belém, a contar de 23/08/2021.
Portaria Nº.: 7374/2021 de 18/08/2021
de acordo com o Processo nº 804836/2021
dispensar , a pedido, ESTEr oliVEira da SilVa, Matrícula nº 333735/1, 
assistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEf Prof 
Waldemar ribeiro/Belém, a contar de 27/08/2021.
Portaria Nº.: 7380/2021 de 19/08/2021
de acordo com o Processo nº 471104/2021
dispensar , a pedido, lEilcE dE caSSia PaXiUBa SoarES Matrícula nº 
55585550/2, Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEM Profª Ma-
ria das Graças Escocio cerqueira/itaituba, a contar de 24/08/2021.
Portaria Nº.: 7481/2021 de 24/08/2021
de acordo com o Processo nº674390/2021
dispensar alcioNE do Socorro SoBriNHo dE SoUZa, Matrícula nº 
57209958/1, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM Profª ana Tles/Benevides, a contar de 01/09/2021
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 7500/2021 de 24/08/2021
Nome: clEidE MEdEiroS da SilVa
Matrícula:181129/1 cargo:assist.administ.
lotação: depto de apoio operacional/Belém
Período:25/08/21 a 23/10/21
Triênios:01/10/93 a 30/09/96
Portaria Nº. 7502/2021 de 24/08/2021
Nome: idailZa loBaTo corrEa
Matrícula:5641802/2 cargo:Professor
lotação:EE Pedro amazonas Pedroso/Belém
Período:30/09/21 a 28/11/21
Triênios:26/05/13 a 25/05/16
Portaria Nº. 7501/2021 de 24/08/2021
Nome: iaNa alBUQUErQUE SarE faial
Matrícula:54191822/2 cargo:Professor
lotação:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém
Período:29/09/21 a 27/11/21 a 28/11/21 a 26/01/22
Triênios:25/08/09 a 24/08/12 – 25/08/12 a 24/08/15
Portaria Nº. 7503/2021 de 24/08/2021
Nome: raiMUNda Maria do Socorro VEiGa ViaNa
Matrícula:5803624/2 cargo:Professor
lotação: EEEEM raimundo ribeiro da costa/oeiras do Pará
Período:01/10/21 a 29/11/21
Triênios:14/10/03 a 13/10/06
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 7466/2021 e 23/08/2021
Nome:SiMoNE do Socorro raMoS NEVES
Matrícula:5619882/2Período:13/09/21 a 27/10/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7467/2021 e 23/08/2021
Nome:SiMoNE do Socorro raMoS NEVES
Matrícula:5619882/2Período:28/10/21 a 11/12/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7469/2021 e 23/08/2021
Nome:SiMoNE do Socorro raMoS NEVES
Matrícula:5619882/2Período:12/12/21 a 10/01/22 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7468/2021 e 23/08/2021
Nome:SiMoNE do Socorro raMoS NEVES
Matrícula:5619882/2Período:11/01/21 a 25/01/22 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7464/2021 e 23/08/2021
Nome:flaVia fErrEira doS SaNToS
Matrícula:57208459/1Período:07/09/21 a 21/10/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7465/2021 e 23/08/2021
Nome:flaVia fErrEira doS SaNToS
Matrícula:57208459/1Período:22/10/21 a 05/12/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7460/2021 e 23/08/2021
Nome:JoSiaNE MorEira MoraES
Matrícula:57190319/3Período:13/09/21 a 27/10/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7461/2021 e 23/08/2021
Nome:JoSiaNE MorEira MoraES
Matrícula:57190319/3Período:28/10/21 a 11/12/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7463/2021 e 23/08/2021
Nome:JoSiaNE MorEira MoraES
Matrícula:57190319/3Período:12/12/21 a 10/01/22 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.: 7462/2021 e 23/08/2021
Nome:JoSiaNE MorEira MoraES
Matrícula:57190319/3Período:11/01/22 a 25/01/22 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7456/2021 e 23/08/2021
Nome:daNiEla rEBElo MoNTE TriSTaN
Matrícula:57189915/1Período:14/09/21 a 13/10/21 Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7457/2021 e 23/08/2021
Nome:daNiEla rEBElo MoNTE TriSTaN
Matrícula:57189915/1Período:14/10/21 a 27/11/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7458/2021 e 23/08/2021
Nome:daNiEla rEBElo MoNTE TriSTaN
Matrícula:57189915/1Período:2811/21 a 10/01/22 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 7459/2021 e 23/08/2021
Nome:daNiEla rEBElo MoNTE TriSTaN
Matrícula:57189915/1Período:12/01/21 a 26/01/22 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 221/2021 de 20/08/2021
Nome:HEliaNa BraNdao loBo
Matrícula:5943665/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Enedina Sampaio Melo/igarape Miri
Portaria Nº.: 218/2021 de 20/08/2021
Nome:dalVa do Socorro GoMES dE aMoriM
Matrícula:5834198/3Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel antonio de castro sede vinc/igarape Miri
Portaria Nº.: 217/2021 de 20/08/2021
Nome:SHirlEY PiEdadE PaNToJa
Matrícula:5942786/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Eriberto Jasper/Tailandia
Portaria Nº.: 1697/2021 de 19/08/2021
Nome:roSEaNE diaS da SilVa
Matrícula:7060007/1Período:18/11/21 a 17/12/21 Exercício:2021
Unidade:3 UrE/abaetetuba
Portaria Nº.: 1696/2021 de 19/08/2021
Nome:liliaN Maria SilVa PiNTo
Matrícula:6317987/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma Stela Maia/abaetetuba
Portaria Nº.: 1695/2021 de 19/08/2021
Nome:JoSE GUilHErME NEGrao diaS
Matrícula:7059994/1Período:19/11/21 a 18/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma Stella Maria/abaetetuba
Portaria Nº.: 219/2021 de 20/08/2021
Nome:NElcY aQUiNo PiNHEiro
Matrícula:57227444/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel antonio de castro sede vinc/igarape Miri
Portaria Nº.: 216/2021 de 19/08/2021
Nome:alciENE MENdES cUNHa MElo
Matrícula:5941931/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EETEPa/Tailandia
Portaria Nº.: 215/2021 de 18/08/2021
Nome:ValEria da SilVa BriTo
Matrícula:57231258/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:Erc aPaE de Barcarens/Barcaren
Portaria Nº.: 05/2021 de 05/08/2021
Nome:GlaYdSoN SaldaNHa da crUZ
Matrícula:57218151/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EETEPa/Salvaterra
Portaria Nº.: 06/2021 de 05/08/2021
Nome:odair JoSE aMador da SilVa
Matrícula:557234021/1Período:24/11/21 a 23/12/21 Exercício:2021
Unidade:EETEPa/Salvaterra
Portaria Nº.: 662/2021 de 24/02/2021
Nome:arioSMar JUNior loBo da PaiXao E SilVa
Matrícula:5951576/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf abel ovidio de campos/curuça
Portaria Nº.: 583/2021 de 25/08/2021
Nome: Maria criSTiNa da SilVa dE frEiTaS VaZ
Matrícula:57234100/1Período:22/11/21 a 21/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria Nº.: 584/2021 de 25/08/2021
Nome:Maria dE NaZarE BoTElHo BlaNco
Matrícula:5809630/1Período:26/11/21 a 09/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria Nº.: 622/2021 de 21/01/2021
Nome:daNiEla diNiZ fraNÇa
Matrícula:57208095/1Período:17/11/21 a 31/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM lameira Bittencourt/castanhal
Portaria Nº.: 744/2021 de 01/02/2021
Nome:fraNciSco EZiVaNdro araUJo SaNToS
Matrícula:57188831/3Período:14/11/21 a 28/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria Nº.: 747/2021 de 01/02/2021
Nome:Sara PErEira da SilVa
Matrícula:57208170/1Período:19/11/21 a 02/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria Nº.: 746/2021 de 01/02/2021
Nome:raQUEl rodriGUES BarBoSa
Matrícula:54188268/1Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria Nº.: 723/2021 de 29/01/2021
Nome:aNToNia Maria coNcEiÇÃo da coSTa
Matrícula:57234001/1Período:11/11/21 a 25/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM frei Miguel de Bulhoes/S miguel do Guama
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Portaria Nº.: 724/2021 de 29/01/2021
Nome:lUciaNE JaQUES daS NEVES
Matrícula:57208424/1Período:24/11/21 a 07/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM frei Miguel de Bulhoes/S miguel do Guama
Portaria Nº.: 730/2021 de 29/01/2021
Nome:MarlUcE dE liMa lira
Matrícula:5837910/2Período:19/11/21 a 02/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM frei Miguel de Bulhoes/S miguel do Guama
Portaria Nº.: 729/2021 de 29/01/2021
Nome:fraNciNETE do Socorro oliVEira da coNcEiÇÃo
Matrícula:57208127/1Período:19/11/21 a 02/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM frei Miguel de Bulhoes/S miguel do Guama
Portaria Nº.: 697/2021 de 25/01/2021
Nome:MadalENa ValEria rocHa dE oliVEira
Matrícula:57234374/1Período:15/11/21 a 29/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª deusarina da S rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 701/2021 de 25/01/2021
Nome:SilVia dE NaZarE do roSario VENTUra
Matrícula:57208178/1Período:29/11/21 a 12/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª deusarina da S rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 178/2021 de 15/03/2021
Nome:NElMa dE faTiMa GoMES dE alMEida
Matrícula:57208189/1Período:19/11/21 a 02/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEETM artes São lucas/castanhal
Portaria Nº.: 175/2021 de 15/03/2021
Nome:aNa claUdia lEiTE do NaSciMENTo
Matrícula:57208064/1Período:21/11/21 a 04/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEETM artes São lucas/castanhal
Portaria Nº.: 603/2021 de 20/01/2021
Nome:roNYSSoN Joao dE MaToS cHUcrE
Matrícula:57210241/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 176/2021 de 15/03/2021
Nome:ElEaNor PiEdadE dE alMEida
Matrícula:57208422/1Período:26/11/21 a 09/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEETM artes São lucas/castanhal
Portaria Nº.: 177/2021 de 15/03/2021
Nome:Marcia aNdrEia caValcaNTE MoUra
Matrícula:57208136/1Período:25/11/21 a 08/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEETM artes São lucas/castanhal
Portaria Nº.: 366/2021 de 01/02/2021
Nome:Maria iVaNilda dE frEiTaS
Matrícula:57208130/1Período:18/11/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE inacio Koury Gabriel/castanhal
Portaria Nº.: 370/2021 de 04/02/2021
Nome:rEGiNa lUcia cUNHa dE oliVEira
Matrícula:57208417/1Período:18/11/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE inacio Koury Gabriel Neto/castanhal
Portaria Nº.: 521/2021 de 23/03/2021
Nome:Maria aParEcida laMEira SoUSa
Matrícula:57234101/1Período:18/11/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Pia/castanhal
Portaria Nº.: 512/2021 de 23/03/2021
Nome:ildEfoNSa PaiVa riBiro
Matrícula:57208148/1Período:13/11/21 a 27/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Pia/castanhal
Portaria Nº.: 527/2021 de 23/03/2021
Nome:MErYEllEN da GaMa E SilVa doS SaNToS
Matrícula:57208171/1Período:14/11/21 a 28/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Pia/castanhal
Portaria Nº.: 338/2021 de 15/01/2021
Nome:lEidiaNE MacHado dE liMa
Matrícula:57208121/1Período:20/11/21 a 03/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Magalhaes Barata/Santa Maria do Pará
Portaria Nº.: 980/2021 de 23/03/2021
Nome:Giliard MoNTEiro ModESTo
Matrícula:57210296/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria de Nazare Guimaraes Macedo/curuça
Portaria Nº.: 412/2021 de 11/03/2021
Nome:EliSa dE NaZarE GoMES PErEira
Matrícula:57234115/1Período:16/11/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE conego leitao/castanhal
Portaria Nº.: 491/2021 de 18/03/2021
Nome:Maria orcElia MoNTEiro
Matrícula:57208152/1Período:18/11/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Severiano Benedito de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria Nº.: 479/2021 de 18/03/2021
Nome:criSTiNa do Socorro loBo MoNTEiro
Matrícula:57208089/1Período:18/11/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE remigio fernandez/Marapanim
Portaria Nº.: 474/2021 de 18/03/2021
Nome:adriaNa corrEia coSTa liMa
Matrícula:57208052/1Período:18/11/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE remigio fernandez/Marapanim
Portaria Nº.: 475/2021 de 18/03/2021
Nome:aNa clara frEiTaS SPESSirTS fraNcES
Matrícula:57208056/1Período:25/11/21 a 08/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE remigio fernandez/Marapanim
Portaria Nº.: 470/2021 de 11/03/2021
Nome:rociclEY dE liMa SilVa
Matrícula:Período:10/11/21 a 24/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Joao Gabriel/Santa Maria do Pará
Portaria Nº.: 464/2021 de 11/03/2021
Nome:KEYla SoarES da coSTa
Matrícula:57208117/1Período:24/11/21 a 04/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Joao Gabriel/Santa Maria do Pará

Portaria Nº.: 454/2021 de 11/03/2021
Nome:lUiZa daYSE cHaVES dE lEMoS
Matrícula:57208119/1Período:17/11/21 a 31/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Severiano Benedito de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria Nº.: 451/2021 de 11/03/2021
Nome:JoSE BarroS da SilVa JUNior
Matrícula:57208727/1Período:11/11/21 a 25/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Severiano Benedito de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria Nº.: 440/2021 de 22/03/2021
Nome:Maria SolaNGE aGUiar fErNaNdES
Matrícula:57208164/1Período:13/11/21 a 27/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 425/2021 de 22/03/2021
Nome:oliVia Maria PErEira TorrES
Matrícula:5810540/2Período:21/11/21 a 04/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 424/2021 de 22/03/2021
Nome:EliaNE do Socorro BriTo NaSciMENTo
Matrícula:57208116/1Período:10/11/21 a 24/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 423/2021 de 16/03/2021
Nome:SolaNGE PiNHEiro MoNTEiro
Matrícula:57208169/1Período:14/11/21 a 28/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 422/2021 de 16/03/2021
Nome:adaMor QUarESMa GoNÇalVES
Matrícula:57234111/1Período:22/11/21 a 05/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 624/2021 de 13/05/2021
Nome:EliaNa SaNToS BalESTrEri
Matrícula:57208111/1Período:15/11/21 a 29/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM lameira Bittencourt/castanhal
Portaria No.:7453/2021 de 23/08/2021
Nome: lUciaNa PaUla SaNToS
Matrícula:55585620/2 Período:01/09 à 15/09/21Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7454/2021 de 23/08/2021
Nome: lUciaNa PaUla SaNToS
Matrícula:55585620/2Período:16/09 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7455/2021 de 23/08/2021
Nome: lUciaNa PaUla SaNToS
Matrícula: 55585620/2Período:31/10 à 29/11/21Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7449/2021 de 23/08/2021
Nome: JoSiVaN JoÃo MoNTEiro raiol
Matrícula: 5906294/1Período:02/09 à 16/10/21Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7450/2021 de 23/08/2021
Nome: JoSiVaN JoÃo MoNTEiro raiol
Matrícula: 5906294/1Período:17/10 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7452/2021 de 23/08/2021
Nome: JoSiVaN JoÃo MoNTEiro raiol
Matrícula: 5906294/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7451/2021 de 23/08/2021
Nome: JoSiVaN JoÃo MoNTEiro raiol
Matrícula:5906294/1 Período:31/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7443/2021 de 23/08/2021
Nome: NEli MoraES da coSTa MESQUiTa
Matrícula:51855888/1 Período:16/09/21 à 30/10/21Exercício:2017
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7444/2021 de 23/08/2021
Nome: NEli MoraES da coSTa MESQUiTa
Matrícula:51855888/1 Período:31/10 à 14/12/21Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7445/2021 de 23/08/2021
Nome: NEli MoraES da coSTa MESQUiTa
Matrícula: 51855888/1Período:15/12 à 28/01/22Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7446/2021 de 23/08/2021
Nome: NEli MoraES da coSTa MESQUiTa
Matrícula: 51855888/1Período:29/01 à 14/03/22Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7448/2021 de 23/08/2021
Nome: NEli MoraES da coSTa MESQUiTa
Matrícula:51855888/1 Período:15/03 à 13/04/21Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7447/2021 de 23/08/2021
Nome: NEli MoraES da coSTa MESQUiTa
Matrícula: 51855888/1Período:14/04 à 28/04/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7439/2021 de 23/08/2021
Nome: BrENda GoNÇalVES forTES
Matrícula:54190250/3 Período:13/09 à 27/10/21Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7440/2021 de 23/08/2021
Nome: BrENda GoNÇalVES forTES
Matrícula: 54190250/3Período:28/10 à 11/12/21Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:7442/2021 de 23/08/2021
Nome: BrENda GoNÇalVES forTES
Matrícula:54190250/3Período:11/01 à 25/01/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
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Portaria No.:7441/2021 de 23/08/2021
Nome: BrENda GoNÇalVES forTES
Matrícula: 54190250/3Período:12/12 à 10/01/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria No.:058/2021 de 25/01/2021
Nome: JoSÉ aldENY coSTa da PaiXÃo
Matrícula:57213314/1 Período:01/05 à 30/05/21Exercício:2020
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarém
Portaria No.:7505/2021 de 24/08/2021
Nome: arYaNE PUGET SiMoES rodriGUES
Matrícula: 57211147/1Período:29/11 à 28/12/21Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria No.:7507/2021 de 24/08/2021
Nome: raiMUNda dE NaZarE fErNaNdES corrEa
Matrícula: 5693306/1Período:15/11 à 29/12/21Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria No.:7508/2021 de 24/08/2021
Nome: JoÃo aMaro fErrEira NETo
Matrícula:55585818/2 Período:05/07 à 03/08/21Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria No.:7511/2021 de 24/08/2021
Nome: JaNE do Socorro SaMPaio
Matrícula:5571278 Período:19/07 à 01/09/21Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria No.:7504/2021 de 24/08/2021
Nome: aNdrE carValHo MoraES
Matrícula: 5902373/1Período:10/09 à 09/10/21Exercício:2020
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria No.:7512/2021 de 24/08/2021
Nome: Maria do Socorro BaNdEira da SilVa
Matrícula: 5901245/1Período:01/11 à 14/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEf dom calabria/Marituba
Portaria No.:7513/2021 de 24/08/2021
Nome: PaUlo SErGio SoarES dE MaToS
Matrícula:303364/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:depto de Educacional de atividades fisicas/Belém
Portaria No.:7514/2021 de 24/08/2021
Nome: Marcio PErEira dE SoUSa
Matrícula:5889914/1 Período:09/07 à 07/08/21Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria No.:7548/2021 de 24/08/2021
Nome: JoSE EMilio HErMES dE alMEida
Matrícula: 57212650/1Período:01/08 à 30/08/21Exercício:2020
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria No.:7509/2021 de 24/08/2021
Nome: SUSi dE JESUS SoUZa dE caSTro
Matrícula:294675/2 Período:05/07 à 18/08/21Exercício:2019
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria No.:7510/2021 de 24/08/2021
Nome: fraNciNETE PaUla oliVEira aMaro
Matrícula:57212641/1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria No.:7546/2021 de 24/08/2021
Nome: flaVia fErrEira GoMES
Matrícula:57208446/1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:1702/2021 de 19/08/2021
Nome: carloS roGÉrio dE oliVEira aNSElMo
Matrícula: 5377684/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:1703/2021 de 19/08/2021
Nome: raiMUNdo coSTa da SilVa
Matrícula: 606596/1Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2019
Unidade:EEEfM. Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:1704/2021 de 19/08/2021
Nome: ElBa Maia MarTiNS
Matrícula:57229419/2 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:1708/2021 de 19/08/2021
Nome: EliaNE diaS doS SaNToS
Matrícula:5951796/1 Período:10/10 à 08/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:1705/2021 de 19/08/2021
Nome: HElEM BETEl NEGrÃo da SilVa alENcar
Matrícula: 5800358/2Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:1701/2021 de 19/08/2021
Nome: MarilENE NEGrÃo doS SaNToS
Matrícula: 606758/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.:610/2021 de 23/08/2021
Nome: aNdrE ModESTo dE SoUSa
Matrícula: 57211262/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE Ezeriel Monico de Matos/Santarem
Portaria Nº.:611/2021 de 23/08/2021
Nome: roSSiMar rUi PiNHo doS SaNToS
Matrícula: 5948083/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Jader f Barbalho/Santarem
Portaria Nº.:154/2021 de 23/08/2021
Nome: SidraQUE SiMao dE oliVEira
Matrícula: 5942913/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:15ª UrE/conceição do araguaia
Portaria Nº.:153/2021 de 23/08/2021
Nome: Maria aParEcida NaVES fErrEira
Matrícula: Período:04/10 à 17/11/21Exercício:2020
Unidade:EE Satelite frei de Vila Nova/conceição do araguaia

Portaria Nº.:33/2021 de 24/08/2021
Nome: Bonfim Queiroz Lima
Matrícula: 57204045/1Período:11/10 à 24/11/21Exercício:2021
Unidade:centro de Educação de Jovens e adultos/Xinguara

Protocolo: 697144

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

rescisÃo coNtratUaL.
Processo eletrônico nº 2021/924433
Portaria N° 1644/21, de 24 de agosto de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) caMila NaSciMENTo alVES, id. fun-
cional nº 5951229/ 1, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, a contar de 23.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/879554
Portaria N° 1643/21, de 24 de agosto de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) ValEria rEGiNa dE criSTo alVarES, id. 
funcional nº 97571511/ 3, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada, a contar de 12.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697046
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia.
Processo eletrônico nº 2021/924085
Portaria N° 1631/21, de 24 de agosto de 2021
dElEGar coMPETÊNcia ao servidor lair da SilVa frEiTaS filHo, id. 
funcional nº 5810485/ 4, na função de coordENador dE caMPUS dE 
iNTErioriZaÇÃo (alTaMira), para outorgar grau a turma do curso de li-
cenciatura em Matemática desta iES no dia 24.08.2021 em alTaMira/Pa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697048
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- edi-
tal nº 074/2019
Processo eletrônico nº 2021/643295
Portaria N° 1625/21, de 24 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 Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para 
provimento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade 
do Estado do Pará, referente ao Edital nº 074/2019, assim como vacância 
de cargo público nesta iES e consequentemente convocação de candidato 
consecutivo no tocante do citado Edital conforme o solicitado o Processo 
eletrônico nº 2021/643295 de 15.06.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títu-
los, SaBriNa dE SoUSa QUEiroZ, para exercer o cargo de ProfESSor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento ESTáGio SUPErViSioNado 
EM TEraPia ocUPacioNal Na árEa HoSPiTalar, lotado(a) no dEParTa-
MENTo dE TEraPia ocUPacioNal.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697043
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo.
Processo eletrônico nº 2021/862632
Portaria N° 1536/21, de 24 de agosto de 2021.
EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) JoHN HENrY dE oliVEira ValE, 
id. funcional nº 57175899/ 4, do cargo em comissão de coordENador 
adMiNiSTraTiVo dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo (SaNTarÉM), código 
GEP-daS-011.2, a contar de 04.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697044

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 013/2021
ProcESSo oriGiNário: 2019/593535-UEPa
Nº do aPoSTilaMENTo: 01/2021
daTa dE aSSiNaTUra:25 /08/2021
JUSTificaTiVa: inclusão de disponibilidade orçamentária, na fonte do 
Tesouro, definindo-se nova DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme abaixo.
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doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 74201.12.364.1506.7666
Elemento de despesa: 449051
fonte de recurso: 0102
aPoSTilaMENToS aNTEriorES: xx/xxxx
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e alfa E oMEGa coNS-
TrUTora SErViÇoS EirEli
fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa), 25 de agosto de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 697028

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N°1632/2021, 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 (caminhão).
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: cametá/Pa
NoME do SErVidor: coSME SaNToS dE SoUSa
carGo: MoToriSTa a
id. fUNcioNal: 3187900/ 1
daTa iNÍcio:09.08.2021
daTa TÉrMiNo:10.08.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia) diárias
Portaria N°1633/2021, 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: conduzir Veículo (caminhão).
oriGEM: altamira/Pa
dESTiNo: Paragominas/Pa
NoME do SErVidor: coSME SaNToS dE SoUSa
carGo: MoToriSTa a
id. fUNcioNal: 3187900/ 1
daTa iNÍcio: 04.08.2021
daTa TÉrMiNo: 05.08.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia) diárias
Portaria N°1634/2021, 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 assessoria
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Salvaterra/Pa
NoME do SErVidor: Marilia JardiM dE fiGUEirEdo
carGo: TÉcNico a
id. fUNcioNal: 5904796/ 2
daTa iNÍcio: 19.08.2021
daTa TÉrMiNo: 19.08.2021
QUaNTidadE: 0,5 (meia)diárias
Portaria N°1635/2021, 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 realizar Vistoria.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Moju/Pa
NoME do SErVidor: ViTor BaraTa MorEira
carGo: TÉcNico a
id. fUNcioNal: 5920929/ 3
daTa iNÍcio: 17.08.2021
daTa TÉrMiNo: 18.08.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia) diárias
Portaria N°1636/2021, 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..
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
NoME do SErVidor: alEXaNdrE NElSoN fUrTado E BraNco
carGo: MoToriSTa
id. fUNcioNal: 5899558/ 1
daTa iNÍcio: 16.07.2021
daTa TÉrMiNo: 18.07.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia) diárias
Portaria N°1637/2021, 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: KEila VaScoNcEloS fErNaNdEZ
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 57219570/ 3
daTa iNÍcio: 14.09.2021
daTa TÉrMiNo: 29.09.2021
QUaNTidadE: 15,5 (quinze e meia) diárias
Portaria N°1638/2021, 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: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: HEBE MorGaNNE caMPoS riBEiro
carGo: ProfESSor TiTUlar

id. fUNcioNal: 5760690/ 2
daTa iNÍcio: 11.08.2021
daTa TÉrMiNo: 24.08.2021
QUaNTidadE: 6,0 (seis) diárias
Portaria N°1639/2021, 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: HElio raYMUNdo fErrEira filHo
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 57193285/ 1
daTa iNÍcio: 12.09.2021
daTa TÉrMiNo: 28.09.2021
QUaNTidadE: 16,5 (dezesseis e meia) diárias
Portaria N°1640/2021, 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: MarcoS PEdro dE PaiVa EliaS
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5820936/ 2
daTa iNÍcio: 13.09.2021
daTa TÉrMiNo: 23.09.2021
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia) diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 696801
coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1641/2021,de 25 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:reunir com docentes do campus
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:SaNTarÉM-Pa
NoME do SErVidor:JofrE JacoB da SilVa frEiTaS
1. fUNcioNal:5041201/2
carGo: ProfESSor TiTUlar
daTa iNicio: 19.08.2021
daTa TÉrMiNo: 20.08.2021
QUaNTidadE: 1.5  (uma e meia)
Portaria N° 1645/2021,de 25 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor:Joao rodriGo coiMBra NoBrE
1. fUNcioNal:57219956/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 13.09.2021
daTa TÉrMiNo: 18.09.2021
QUaNTidadE: 3.0  (três)
Portaria N° 1648/2021,de 25 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:visita técnica predial
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:caMETá-Pa
NoME do SErVidor:roSiNaldo KoUrY GoES
1. fUNcioNal:57188236/6
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 31.08.2021
daTa TÉrMiNo: 01.09.2021
QUaNTidadE: 1.5  (uma e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 696871

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo
toMada de PreÇostP 002/2021 ceL/UePa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo do Bloco dE SalaS dE aUla E laBoraTÓrio, GUa-
riTa dE acESSo E caiXa d’áGUa ElEVada/caMPUS dE aNaNiNdEUa/
UEPa/Pa.
a Universidade do Estado do Pará - UEPa, através da comissão Especial de 
licitação, torna público que houve interposição de recurso administrativo 
contra o resultado do julgamento da fase de ProPoSTaS, apresentado por 
essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto à comissão Permanente de licitação. 
os recursos devem ser solicitados por meio do e-mail: cel@uepa.br e as 
contrarrazões devem ser protocoladas no Protocolo central da instituição, 
localizado à rua do Uma, 156, bairro Telégrafo, Belém-Pa.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
a comissão

Protocolo: 696969
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

errata
.

Portaria Nº 677/2021 - seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/729445
errata
onde se lê: 02 e ½ (duas e meia) diárias
Leia-se: 04 e ½ (quatro e meia) diárias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
24 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 709/2021 - 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 2021/876090
 errata onde se lê: 04 e ½ (quatro e meia) diárias
 Leia-se: 02 e ½ (duas e meia) diárias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 578/2021 – 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 2021/551191
errata 
onde se lê: com ônus no órgão de origem e posterior reembolso do órgão de destino.
Leia-se: com ônus ao órgão cessionário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
em 25 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 696828
.

diÁria
.

Portaria Nº 759/2021 – 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/ 827109
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diária Para 
oS SErVidorES ciTado aBaiXo: aNa Maria dE oliVEira cUNHa,co-
laboradora Eventual 033.335.662 – 49,MarGarida SoUSa dE oliVEira, 
453.963292 -20 a qual se deslocaram aos municípios de Bragança,Tra-
cuateua/Pa no período de 17 a 21/08/2021 com objetivo de Programa os 
trabalhos e realizar conferencia MUnicipal.
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 25 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 752/2021 – 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 2021/916757
 rESolVE: autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para 
o SErVidor ciTado aBaiXo: MarGarida SoUSa dE oliVEira,coNSE-
lHEira ESTadUal,aNToNia MaciETTY MacEdo fErrEira,coNSElHEira 
ESTadUal, qual se deslocará ao município de MaGalHaES BaraTa/Pa no 
período de 30/08 a 01/09/2021 em anexo, com objetivo de Programar os 
trabalhos e realizar conferencia Municipal.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339036
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 753/2021 – 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 2021/911053
 rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: JordEci cHaVES SaNTa BriGida,coN-
SElHEiro ESTadUal e aNdrEia dE JESUS caNTUaria doS SaNToS SaNTa 
BriGida ( a coMPaNHaNTE do coNSElHEiro ESTadUal ), que se desloca-
ram ao município de altamira no período de 24 a 28/08/2021 com objetivo de 
Programar os Trabalhos e realizar conferencia Municipal.
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339036
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
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 755/2021 – 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/ 895826 rESolVE: autorizar o pagamento 
de 03 E ½ (TrÊS E meia) diárias Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: 
TadEU dE JESUS carValHo loBaTo, Nº 2025183, GErENTE,SUEli do So-
corro faro dE oliVEira, MaT. 595486/1,GErENTE que se deslocará para 
os municípios de Eldorado dE caraJáS e NoVa iPiXUNa/Pa no período de 
17 a 20/08/2021, com objetivo de intermediação de mão de obra. .
Classificação Orçamentária: 43.105 - 11.333.1504.8946 0101006357 
266.721 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 744/2021 – 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 2021/900580
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: NaZarENo dE SoUZa SaN-
ToS, MaT. 5953987/1; dirETor da dQPE,HidElBraNdo fErrEira dE 
fraNÇa,MaT.57231951/2, coordENador EM EXErcicio,WillY XaViEr 
alVES MaT 5946882/1,GErENTE que se deslocaram ao Município de ca-
metá no período de 30/08 a 03/09/2021 - ´ cUJo oBJETiVo Participar 
da Certificação de cursos de qualificação Social e Profissional do PQSP/PA 
executados pela amazônica por meio do contrato nº 35/2019 – SEaSTEr, 
e pela Excelência, por meio do contrato nº 36/2020 – SEaSTEr.
 Classificação Orçamentária: 43.105. 11.333.1504.8948 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 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 757/2021 – 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 2021/849264
rESolVE: autorizar o pagamento de 06 E ½ (SEiS E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: EliaNa aUrEa BarroS rodri-
GUES,429.964.902 – 82,coNSElHEira ESTadUal e JUcilEidE EMaNUEllE 
PErEira dE BriTo,54190957/1, agente de artes Praticas a qual se desloca-
ram aos municípios de Santa Maria do Pará e colares/Pa no Período de 22 a 
28/08/2021 , com objetivo de realizar apoio Técnico a conferência Municipal.
 Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 756/2021 – 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 2021/882481
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: luan alves Silva, Gerente - diSaN, Matrí-
cula: 5946734/1, que se deslocara aos municípios de cametá/Pa e Mocajuba/
Pa no período de 30/08 a 03/09/2021, com objetivo de desenvolver ativi-
dades do Projeto Hortas Sociais demanda Parlamentar; cUJo MoToriSTa 
JoSiaS EliaS dE MElo MaT.57176166/1 , irá rEaliZar o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária: 43.101 - 08.244.1505.7678 0101006357 
261.877 3390314
 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
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Portaria Nº 765/2021 – 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 2021/916754
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias Para 
0 SErVidor ciTado aBaiXo: fErNaNdo aNToNio GoUlarT riBEiro, 
colaBorador EVENTUal,c P f: 377.560.602 – 53 que se deslocara ao 
município de JacarEacaNGa/Pa no período de 29/08 a 02/09/2021 com 
objetivo de realizar apoio Técnico a conferencia Municipal
 Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 
253.896 339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 25 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 764/2021 – 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 2021/931719
rESolVE: autorizar o pagamento de ½ ( MEia ) diárias Para o SErVidor 
ciTado aBaiXo: BrUNo cardoSo dE fariaS, colaBorador EVENTU-
al, cPf: 755.594.122 – 87 o qual se deslocará ao município de MariTUBa/
Pa no dia 09/09/2021, com objetivo de Participar de reunião Técnica para 
debater Plano de Trabalho do TErPaZ – NoVa/MariTUBa.
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8899 F: 0139002241 
261.646 339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 768/2021 – 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 2021/911088
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias 
Para o SErVidor ciTado aBaiXo: MarGarida SoUSa dE oliVEira,-
coNSElHEira ESTadUal, qual se deslocará aos municípios de TErra 
alTa E SaNTo aNToNio/Pa no período de 24 a 28/08/2021 em anexo, 
com objetivo de Programar os trabalhos e realizar conferencia Municipal.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 25 agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 766/2021 – 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 2021/916678
 rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrES E meia) diárias Para 
a SErVidora ciTado aBaiXo: Erica VEiGa dE SoUZa, conselheiro Es-
tadual, que se deslocará aos municípios de Breu Branco/Bannach/Pa, no 
período de 28/08 a 31/08/2021 , com objetivo de Participar e realizar apoio 
técnico a conferencia Municipal de assistência Social.
 Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 25 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 767/2021 – 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/ 916654
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 E ½ (ciNco E meia) diária Para 
oS SErVidorES ciTado aBaiXo: daNiEla Maria MElo ModESTo,coN-
SElHEiro ESTadUal, cPf Nº 443.170.692 - 53 que se deslocara aos mu-
nicípios de concórdia do Pará/Bannach/Pa, no período de 26 a 31/07/2019 
com objetivo de realizar apoio Técnico para conferencia Municipal.
 Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F:0139002241 
253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1

Protocolo: 696798

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº726 de 25 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n 
de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o servidor fiScal: alex rubens Matos de Queiroz Matrícula 
nº. 5896243/1, lotado na diretoria de Segurança alimentar e Nutricional - 
diSaN, para atuar como fiscal Titular e o servidor luís Guilherme cardoso 
dantas, Matrícula nº. 5418962/4, lotado na diretoria de Segurança 
alimentar e Nutricional - diSaN para atuar como Suplente do contrato 
administrativo nº 29/2021/SEaSTEr, celebrado com a Grafica EdiTora 
forMUlarioS coNTiNUoS E ETiQUETaS f & f, cujo objeto é serviços 
de diaGraMaÇÃo, forMaTaÇÃo, E iMPrESSÃo dE MaTEriaiS dE 
DIVULGAÇÃO, a fim de atender a demanda do Convênio 905669/2020, em 
conformidade com o disposto na PorTaria nº 55/2013, de 22 de janeiro 
de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do Pará e 
com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 25 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria N° 754/2021 – 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 2021/866765
R E S O L V E: I – EXCLUIR, a contar de 01/09/2021 a Gratificação de 
Tempo integral - GTi, no percentual de 50% (cinquenta por cento), da ser-
vidora, claricE NEVES GUiMaraES, matrícula nº. 3201643/ 1. ii – coN-
CEDER, a contar de 01/09/2021 a Gratificação de Tempo Integral - GTI, 
no percentual de 50% (cinquenta por cento), ao servidor, fraNciSco dE 
aSSiS rodriGUES PacHEco, matrícula nº 55589512/ 1.
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 assistência Social Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 760/2021 – seaster, 25 de julho de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2021/397825
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo Setor a contar de
aliNE GUiMaraES dE SoUZa 

cordEiro 5946676/ 1 Gerente daS/UaPi Nosso lar Socorro 
Gabriel 01/08/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 696902
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 17/2018/seaster
Processo nº 2021/227652
objeto: repactuação do contrato administrativo nº 17/2018/SEaSTEr.
Vigência: 27/08/2019 a 26/08/2020
data da assinatura: 26/08/2019
funcional Programática: 43101.08.122.1297.8338 / 
43105.11.333.1504.8356
ação detalhada: 189.517 / 266.722
fonte: 0101006360
Elemento de despesa: 3390.37
Valor Mensal: r$ 18.944,54
Valor anual: r$ 227.334,48
Valor da diferença de 2021 r$ r$ 17.452,35
contratado: diaMoNd SErVicE EirEli
cNPJ: 08.538.011/0001-31
Endereço: Travessa Mauriti, nº 2324, Marco, Belém/Pa.
cEP: 66.093.180
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 696872
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 621 de 25 de aGosto de 2021
coNcEdEr 10 (dEZ) dias de licENÇa PaTErNidadE ao servidor BrUNo 
WalliSoN oliVEira coSTa, matrícula nº. 5953973/1,
ocupante do cargo de MoNiTor, lotado (a) no (a) UaSE BENEVidES, no 
período de 16.08.2021 á 25.08.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 696761
..

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 045/2020
ParTES: faSEPa E MarcEliNo cardoSo dE SoUZa
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: cSEM
adMiSSÃo: 29/01/2020
TErMiNo: 12/08/2021
lUiZ cESlSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 696986
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 388- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 25/08/2021
oBJETiVo: cobrir despesas Eventuais, com aquisição de Material de con-
sumo, para compra de medicamentos, a fim de atender adolescentes cus-
todiados no cSEM - Proc. 930074/2021 - Mem  200/2021-cSEM
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 300,00-(consumo)
SErVidor: GlEUBEr ValE MoNTEiro
MaTricUla: -5909151/ 2 carGo:aUXiliar dE ENfErMaGEM
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:30 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 697212
.

diÁria
.

Portaria nº 385, de 24 de agosto de 2021.
Processo nº 924319/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
centes, custodiados no CSEM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: S. MiGUEl do GUaMá/Pa e aUrora do Pará/Pa.
PErÍodo: 1º/09/2021 a 02/09/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 57206501/4, e PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo, Mo-
ToriSTa, Matricula 5956506/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 696751
Portaria nº 383, de 24 de agosto de 2021.
Processo nº 918872/2021.
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: caMETá/Pa.
PErÍodo: 26/08/2021 a 27/08/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: ciBElE VaSco SaNToS, aSSiSTENTE Social, Matricula 
5956721/1, e  Mário alMEida MoNTEiro, MoToriSTa, Matricula 5905998/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 696735
Portaria nº 384, de 24 de agosto de 2021.
Processo nº 923909/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
centes, custodiados no CSEM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: MoJU e aBaETETUBa/Pa.
PErÍodo: 25/08/2021 a 27/08/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 57206501/4, e MarcElo carloS da coNcEiÇÃo SaN-
ToS, MoToriSTa, Matricula 5899230/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 696746
Portaria nº 391, de 25 de agosto de 2021.
Processo nº 925629/2021.
OBJETIVO: Participar de oficina sobre instrumental técnico na SEDE da 
faSEPa, conforme os termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa – dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 25/08/2021 a 28/08/2021 – (3,5) diáriaS
SErVidorES: aldiENE Maria fErrEira SoUSa, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5103355/4.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 697214

Portaria: 387 -do dia 25/08/2021-
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no ciaM MaraBa (Proc. 923721/2021-Mem 391/2021)
SErVidora: MoNaliSa PErEira dE MiraNda
carGo: aSSiSTENTE Social :MaTricUla: 5956795/ 1
SErVidor: fraNciSco dE liMa SoUSa
carGo : MoToriSTa  - MaTricUla: 5956741/ 1
oriGEM:MaraBá/Pa- dESTiNo:TUcUrUi/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 26 a 28//08/2021 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 697203
Portaria: 386 -do dia 25/08/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no ciaM MaraBa (Proc.923825/2021-Mem 393/2021)
SErVidora: TErESa criSTiNa do NaSciMENTo loPES
carGo: aSSiSTENTE Social :MaTricUla: 54196143/ 2
SErVidor: HErNaNdES dE liMa PriMo
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 55586277/ 5
oriGEM:MaraBá/Pa- dESTiNo:iTUPiraNGa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 26/08/2021 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 697190
Portaria: 390- do dia 25/08/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no cESEM (Proc. 925138/2021-Mem 197/2021)
SErVidora: roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5896871/ 3
SErVidor: PaUlo ViTor SoUSa E SilVa
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956512/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :MaraPaNiM/Pa
riÓdo dE ViaGEM: 30 a 31/08/2021  -  diáriaS-1,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 697234
Portaria: 389 -do dia 25/08/2021
OBJETIVO: Participar da Oficina sobre Instrumental Técnico 
(Proc.924733/2021-Mem 377/2021-cESEBa)
SErVidora: riTa MoNica clEMENTE
carGo: PEdaGoGo  - MaTricUla: 57190379/ 1
oriGEM:SaNTarÉM/Pa- dESTiNo:BElEM/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 25 a 28/08/2021 -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 697222
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 610 de17 de aGosto de 2021 - rESolVE: conceder, 
licença para Tratamento de Saúde ao servidor, abaixo relacionados.

NoME carGo MaTricUla  laUdo PEriodo
EdGar caTETE JUNior MoNiTor 54180947/2 69431 11.12.20 a 21.12.20

Portaria Nº. 611 de 17 de aGosto de 2021 - rESolVE: conceder, 
licença para Tratamento de Saúde aos servidores, abaixo relacionados.

NoME carGo MaTricUla laUdo PEriodo
aNdrEa SoUZa da SilVa MoNiTor 54194845/1 69315 09.12.20 a 15.12.20

iVaNa PaSSoS dE MElo aNTUNES coSTa ProcUrador fUNda-
cioNal 5902555/1 69316 28.12.20 a 08.01.21

Portaria Nº. 612 de 17 de aGosto de 2021 - rESolVE: conceder, 
licença para Tratamento de Saúde aos servidores, abaixo relacionados.

NoME carGo MaTricUla laUdo PEriodo
ESMaEl SaNTa BriGida doS SaNToS MoToriSTa 3217442/1 69677 20.11.20 a 30.11.20

liEGE caJUEiro ProENÇa aG. adM 54194100/1 69678 20.11.20 a 24.11.20
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 696914
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria N° 395 /2021 coNed/seJUdH, de 17 de aGosto de 2021.
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar, Valéria da Silva feitosa como conselheira Suplente no con-
selho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, em substituição a amanda Ga-
brielly Morais Sá amaral representante da
oaB/Pará para mandato no período de 17/08/2021 a 31/01/2023. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 19 de agos-
to de 2021.
  José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 696730
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.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº  389/2021
oBJETiVo: realizar audiências de conciliação no polo atendimento do 
ProcoN em Marabá/Pa
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa.
SErVidor:
• MARIA IZABEL GOMES SANTIAGO; CARGO: Assistente Administrativo; 
MaT: 57201164/1; PErÍodo: 12 a 18/09/2021; Quantidade de diárias: 6,5
• ANDRELINO DE SOUZA FIALHO; CARGO: Motorista; MAT: 57173410/1; 
PErÍodo: 12 a 18/09/2021; Quantidade de diárias: 6,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 696768
..

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N0 384/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 17 de agosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o processo administrativo eletrônico nº. 2021/845766;
rESolVE:
interromper, por necessidade do serviço, o período de gozo de férias do 
servidor Gerlando Klinger amaral Santana,
matrícula nº. 5903782/6, concedido por meio da PorTaria nº. 305/2021 - GGP/
SEJUdH, de 05.07.2021, doE nº. 34.631 de 08.07.2021,
a contar de 20.08.2021, para momento oportuno.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 697132
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 80/2021 – GGa/sedeMe  Belém, 25 de agosto de 2021.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, ViTor JordY dE alMEida, matricula nº 
5946262/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 9912464262/2020 
– SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia e a EMPrESa dE corrEioS E TElE-
GrafoS-EcT., cNPJ: 34.028.316/0018-51, tendo por objeto a prestação de 
serviços de postagens de correios, SEdEX, Pac e outros serviços correlatos, 
conforme especificações estabelecidos no Termo de Referência e no contrato, 
a fim de atender às demandas desta SEDEME, devendo anotar em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fato 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, confor-
me o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 25 de agosto de 2021.
art. 2º - designar a servidora JoSÉ Maria NaSciMENTo SilVa, matricula nº 
54192690/1, para, na ausência da titular, exercer o encargo de substituto.
fica revogada a PorTaria de nº 047/2021 – GS/SEdEME, publicada no 
doE 34.642 de 16/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 25 de agosto de 2021.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 697226
Portaria Nº 78/2021 – GGa/sedeMe  Belém-Pa, 25 de agosto de 2021
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor ViTor JordY dE alMEida, matricula nº 
5946262/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 01/2016 – SEdE-
ME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MI-
NEraÇÃo E ENErGia com a cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa - ESco-
la, cNPJ: 61.600.839/0001-55, tem como objeto a prestação de serviço 
de contratação de estagiários, conforme condições e especificações esta-
belecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades 
desta SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 
8.666/93, a partir de 25 de agosto de 2021.
art. 2º - designar a servidora JoSÉ Maria NaSciMENTo SilVa, matricula nº 
54192690/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
fica revogada a PorTaria de nº 053/2021-GGa/SEdEME, publicada no 
doE 34.642 de 16/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 25 de agosto de 2021.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 697233
Portaria Nº 79/2021 – GGa/sedeMe  Belém, 25 de agosto de 2021.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor , ViTor JordY dE alMEida, matricula nº 
5946262/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 9912463821/2020 
– SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia e a EMPrESa dE corrEioS E TE-
lEGrafoS-EcT., cNPJ: 34.028.316/0018-51, tendo por objeto a presta-
ção de serviços de postagens de correios carta convencional, ar e outros 
serviços correlatos, conforme especificações estabelecidos no Termo de 
Referência e no contrato, a fim de atender às demandas desta SEDEME, 
devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as 
ocorrências de quaisquer fato que, a seu critério, exijam medidas correti-
vas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a 
partir de 25 de agosto de 2021.
art. 2º - designar a servidora JoSÉ Maria NaSciMENTo SilVa, matricula nº 
54192690/1, para, na ausência da titular, exercer o encargo de substituta.
fica revogada a PorTaria de nº 48/2021 – GS/SEdEME, publicada no doE 
34.642 de 16/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 25 de agosto de 2021.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 697229
.

errata
.

errata da Portaria N° 075/2021, GGa/sedeMe, de 20/08/2021, 
publicado no doe 34.678, de 23/08/2021.
eM QUÊ se LÊ: “referente ao período aquisitivo de 16/08/2021 a 14/09/2021”
Leia-se: “referente ao período gozo de 30/08/2021 a 28/09/2021”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 696864
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 01
contrato nº: 08/2020
data da assinatura: 25/08/2021.
Vigência: 26/08/2021 a 25/08/2022.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
função Programática: 22.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0101.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda
c.N.P.J: 00.489.015/0001-65
Endereço: Tv. Mauriti, nº 2819, Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-180
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 697237
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INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 176/2021-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, que constituíram normas para licitações e contra-
tos na administração Pública.
 rESolVE:
i- dESiGNar o servidor rUBENS MaGNo caMPElo cUNHa, matrícula nº 
496, como coordenador, responsável pela aquisição de bens ou serviços de 
pequeno valor através do Sistema de cotação Eletrônica de Preços e como 
homologador o servidor ValBEr lUiZ BarBoSa dUarTE, matrícula nº 492.
ii- revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 25 de agosto de 2021
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 696984
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 173/2021 – GaB/iMetroParÁ, de 19 de agosto de 2021.
dispõe sobre designação de fiscal de contrato.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental publicado 
no doE nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo, para a função de fiscal e Su-
plente de contrato:

contrato Modalidade de licitação fornecedor/objeto fiscal e Suplente do 
contrato

026/2021

adesão nº002/2021, Pregão 
Eletrônico nº 0149/2020- Mi-
nistério da Educação/Universi-

dade Santa Maria

N H NETo coMÉrcio dE iNSTrUMENTo dE 
MEdiÇÃo

aquisição de Microhmímetro para área técnica do 
iMETroPará.

f: Jayme canto
S: rubens cunha

020/2021
cotação Eletrônica nº 

011/2021 – dispensa de 
licitação nº 020/2021

Pilar coMÉrcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo 
EirEli.

aquisição de 01(um) forno microonda, 04(quatro) 
lixeiras c/ tampa 30l, 06(seis) lixeiras de escritório 
de 12l, 01(um) suporte universal para microondas, 

05(cinco) cadeiras giratórias diretor com braço e 
01(um) banco de madeira.

f: rosangela Magno
S: carla Pangracio

021/2021
cotação Eletrônica nº 

021/2021 – dispensa de 
licitação nº 20/2021

P. r. B QUiNToS MaToS
aquisição de 01(uma) cafeteira elétrica e 02(duas) 

lixeiras com pedal de 15l.

f: carla Pangracio
S: rosangela Magno

022/2021
cotação Eletrônica nº 

021/2021 – dispensa de 
licitação nº 20/2021

Wr dE oliViEra SErViÇoS, iNdÚSTria E 
coMÉrcio – EPP

aquisição de 05(cinco) mesas de escritório reta e 
10(dez) cadeiras fixas secretária sem braço.

f: rosangela Magno
S: carla Pangracio

023/2021
cotação Eletrônica nº 

011/2021 – dispensa de 
licitação nº 020/2021

NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda
aquisição de 02(duas) longarinas três lugares, 
01(um) armário de aço p/vestiário e 03(três) 

estantes de aço.

f: carla Pangracio
S: rosangela Magno

 art. 2º - São atribuições do fiScal do coNTraTo:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
2. fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
1. confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura/
Nota Fiscal de pagamento à unidade financeira, juntando, inclusive, termo 
declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
2. controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
3. apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e 
finanças - diraf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos ne-
cessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.

art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação dos contratos 
e terá vigência até o seu vencimento e de sua garantia quando houver.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de agosto de 2021.
 rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 697093
.

coNtrato
.

eXtrato coNtrato Nº 032/2021.
inexibilidade n° 002/2021.
ref.: Processo n° 439/2021, Protocolo n° 202101910.
objeto: aquisição de 02 (dois) MEdidorES VolUMÉTricoS dESloca-
MENTo PoSiTiVo dE 3” ModElo Zc-17-80 cPXf e 02 (dois) filTroS 
PUrGadorES dE 3” ModElo Eac-80 para área técnica do iMETroPará.
data da assinatura: 24/08/2021.
Vigência: 24/08/2021 a 24/08/2022.
Valor Global anual/estimado: r$189.245,70 (cento e oitenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).
dotação orçamentária: fonte: 0260 – recursos Prov. de Transferência de convênios.
funcional: 14 422 1500 8803.
Projeto/atividade: fiscaliz. de Estab. comer. Prod. e Serviços para Gar. dos 
dir. do consumidor.
Natureza de despesa: 449052.39 – Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos.
contratado: METalUrGica riBEiro lTda.
Endereço: rua José Pinto Soares, 77, Bairro centro, cEP 36606-000, cida-
de de Guarará-MG.
ordenadora: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 696788
.

FÉrias
.

Portaria Nº 175/2021, GaB/iMetroParÁ, 24 de agosto de 2021.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servido-
res abaixo relacionados:

MaTrÍcUla SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

033 alicio BriTo diaS filHo 14/04/2017/2018 01/09/2021 a 
30/09/2021

028 cicEro alVES dE SoUZa 01/07/2018/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

024 JoSÉ MariaNo SilVa liSBoa 10/07/2020/2021 10/09/2021 a 
09/10/2021

029 PaUlo raiMUNdo r. MiraNda 17/05/2018/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

263 SEVEriaNo carloS loUZEiro 01/06/2020/2021 08/09/2021 a 
07/10/2021

art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 24 de agosto de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 696710
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
d.o.e nº 34.514 de 11 de março de 2021, Protocolo: 635348.
onde se Lê: assinatura 09/03/2021.
Leia-se: assinatura 10/01/2021.
onde se Lê: Valor Global r$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais)
Leia-se: Valor Global: r$ 3.986,00 (três mil, novecentos e oitenta e seis reais)
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da Junta co-
mercial do Estado do Pará.

Protocolo: 696701
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.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooperação técnica n° 050/2021
Partes: Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa e a Procuradoria re-
gional do Trabalho – PrT /Pa, cNPJ n° 26.989.715/0039-85.
objeto: o presente Termo, tem por objeto disciplinar o acesso as bases de 
dados existentes referentes aos atos constitutivos e alterações concernentes 
às empresas mercantis registradas na Junta comercial do Estado do Pará.
PaE n° 2020/1058721.
Vigência: 20/08/2021 a 19/08/2026.
data da assinatura: 20/08/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 696760
.

diÁria
.

Portaria Nº 198/2021 de 24/08/2021. art. 1º coNcEdEr ao 
servidor ricardo anísio de Souza lima, assessor regional, matrícula nº 
5931928/2, 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), a fim de resolver questões 
da Unidade desconcentrada no município de Tucuruí, saindo de Belém no 
dia 30/08/2021 e retornando em 03/09/2021, conforme o processo nº 
2021/912937. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 696875
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 027/2021-NePMV - desiGNaÇÃo de aUtoridade 
de GereNciaMeNto
a diretora Geral do NEPMV, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual nº 1.359, publicado no diá-
rio Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta o acesso à 
informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial art. 61;
coNSidEraNdo o disposto na iN aGE nº 001/2015, de 03 de setembro de 2015;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar a Servidora larissa rosendo de almeida, Matrícula n° 
57234469, ocupante do cargo de coordenadora de controle interno, para 
exercer, com zelo e transparência, no âmbito deste NEPMV, às atribui-
ções, responsabilidades e competências de autoridade de Gerenciamen-
to, observando-se, tempestivamente, aos preceitos legais e constitucio-
nais, em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto Estadual 
nº 1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 25 de agosto de 2021.
Jaqueline de carvalho Peçanha - diretora Geral do Núcleo Executor do Pro-
grama Municípios Verdes - NEPMV

Protocolo: 696758
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 067/2021 – 25 de aGosto de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/Nova Esperança do Piriá/aurora do Pará/Belém, com o objetivo 
de realizar palestras, visitas e cadastros aos novos microempreendedores dos 
municípios acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de 
diárias

TErcio JUNior SoUSa 
NoGUEira 57199036 dirETor GEral 25 a 26/08/2021 1 1/2

faGNor aUGUSTo Maia loPES 5953836 coordENador dE T.i 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: 696811

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 625/2021, de 24 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/928299, de 24/08/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor JoSÉ HENriQUE TaVarES da SilVa, matrícula 
nº. 5942371/4, Cargo/Função de Diretor, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

58/2021 Transterra logística e Empreendimen-
tos lTda.

reforma, ampliação e adequação do prédio da SEPlad, 
no município de Belém/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, matrícula 
nº. 57176077/1, cargo/função de Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 696850
Portaria Nº. 626/2021, de 24 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/927941, de 24/08/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, matrícula 
nº. 57176077/1, cargo/função de Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

53/2021 centro Sul Engenharia lTda
Execução de serviços da obra de escoramento metálico 
da fachada de imóvel, localizado na rua 13 de Maio, nº 

89, Bairro da campina em Belém/Pa.
ii – dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, matrícula 
nº. 6718/1, cargo/função de Técnico em Gestão de infraestrutura- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 696854
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º tac Nº 45/2018 – cP Nº 04/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ03.137.985/0001-90
rodoplan Serviços de Terraplenagem ltda. – cNPJ 07.014.625/0001-51
objeto: recuperação e pavimentação de vias urbanas com cBUQ, nos Mu-
nicípios da região de integração do Guamá, total de 50 km, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo cfe. art. 57, § 1º, III da Lei nº 8.666/93 
e manutenção da suspensão da execução de serviços.
Vigência: 22/02/2021 a 20/11/2021
data da assinatura: 20/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 696793
1º tac Nº 009/2021– tP Nº 19/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ03.137.985/0001-90
construtora Miranda Sobrinho lTda - EPP. – cNPJ 04.205.167/0001-40
objeto: revitalização da Praça da forquilha, no Município de Tome-açú/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo cfe. art. 57, § 1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 24/08/2021 a 20/02/2022
data da assinatura: 24/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 697128
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.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 16/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Belterra – cNPJ 01.614.112/0001-03
objeto: cooperação Técnica entre a SEdoP e o Município de Belterra para 
apoio técnico para elaboração e ou revisão de instrumentos Urbanísticos: 
onde destacamos cadastro multifinalitário e Plano de Regularização Fundiária.
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 25/08/2021
responsável pela Entidade:
JociclÉlio caSTro MacEdo
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 696867
.

diÁria
.

Portaria Nº. 627/2021, de 24 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/930628, de 24/08/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula nº 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de infraestrutura- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização do contrato nº 17/2021 TP nº 14/2020, referente 
à construção do Terminal rodoviário Municipal de Tomé-açu/Pa.
NoME: Sandro de Sousa Barradas, Matrícula nº 57199257/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor rui Guilherme carneiro Ben-
tes, ao município de Tomé-açu/Pa.
dESTiNo: Tomé-açu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 30 a 31/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 696857
Portaria Nº. 630/2021, de 25 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/916022, de 19/08/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor Marcus Vinicius angelim de 
azevedo ao Município de Quatipuru/Pa.
dESTiNo: Quatipuru/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 26 a 27/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 697141
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo - toMada de PreÇos tP 
026/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNclUSÃo do SiSTEMa dE aBaS-
TEciMENTo dE áGUa do MUNciPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa 
/ Pa, neste Estado.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - EQUaTorial ENGENHaria EirEli – cNoJ: 04.227.797/0001-15 - HaBiliTada;
2 - coNSTrUTora SaNTa TErEZa lTda – cNPJ: 05.693.333/0001-67- HaBiliTada;
3 - aSa coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 16.683.141/0001-96– HaBiliTada;
4 - MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli – cNPJ: 26.916.786/0001-85– HaBiliTada;
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 696976

..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 52/2021
objeto: fornecimento de diversos materiais elétricos, aplicáveis nos ser-
viços de manutenção eletromecânica nos equipamentos dos sistemas de 
abastecimento de água da coSaNPa no Estado do Pará.
Valor Global: r$171.334,00 (cento e setenta e um mil e trezentos e trinta 
e quatro reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 24/08/2021.
contratada: Trovo comercial Elétrica lTda, cNPJ: 16.500.873/0001-01.
ordenador em Exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 696842
coNtrato Nº 53/2021
objeto: fornecimento de diversos materiais elétricos, aplicáveis nos ser-
viços de manutenção eletromecânica nos equipamentos dos sistemas de 
abastecimento de água da coSaNPa no Estado do Pará.
Valor Global: r$550.100,00 (quinhentos e cinquenta mil e cem reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 24/08/2021.
contratada: iluminar comercio e representações lTda, cNPJ: 
29.760.831/0001-43.
ordenador em Exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 696830
coNtrato Nº 25/2021
objeto: fornecimento de materiais elétricos diversos para recomposição de 
instalações elétricas operacionais mantida pela coSaNPa.
Valor Global: r$2.538,04 (dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e 
quatro centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 24/08/2021.
contratada: Eletrochok comercio de Material Elétrico lTda, cNPJ: 
34.702.079/0001-14.
ordenador em Exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 696835
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 75/2019.
Objeto: Em face dos acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajus-
tadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$1.389.346,77 (um 
milhão e trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e quarenta e seis reais 
e setenta e sete centavos), passando o valor global para r$35.599.041,88 
(trinta e cinco milhões e quinhentos e noventa e nove mil e quarenta e um 
reais e oitenta e oito centavos), representando um acréscimo na ordem de 
4,3247% em relação ao valor inicial do contrato.
data da assinatura: 24.08.2021.
contratada: Encibra S.a. Estudos e Projetos de Engenharia, cNPJ: 
33.160.102/0001-23.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 696853
3° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 49/2020.
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajusta-
das as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$231.418,74 (duzentos 
e trinta e um mil e quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), 
passando o valor do contrato de r$3.682.174,90 (três milhões e seiscentos e 
oitenta e dois mil e cento e setenta e quatro reais e noventa centavos), para 
r$3.913.593,64 (três milhões e novecentos e treze mil e quinhentos e no-
venta e três reais e sessenta e quatro centavos), representando um aumento 
percentual de 6,2848% em relação ao valor inicial do contrato.
data da assinatura: 24.08.2021.
contratada: Bel casa construção civil e Serviços lTda, cNPJ: 
05.783.082/0001-01.
ordenador em Exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 696818
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 036/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao PrE-
GÃo ElETrÔNico - Nº 036/2021, tendo critério de Julgamento o tipo “Menor 
Preço do iTEM” cujo objeto é o fornecimento de equipamentos de informática 
(Notebooks, impressoras, Baterias, Switch Estabilizadores, Nobreak e Moni-
tores de Vídeo), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Termo de referência nº USTi/dPl/009/2021 (anexo i), partes integrantes 
e indissociáveis do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 10 de Setembro de 
2021, às 10 horas (dez horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital encon-
tra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.
gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2021.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 696697
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.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 10/2021
objeto: fornecimento de 1 (um) Televisor de 55 polegadas, tipo Smart TV 
led, ultra Hd 4k, com conversor digital, Wifi, Bluetooth, 60 HZ, marca: 
lG, modelo: 55UN7100PSa.
data de assinatura: 24.08.2021.
Valor: r$3.900,00 (três mil e novecentos reais).
fundamentação: art. 29, inciso ii da lei n° 13.303/2016, c/c art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa – rilc.
contratada:  l l  da Silva Eireli, cNPJ: 26.415.706/0001-08.
Presidente em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 696856

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 08/2021.
objeto: cessão onerosa pelo cEdENTE de 05 (cinco) servidores à cESSio-
ÁRIA, a fim de prestar serviços na função de Agente Operacional.
data da assinatura: 24.08.2021.
cedente: Município Magalhães Barata, cNPJ: 05.171.947/0001-89.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 696849
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2021
OBJETO: Contratação de entidade sem fins lucrativos, qualificada em formação 
técnico-profissional metódica, para a prestação de serviços de recrutamento, se-
leção e acompanhamento de aprendizes, conforme Termo de referência.
SESSÃo PÚBlica: 09.09.2021, às 09h (nove horas), horário de Brasília, 
no endereço eletrônico www.gov.br/compras.
Edital disponível em: www.gov.br/compras, www.compraspara.pa.gov.br. 
e www.cohab.pa.gov.br
informações pelo telefone (91)3214-8510 e (91)3214-8484 ou  e-mail: 
aslic@cohab.pa.gov.br.
Belém, 25 de agosto de 2021
albano Bulhões leite
Pregoeiro da coHaB/Pa

Protocolo: 697087
..

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.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/918442.
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
*Republicada por conter incorreções no Diário Oficial do Estado nº 34.680, 
do dia 25/08/2021.

Protocolo: 696702

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 387 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 disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/702193;
r E S o l V E:
i - dESiGNar as servidoras odETE VaNZElEr SaBa, identidade funcional 
nº 5434599/7, ocupante do cargo de assessor técnico, e EliETE SaNTaNa 
cHaVES BarroSo, identidade funcional nº 57191404/2, ocupante do cargo 
de Técnica em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação 
– Engenharia de Produção, lotadas na diretoria de administração e finanças 
– daf, na condição de Titular e Suplente, respectivamente, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Contrato nº 020/2021 firmado pela Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - 
SEcTET com a EMPrESa ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda, cNPJ 
nº 28.274.979/0001-05, que tem como objeto a aquisição de caNEcaS dE 
CERÂMICA PERSONALIZADAS, conforme especificações e quantitativos esta-
belecidas no Termo de referência em anexo no Edital;
ii – caberá as servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 696928
Portaria Nº 389 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 disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/702193;
r E S o l V E:
i - dESiGNar as servidoras odETE VaNZElEr SaBa, identidade funcional 
nº 5434599/7, ocupante do cargo de assessor técnico, e EliETE SaN-
TaNa cHaVES BarroSo, identidade funcional nº 57191404/2, ocupante 
do cargo de Técnica em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia 
e inovação – Engenharia de Produção, lotadas na diretoria de adminis-
tração e finanças – daf, na condição de Titular e Suplente, respectiva-
mente, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 019/2021 
firmado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica - SECTET com a BLEND BR COMERCIO 
dE arTiGoS ProMocioNaiS E SErViÇoS dE TrNSPorTE EirElli, cNPJ 
nº 10.414.625/0001-53, que tem como objeto a aquisição de coPoS rEU-
TILIZÁVEIS PERSONALIZADOS, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidas no Termo de referência anexado ao Edital;
ii – caberá as servidoras designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 696931
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNVÊNio
termo aditivo nº 0001/2021 – sicoNV nº 902363/2020
Primeiro Termo aditivo ao convênio Plataforma +Brasil Nº 902363/2020, 
celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das comunicações e 
o Governo do Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
Processo SEcTET Nº 2020/166229
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do coNVÊNio nº 902363/2020, por mais 12 (doze) meses, com início em 
25/08/2021 e término em 24/08/2022.
data de assinatura: 23/08/2021
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
concedente: Ministério das comunicações - McoM, cNPJ: 37.753.638/0001-03.
convenente: Secretaria de Estado de ciência Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET, CNPJ: 08.978.226/0001-73.
Signatários:
concedente: arthur coimbra de oliveira.
convenente: carlos Edilson de almeida Maneschy.

Protocolo: 696991
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..

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 390 de 25 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2021/82435.
r E S o l V E:
i – EXclUir os servidores MÔNica alMEida TENÓrio, identidade funcional 
nº 5947381/1, ocupante do cargo de Gerente, e daNiEl JoSÉ BarBoSa 
SidÔNio, identidade funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lotados na SEcad, na PorTaria nº 035, de 
25/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.471, de 26/01/2021, 
para comporem a Equipe de apoio à Gestão do Programa forma Pará.
ii – 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 25 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 697088
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

..

Portaria
.

Portaria N° 167/2021 – GaBiNete, de 25 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 na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
i – forMaliZar a coNcESSÃo de 10 dias de férias regulamentares a 
servidora NáGila da SilVa SaUaia SoUSa, identidade funcional n.º 
5902792/1, no período de 06/09/2021 à 15/09/2021, suspensas pela 
PorTaria n.º 162/2020, publicada no doE 34.330 de 31 de agosto de 2020.
ii – dESiGNar a servidora SaMYla PErEira dE aZEVEdo, ocupante do cargo 
de Procurador autárquico, identidade funcional n.º 5902795/1, para substituir 
a servidora citada no inciso i, ocupante do cargo de Procurador chefe, código 
GEP-daS-011.5, no impedimento legal da Titular, durante o período de gozo.
Publique-se, registre–se e cumpra-se.
Gabinete do diretor Presidente, em 25 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 697036
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 164/2021 – GaBiNete, de 24 agosto de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar aldo caSTro coSTa, matricula nº 5942454/1, para 
exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 011/2021, firmado entre a Fun-
dação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa – faPESPa e H dE f Pi-
rES Serviços Eireli, que tem como objeto contratação de Empresa Especia-
lizada no fornecimento, instalação e recuperação de peças de comunicação 
visual e tátil para atender as necessidades da faPESPa, conforme Edital 
do Pregão Eletrônico SrP nº 025/2020/TJPa, Processo nº 2021/623899.
art. 2º - dESiGNar, BrUNa diolEM fErrEira MoNTEiro, matrícula n° 
5961248/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras disposições em contrario.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 24 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 696732
Portaria N° 165/2021 – GaBiNete, de 24 agosto de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará;

rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, clEYToN PErEira da coSTa, matricula nº 5918081/1, 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 012/2021, firmado entre a 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa – faPESPa e BradoK 
Soluções corporativas Eireli, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de reprografia, cópia e encadernação 
de documentos, incluindo serviços técnicos de manutenção, conservação e re-
paros, reposição e substituição de peças gastas ou mal ajustadas, bem como 
todos os suprimentos necessários para utilização, materiais de consumo e 01 
(um) copista para reprodução de fotocópias, conforme Termo de referência 
do Pregão Eletrônico nº 001/2021, Processo nº 2020/540601.
art. 2º - dESiGNar, lUiZ aUGUSTo dE MoraES raYol, matrícula n° 
5941899/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras disposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 24 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 696736
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°166/2021 – 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 na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2017, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.296, de 18 de outubro de 
2014 - que regulamenta a lei nº 6.555, de 3 de julho de 2003, conside-
rando o disposto no art. 20 da constituição Estadual combinado com o art. 
17, inciso ii, alínea a, da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para comporem a 
comissão de avaliação de Bens. 

NoME MaTricUla
cleyton Pereira da costa 5918081/1

Marcos otávio ferreira de lemos 5930416/1
albino de Jesus aragão 5737885/2

aldo castro costa 5942454/1
art. 2º - revogar a PorTaria nº 075/2020 – GaBiNETE, de 10 de Março de 2020.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 24 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 696741
cHaMada PÚBLica FaPesPa - Nº 006/2021
diePsac seLeÇÃo de caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa 
de PesQUisa
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa, fun-
dação pública vinculada à Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e 
Educação Profissional e Tecnológica- SECTET do Governo do estado do 
Pará, que entre suas missões tem a de desenvolver estudos e pesquisas 
socioeconômicas e ambientais nas áreas de economia regional, políticas 
públicas, estudos setoriais e dinâmicas do território, coNVida os interes-
sados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos para sele-
ção pública de candidatos a bolsa de pesquisa, no âmbito de informações 
macroeconômicas do estado do Pará.
oBJETo: a presente chamada tem por objetivo selecionar interessados 
para concessão de bolsas a pesquisadores que atendam aos requisitos do 
ProJETo caBaNo SocioEcÔNoMico, constante no anexo i, e no regu-
lamento na chamada, para realizar pesquisas no âmbito do Projeto em 
referência no Estado do Pará.
QUaNTidadE daS BolSaS, dUraÇÃo E rEcUrSoS diSPoNÍVEiS: Serão con-
cedidas 09 (nove) bolsas de pesquisas, sendo 06 (seis) na modalidade “Mestra-
do” – categoria “a”; 01 (uma) na modalidade “Especialização” – categoria “a” 
e 02 (duas) na modalidade “Graduação” – categoria “a”. Todas as bolsas com 
duração prevista de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovadas por igual 
período. Serão de até r$ 479.600,88 (quatrocentos e setenta e nove mil, seis-
centos reais e oitenta e oito centavos) os recursos da presente chamada.
início do envio das candidaturas: 26 de agosto de 2021
data limite para submissão das candidaturas: 8 de setembro de 2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente/faPESPa

Protocolo: 694520
Portaria N°169/2021 – GaBiNete, de 25 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. 7, da lei complementar Esta- dual nº 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo n. 2021/933835;
rESolVE:
art. 1º dElEGar aos servidores, abaixo relacionados, a competência para 
atuarem, isolada ou conjuntamente, nos processos de aquisição de bens 
e contratação de serviços cujos valores totais estimados sejam inferiores 
aos limites previstos nos incisos i e ii e parágrafo único do art. 24, da lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, como autoridade responsável 
em certificar que a aquisição dos bens e contratação dos serviços não 
representa fracionamento do objeto, conforme disposto na lei federal nº 
8.666/1993, devendo observar que o limite anual referido é computado por 
cada grupo no catálogo de Materiais e Serviços do Banco referencial de 
Preços do Sistema integrado de Materiais e Serviços - SiMaS.
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NoME Matricula nº
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM - diretor administrativo 5946490/1

AURYCELIA SILVA DIAS – Diretora Científica, em Exercício 5540844/7
SiMoNE BarroS BoUTH  - coordenadora de compras e Serviços 5915209/5

JacQUES doUGlaS NaSciMENTo MoraES - Técnico em Gestão, desenvolvimento, ciência e 
Tecnologia de informação em administração 5934100/1

dHYo dENNEr MaGalHÃES SilVa  - assistente administrativo 5941760/1
JoSÉ rUBENS SaNcHES SilVa - Secretário de diretoria 5949337/2

art. 2º fica proibida a subdelegação da competência conferida por meio desta Portaria.
art. 3º cópia da publicação desta PorTaria deverá ser juntada nos 
processos de aquisição de bens e contratação de serviços por dispensa de 
licitação, por limite de valor.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5º fica revogada a PorTaria nº. 079/2020, de 18 de março de 2020 
e demais disposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 25 de agosto de 2021.
Marcel dos Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 697140
Portaria N° 163/2021 – GaBiNete, de 25 agosto de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o que norteia o art. 138, parágrafo único, inciso V da 
constituição Estadual;
coNSidEraNdo o disposto nas leis federais n.10.520, de 17/07/2002 e 
8.666, de 21/06/1993, bem como o disposto no decreto Estadual n.2.069, 
de 20 de fevereito de 2006;
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como 
Homologador, Homologadores Substitutos, Pregoeiros, Membros e Equipe 
de apoio, junto ao Sistema coMPraSNET. 

NoME MaTrÍcUla PErfil
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo 5961460/1 aUToridadE HoMoloGadora

aUrYcElia SilVa diaS
 5540844/7 HoMoloGador SUBSTiTUTo

JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM 5946490/1 HoMoloGador SUBSTiTUTo
 

rafaElla dE liMa aBrEU 54189460/3 PrEGoEira
PaTricK doS rEiS 5917402/3 PrEGoEiro SUBSTiTUTo

JoYcE SUEllEM da SilVa alVES 5936544/2 EQUiPE dE aPoio/MEMBro SUPlENTE
Márcia GiSlENE GoMES PErEira 5918275/1 EQUiPE dE aPoio/MEMBro

clEYToN PErEira da coSTa 5918081/01 EQUiPE dE aPoio/MEMBro
 art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a PorTaria Nº 074/2021-GaBiNETE, de 27/04/2021, 
publicada no doE de 34.567, de 29 de abril de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 25 de agosto de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 697136
Portaria N°168/2021 – GaBiNete, de 25 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. 7, da lei complementar Esta- dual nº 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os teor do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 31.622, de 11 de março de 2010, que 
institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços no Âmbito da administração 
Pública direta e indireta do Poder Executivo do Estadual e dá outras providencias;
coNSidEraNdo o disposto a iN SEad/dGl Nº 001 de abril de 2012, art. 
12, que trata da nomeação dos servidores que conduzirão os procedimen-
tos de compras/contratações por cotação Eletrônica, bem como os termos 
constante no processo n.2021/931713.
rESolVE:
art. 1º coNSTiTUir coMiSSÃo dE coTaÇÃo ElETrÔNica, integrada pelos servi-
dores abaixo designados, para desempenharem as funções de operacionalização do 
Sistema de cotação Eletrônica, na função de Homologador, coordenador e apoio:

NoME Matricula nº função
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo

diretor-Presidente 5961460/1 HoMoloGador

JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor-administrativo 5946490/1 HoMoloGador SUBSTiTUTo

aUrYcElia SilVa diaS
Diretoria Científica – Em Exercício 5540844/7 HoMoloGador SUBSTiTUTo

SiMoNE BarroS BoUTH
coordenadora de compras e Serviços 5915209/5 coordENador

dHYo dENNEr MaGalHÃES SilVa
assistente administrativo 5941760/1 aPoio e coordENador 

SUBSTiTUTo
JacQUES doUGlaS NaSciMENTo MoraES

Técnico em Gestão, desenvolvimento, ciência e Tecnologia de 
informação em administração

5934100/1 aPoio e coordENador 
SUBSTiTUTo

JoSÉ rUBENS SaNcHES SilVa
Secretário de diretoria 5949337/2 aPoio

art. 2º fica revogada a PorTaria nº. 093/2021-GaBiNETE, publicada no 
d.o.E nº. 34.588, de 19 de maio de 2021, e demais disposições em contrário.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 25 de agosto de 2021.
Marcel dos Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 697164
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 6º. - Nº do coNtrato: 032/2016 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n.º 14/2016 - ParTES: ProdE-
Pa e radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrcio E SErViÇoS - EirEli 
– EPP - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo 
de Vigência; Preço e da dotação orçamentária - clausula resolutiva - Va-
lor (r$):376.468,80 - daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2021 - ViGÊNcia 
do adiTaMENTo: 25/08/2021 a 24/02/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.126.1508.8238 – 339040 - foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador 
rESPoNSáVEl EM EXErcÍcio: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - 
ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: Belém-Pará, rua João Balbi, n° 1188, 
São Brás, cEP: 66.060-565.

Protocolo: 697138
Nº do terMo aditiVo: 7º - Nº do coNtrato: 031/2016 - Mo-
dalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n.º 014/2016 - ParTES: 
ProdEPa - TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇo EirEli – EPP - oBJETo 
E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigên-
cia; Preço e da dotação orçamentária; e  clausula resolutiva - Valor 
(r$): 914.425,38 - daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2021 - ViGÊNcia do 
adiTaMENTo: 25/08/2021 a 24/02/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.126.1508.8238  - 339040 - foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador 
rESPoNSáVEl EM EXErcÍcio: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
/ ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: Belém, Estado Trav. onze, n.º 22, 
bairro: Mangueirão, cEP: 66.640-360.

Protocolo: 697133
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

diÁria
.

Portaria Nº. 300/2021-seeL, de 24 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias ao servidor GilMar aMaral cHaVES, matrí-
cula nº 5295696/1, com o objetivo de conduzir os servidores da SEEl para 
o município de castanhal no período de 27/08/2021 a 29/08/2021 para o 
circuito de Skate Street. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 696819
Portaria Nº. 297/2021-seeL, de 24 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias ao servidor MaX alBErTo dE MoraES GoMES, 
matrícula nº 5946179/1, com o objetivo de conduzir os servidores para o 
município de castanhal - Pa, no período de 27 a 29/08/2021. ordenador: 
Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 696822
Portaria Nº. 301/2021-seeL, de 24 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias aos servidores BiaNca rodriGUES doS SaN-
ToS, matricula de nº 5946193/2, faBio dEiVid caMPoS dE liMa, ma-
trícula 5945745/2, raYSSa TaliNo fErrEira, matrícula nº 5937167/2 e 
JoSÉ raiMUNdo da rocHa SENa, matrícula n° 5946286/1, com o obje-
tivo de coordenar cerimonial do evento bem como auxiliar nas atividades 
administrativas pertinentes ao evento denominado circuito seel de skate 
street, no município de castanhal - Pa, no período de 27/08 a 29/08/2021.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 696816
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

errata
.

Portaria Nº 371/2021/GePs/setUr de 25 aGosto de 2021
errata da Portaria Nº 339/2021 de diÁria, publicada do doe 
34.666 de 11/08/2021.
onde lê-se: PErÍodo: 25 a 30.08.21
Leia-se: PErÍodo: 25 a 30.07.21
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE
diretor de administração e finanças

Protocolo: 696759
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.

diÁria
.

Portaria 372/GePs/setUr de 25 de aGosto de 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/928485; rESolVE: conceder 
03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor aNTÔNio GErSoN alVES crUZ, 
matrícula funcional nº 5923284/2, Gerente dos Escritórios regionais.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: 696764
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 498/2021/GGP/dPG, de 24 de aGosto de 2021.
considerando o PaE nº. 2021/924785, de 23/08/2021 e que a servidora pre-
enche todos os requisitos para fins de aposentadoria, estando, deste modo, 
em vias de aposentar-se, nos termos do §3º do artigo 2º da iN 04, de 27 de 
agosto de 2020. rESolVE: conceder 60 (sessenta) dias de licença Prêmio 
a Servidora Pública Maria dE NaZarÉ aSSUNÇÃo da coSTa, id funcio-
nal 2010429/1, referentes ao Triênio (2010/2013), com gozo no período de 
02/08/2021 a 30/09/2021. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 696703
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 499/2021/GGP/dPG, de 25 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2021/906448; rESolVE:
art. 1º designar o defensor Público Márcio da SilVa crUZ para, sem prejuí-
zo de sua atuação junto à diretoria do interior, realizar itinerância na defenso-
ria Pública de Moju e na defensoria Pública de Vigia, a contar de 01.09.2021.
art. 2º revoga-se a PorTaria nº 158/2021/GGP/dPG, publicada no d.o.E. 
nº 34.511, de 09.03.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 697049
Portaria Nº 500/2021/GGP/dPG, de 25 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2021/906524; rESolVE:
designar o defensor Público GUilHErME iSraEl KoSHi SilVa, com pre-
juízo de sua titularidade, para substituir a defensora Pública GraZiEla 
Paro caPoNi, durante seu afastamento legal, na 3ª dP cível/criminal de 
Bragança, a contar de 30.08.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 697058
.

errata
.

errata do terMo de HoMoLoGaÇÃo reFereNte ao 7º coNcUrso 
de ProMoÇÃo Para a cLasse esPeciaL da deFeNsoria PÚBLica do 
estado do ParÁ, PUBLicado No d.o.e. Nº 34.679, de 24.08.2021;
onde se lê:
(...) compareceram e reuniram-se os Membros do Egrégio conselho Su-
perior da defensoria Pública, JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
MoNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, cESar aUGUSTo aSSad, aN-
TÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro, BrUNo BraGa caValcaNTE, 
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS, WalBErT PaNToJa dE BriTo, doMiNGoS 
loPES PErEira e rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES (...)
Leia-se
(...) compareceram e reuniram-se os Membros do Egrégio conselho Su-
perior da defensoria Pública, JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
MoNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, aNTÔNio carloS dE aNdra-
dE MoNTEiro, BrUNo BraGa caValcaNTE, alEXaNdrE MarTiNS BaS-
ToS, WalBErT PaNToJa dE BriTo, doMiNGoS loPES PErEira e rENaN 
fraNÇa cHErMoNT rodriGUES (...)
onde se lê:
(...)
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
(...)

Leia-se
(...)
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
(...)
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral

Protocolo: 697103
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso reFereNte a toMada de PreÇos Nº. 002/2021/ceL/de-
FeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para a construção da nova 
Sede da defensoria Pública no distrito de icoaraci/Pa, conforme edital e anexos.
Conforme pedido de esclarecimento e manifestação técnica, retificamos os 
itens 12.2.7.1., 12.5.3. e 12.5.9. do Edital e de seu Termo de referência, 
os quais passam a ter a seguinte redação:
“12.2.7.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será asse-
gurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogá-
veis por igual período, a critério da administração, para a regularização da do-
cumentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.”
“12.5.3. Execução de construção de edificação pública ou privada, com 
área mínima de 415,00 m², com as seguintes características: (...)”
“12.5.9. Execução de construção de edificação pública ou privada, com 
área mínima de 830,00 m², com as seguintes características: (...)”
ressaltamos que permanecem inalterados a data e o local da abertura da 
sessão, quais sejam:
data da abertura da sessão: 16/09/2021, às 09:30h (Horário de Belém)
local: rua Padre Prudêncio, 154 - esquina da Manoel Barata - Bairro: co-
mércio, auditório, 4º andar, Belém/Pa.
O Edital retificado poderá ser obtido no site: WWW.coMPraSPara.Pa.GoV.Br 
ou na defensoria Pública do Pará: rua Padre Prudêncio, 154, Bairro: comér-
cio, Belém/Pa, 2º andar - cEl, no horário de 09 às 14 horas, isento de qual-
quer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecido pela empresa in-
teressada ou ser solicitado por meio do e-mail licitacao@defensoria.pa.def.br.
Belém, 25 de agosto de 2021.
Tássia de fátima do rego Pereira
PrESidENTE da cEl/dPPa.

Protocolo: 697114
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 883/2021 – da, 25/08/2021.
Nome: Sérgio andré Gonsalez Gomes, mat. 57201786, cargo auxiliar de defensoria.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8730
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 4.000,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dia

Protocolo: 696682
Portaria 882/2021 – da, 23/08/2021.
Nome: Jane Telvia dos Santos amorim, mat. 57228050, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – r$ 1.300,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dia

Protocolo: 696684
Portaria 884/2021 – da, 23/08/2021.
Nome: Vinicius Santos ramos, mat. 57217051, cargo assessor Jurídico.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 1.000,00
Natureza da despesa: 339036 – r$ 750,00
Natureza da despesa: 339039 – r$ 750,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dia

Protocolo: 696687

.

.

diÁria
.

Portaria 889/2021 - da,25/08/2021. conceder 2 + 1\2, diárias ao de-
fensor rodriGo SoUZa da SilVa, matrícula 5935437, objetivo dESloca-
ra-SE Para aTENdiMENTo JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE MÃE do rio. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a MÃE do rio, período 23/08/2021 a 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696709
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Portaria 888/2021 - da,25/08/2021. conceder 3 + 1\2, diárias 
ao defensor lUiZ GUSTaVo BESSa alBUQUErQUE, objetivo ParTiciPar 
do cUrSo PrEParaTÓrio À carrEira dE dEfENSor PÚBlico. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de iTaiTUBa a BElEM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696700
Portaria 885/2021 - da,25/08/2021. conceder 3 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) Maria do carMo SoUZa Maia, matrícula 57175944, 
objetivo ParTiciPaÇÃo No EVENTo dE coNTiNUidadE do cUrSo 
PrEParaTÓrio À carrEira dE dEfENSora PÚBlica, EM BElÉM-
Pa, coNforME PorTaria Nº 29/2021/GaB/dPG, dE 29 dE JUNHo dE 
2021. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BrEVES a BElEM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696691
ortaria 886/2021 - da,25/08/2021. conceder 3 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) Jairo Maia JUNior, matrícula 5957732, objetivo 
ParTiciPaÇÃo do cUrSo PrEParaTÓrio À carrEira dE dEfENSor 
PÚBlico, QUE acoNTEcErá NoS diaS 26 E 27 dE aGoSTo dE 2021, 
NoS TErMoS da PorTaria Nº 29/2021/GaB/dPG, dE 29 dE JUNHo dE 
2021. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BrEVES a BElEM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696693
Portaria 887/2021 - da,25/08/2021. conceder 3 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) fErNaNdo SaVariZ fErrari, matrícula 5957716, obje-
tivo ParTiciPar do cUrSo PrEParaTÓrio À carrEira dE dEfENSor PÚ-
Blico. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de ParaUaPEBaS a BElEM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696694
Portaria 893/2021 - da,25/08/2021. conceder 2 + 1\2, diárias a Ser-
vidora NorMa MiraNda BarBoSa, matrícula 5573858-3, cargo oUVido-
ra GEral, objetivo coMPor aGENda dE dirEiTo E cidadaNia( Bal-
cÃo dE dirEiToS) coM dirEToria do iNTErior da dPE, rEaliZaNdo 
PalESTra E aÇÕES dE ViolaÇÕES dE dirEiToS HUMaNoS. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de BElEM a acará, período 30/08/2021 a 01/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696743
Portaria 892/2021 - da,25/08/2021. conceder 2 + 1\2, diárias a Servidora 
KYSE dE faTiMa PaNToJa ViaNa, matrícula 59589011, cargo SEcrETária dE 
NÚclEo METroPoliTaNo, objetivo aÇÃo do BalcÃo dE dirEiTo E oUVido-
ria GEral. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a acará, período 30/08/2021 a 01/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696737
Portaria 891/2021 - da,25/08/2021. conceder 2 + 1\2, diárias 
aos defensores EliaNa MaGNo GoMES, matrícula 57194429, fláVio cÉ-
Sar caNcEla fErrEira, matrícula 80845945-1, objetivo rEaliZar MUTi-
rÃo cÍVEl Servidores lUiZ fEliPE QUadroS PiNTo, matrícula 5899371, 
cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, VicTor dE BarroS rEiS, 
matrícula 5950970, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, Ga-
BriEla MacHado MoraES dE SoUZa, matrícula 5897040, cargo aSSES-
Sora JUrÍdicoa dE dEfENSoria, JUlia TaMiriS fEiToSa SaBa, car-
go SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, MarcElo fraNÇa MENdES, 
matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar MUTirÃo 
cÍVEl fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a acará, período 30/08/2021 a 01/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696731
Portaria 890/2021 - da,25/08/2021. conceder 3 + 1\2, diária(s) a(os) de-
fensor(es) ETElViNo QUiNTiNo MiraNda dE aZEVEdo, matrícula 57191032, 
objetivo aValiar ESTáGio ProBaTÓrio dE dEfENSorES PÚBlicoS funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de BElÉM/aNaNiNdEUa a iTaiTUBa, período 01/09/2021 a 04/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 696720
Portaria 894/2021 - da,25/08/2021. conceder 4 + 1\2, 1 MEia, diárias 
ao defensor rEGiNaldo TaVEira riBEiro, matrícula 55589623, cargo co-
ordENador, objetivo rEaliZar iTiNEraNcia E TriBUNal dE JÍri funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de MaraBá a JacUNdá, período 23/08/2021 a 27/08/2021, 30/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697118
Portaria 895/2021 - da,25/08/2021. conceder MEia diária aos Servi-
dores EliNaldo oliVEira dE liMa, matrícula 5927307, cargo GErENTE 
dE SErViÇoS, carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, car-
go SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, Joao carloS da foNSE-
ca, matrícula 57202183, cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica a, 
ElY NUNES dE fariaS, matrícula 5121540, cargo aUXiliar dE oBraS 
dE MaNUTENÇÃo, aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 

54194024, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar rETirada dE MÓVEiS 
E diViSÓriaS da aNTiGa SEdE dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
aNaNiNdEUa, período 04/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697143
Portaria 899/2021 - da,25/08/2021. conceder 2 + 1\2, diárias 
aos Servidores SaMUEl PErEira MiraNda JUNior, matrícula 541888572, 
cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a e NilToN da coS-
Ta MoNTEiro, matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, objetivo acoM-
PaNHaMENTo E fiNaliZaÇÃo dE coNfiGUraÇÃo da rEdE iNTErNa 
dE coMPUTadorES Por ParTE da ProdEPa fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a ca-
PaNEMa, período 16/08/2021 a 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697161
Portaria 898/2021 - da,25/08/2021. conceder 1 MEia, diária ao Ser-
vidor Joao carloS da foNSEca, matrícula 57202183, cargo aUXiliar 
dE dEfENSoria PÚBlica a, objetivo rEaliZar rETirada dE MÓVEiS 
E diViSÓriaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 03/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697156
Portaria 897/2021 - da,25/08/2021. conceder MEia, diária ao Servidor 
Joao carloS da foNSEca, matrícula 57202183, cargo aUXiliar dE dEfEN-
Soria PÚBlica a, objetivo rEaliZar MoNTaGEM dE MÓVEiS Na NoVa SEdE 
criMiNal dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadu-
al nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 15/06/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697150
Portaria 901/2021 - da,25/08/2021. conceder MEia diária aos Servido-
res EdiNaldo TENorio dE frEiTaS, matrícula 57234526-1, cargo aUXi-
liar dE dEfENSoria PÚBlica a e lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, 
matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo MaNUTENÇÃo Na rEdE dE 
TElEfoNia fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 11/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697185
Portaria 900/2021 - da,25/08/2021. conceder MEia, diária aos Ser-
vidores EdiNaldo TENorio dE frEiTaS, matrícula 57234526-1, cargo 
aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica a e NilToN da coSTa MoNTEiro, 
matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, objetivo MaNUTENÇÃo Na rEdE 
dE TElEfoNia fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 09/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697178
Portaria 902/2021 - da,25/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
ao defensor WalTEr aUGUSTo BarrETo TEiXEira, matrícula 54191077, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo No MUNicÍPio dE MoJU fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de aBaETETUBa a MoJU, período 11/08/2021 a 12/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697199
Portaria 903/2021 - da,25/08/2021. conceder 2 MEiaS diárias 
ao Servidor adEildo SaNToS doS SaNToS, matrícula 0035785, cargo 
MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSor Para o MUNicÍPio dE 
MoJU Para aBaETETUBa E No dia SEGUiNTE dE MoJU Para aBaETETU-
Ba fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a MoJU, período 10/08/2021, 12/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697209
Portaria 905/2021 - da,25/08/2021. conceder MEia diária aos Ser-
vidores roSiNaldo dE oliVEira rodriGUES, matrícula 54192548-2, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, Maria raiMUNda SaN-
TaNa doS SaNToS, matrícula 3152758, cargo TÉcNico dE dEfENSo-
ria PÚBlica a, JoaNES BarroS caldaS, matrícula 572017191, cargo 
TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, liNdoMar PErEira da SilVa, 
matrícula 57201685, cargo MoToriSTa, objetivo MiNiSTrar cUrSo dE 
caPaciTaÇÃo Na SEdE aNaNiNdEUa. PalESTra coM o TEMa “coMPE-
TÊNciaS E HaBilidadES ProfiSSioNaiS: coMo idENTificar E dESEN-
VolVEr” fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697235
Portaria 904/2021 - da,25/08/2021. conceder 1 diária ao defensor Pú-
blico Geral JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, matrícula 57193641, 
objetivo ViSiTa iNSTiTUcioNal Na dEfENSoria PÚBlica do MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pá E ParTiciPaÇÃo Na caPaciTaÇÃo SoBrE rEiNcidÊNcia 
ZEro. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a MaraBá, período 16/08/2021 a 17/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697223
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.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL do 5º coNcUrso de ProMoÇÃo Para a cLasse iNter-
MediÁria da deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
o PrESidENTE do coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do 
ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando a resolu-
ção cSdP Nº 280, de 02 de agosto de 2021, que declara vagos 05 (cinco) 
cargos de Classe Intermediária para fins de promoção, RESOLVE:
art. 1º abrir concurso de Promoção aos defensores Públicos do Estado do 
Pará para provimento de 05 (cinco) cargos de classe intermediária.
art. 2° a promoção de que trata o presente Edital seguirá os critérios de anti-
guidade e merecimento, alternadamente sendo que, para fins da promoção por 
merecimento, será utilizado o de antiguidade, afastando-se os demais requisitos 
legais, pelo fato de ainda não terem sido regulamentados os critérios para aferi-
ção do merecimento na carreira, nos termos das promoções anteriores.
§ 1º a promoção recairá no mais antigo, determinada a posição pelo tempo 
de efetivo exercício na classe anterior à vaga disponibilizada.
§ 2º as promoções serão efetivadas por ato da defensoria Pública-Geral.
art. 3º as inscrições realizar-se-ão por meio de requerimento escrito, di-
rigido à presidência do conselho Superior da defensoria Pública, por meio 
do sistema PaE ou por e-mail (csdp.dppa@gmail.com), no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação do presente Edital.
§ 1º o requerimento de inscrição deverá ser instruído com certidão da cor-
regedoria Geral de que o interessado está em dia com suas atribuições fun-
cionais, bem como que não responde a Processo administrativo disciplinar, a 
ser solicitada por meio do e-mail secretaria.corregedoriadppa@gmail.com .
§ 2º Após escoamento do prazo de inscrição, será publicado no Diário Oficial do Estado 
ou na intranet da instituição relação nominal das inscrições deferidas e indeferidas.
§ 3º da publicação da lista provisória será concedido o prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas para eventuais impugnações dos interessados, a serem 
encaminhadas por protocolo ou eletronicamente, e a defensoria Geral de-
cidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 4º da decisão sobre a impugnação caberá recurso do interessado ao 
conselho Superior, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ser encami-
nhado por protocolo ou eletronicamente, que decidirá sobre o recurso até 
antes da sessão de votação, devendo o recorrente e eventuais interessados 
ser intimados pela secretaria para participação na mesma.
§ 5º Caso o recurso seja deferido, a lista de inscrições deverá ser retificada 
antes do início da sessão de votação.
§ 6° os (as) defensores (as) Públicos (as) que tiverem suas inscrições de-
feridas ficam convocados (as) para no dia 18 de outubro de 2021, às 14:30 
horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. Padre 
Prudêncio, nº 154, nesta capital, participarem do processo de promoção 
de que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, cujo link 
será disponibilizado no sítio institucional.
§ 7º Na data da reunião todos os defensores Públicos inscritos no concurso de pro-
moção serão dispensados de suas atividades para participar do referido processo.
§ 8º Somente poderá ser promovido para a classe intermediária, o (a) de-
fensor (a) que requerer sua inscrição nos termos deste Edital.
art. 4º o (a) defensor (a) Público (a) regularmente inscrito (a), poderá se 
fazer presente nos atos do presente processo de promoção de forma direta 
ou através de procurador (a) legalmente constituído (a).
art. 5° após o anúncio da quantidade de vagas existentes será realizada a chamada 
nominal de todos os defensores inscritos no concurso de promoção de forma indivi-
dual, quando tomarão ciência da promoção, de modo presencial ou virtual.
§ 1º a qualquer tempo, antes da publicação da promoção, o interessado 
poderá requerer a desistência do processo.
§ 2º ocorrida a sessão, o conselho Superior imediatamente homologará a 
promoção e, em seguida, o ato será efetivado pelo defensor Público-Geral.
§ 3º os inscritos no processo de movimentação na carreira se responsabi-
lizam por eventual impossibilidade de participar virtualmente por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestiona-
mento das linhas de comunicação, bem como outros fatores correlatos que 
impossibilitem a transferência de dados.
art. 6º os casos omissos serão resolvidos pelo conselho Superior da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
Art. 7º Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Resolução serão válidos 
a partir da publicação do ato de promoção no Diário oficial do Estado, ressalvada 
disposição específica em sentido diverso a ser deliberada pelo Conselho Superior.
art. 8º a promoção de que trata este edital se dará nos termos das reso-
luções Nº 033/2008 e Nº 280/2021.
art. 9º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 24 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 697016
editaL do 12º coNcUrso de ProMoÇÃo Para a cLasse FiNaL 
da deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
o PrESidENTE do coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do 
ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando a reso-
lução cSdP Nº 279, de 02 de agosto de 2021, que declara vagos 10 (dez) 
cargos de Classe Final para fins de promoção, RESOLVE:
art. 1º abrir concurso de Promoção aos defensores Públicos do Estado do 
Pará para provimento de 10 (dez) cargos de classe final.
art. 2° a promoção de que trata o presente Edital seguirá os critérios de anti-
guidade e merecimento, alternadamente sendo que, para fins da promoção por 
merecimento, será utilizado o de antiguidade, afastando-se os demais requisitos 
legais, pelo fato de ainda não terem sido regulamentados os critérios para aferi-
ção do merecimento na carreira, nos termos das promoções anteriores.

§ 1º a promoção recairá no mais antigo, determinada a posição pelo tempo 
de efetivo exercício na classe anterior à vaga disponibilizada.
§ 2º as promoções serão efetivadas por ato da defensoria Pública-Geral.
art. 3º as inscrições realizar-se-ão por meio de requerimento escrito, di-
rigido à presidência do conselho Superior da defensoria Pública, por meio 
do sistema PaE ou por e-mail (csdp.dppa@gmail.com), no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação do presente Edital.
§ 1º o requerimento de inscrição deverá ser instruído com certidão da cor-
regedoria Geral de que o interessado está em dia com suas atribuições fun-
cionais, bem como que não responde a Processo administrativo disciplinar, 
a ser solicitada por meio do e-mail secretaria.corregedoriadppa@gmail.com.
§ 2º Após escoamento do prazo de inscrição, será publicado no Diário Ofi-
cial do Estado ou na intranet da instituição relação nominal das inscrições 
deferidas e indeferidas.
§ 3º da publicação da lista provisória será concedido o prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas para eventuais impugnações dos interessados, a serem 
encaminhadas por protocolo ou eletronicamente, e a defensoria Geral de-
cidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 4º da decisão sobre a impugnação caberá recurso do interessado ao 
conselho Superior, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ser encami-
nhado por protocolo ou eletronicamente, que decidirá sobre o recurso até 
antes da sessão de votação, devendo o recorrente e eventuais interessados 
ser intimados pela secretaria para participação na mesma.
§ 5º Caso o recurso seja deferido, a lista de inscrições deverá ser retificada 
antes do início da sessão de votação.
§ 6° os (as) defensores (as) Públicos (as) que tiverem suas inscrições 
deferidas ficam convocados (as) para no dia 20 de setembro de 2021, às 
14:30 horas, no auditório do prédio-sede da defensoria Pública, sito à Tv. 
Padre Prudêncio, nº 154, nesta capital, participarem do processo de pro-
moção de que trata este edital, facultada a participação de modo virtual, 
cujo link será disponibilizado no sítio institucional.
§ 7º Na data da reunião todos os defensores Públicos inscritos no concurso de pro-
moção serão dispensados de suas atividades para participar do referido processo.
§ 8º Somente poderá ser promovido para a classe final, o (a) Defensor (a) 
que requerer sua inscrição nos termos deste Edital.
art. 4º o (a) defensor (a) Público (a) regularmente inscrito (a), poderá se 
fazer presente nos atos do presente processo de promoção de forma direta 
ou através de procurador (a) legalmente constituído (a).
art. 5° após o anúncio da quantidade de vagas existentes será realizada a chamada 
nominal de todos os defensores inscritos no concurso de promoção de forma indivi-
dual, quando tomarão ciência da promoção, de modo presencial ou virtual.
§ 1º a qualquer tempo, antes da publicação da promoção, o interessado 
poderá requerer a desistência do processo.
§ 2º ocorrida a sessão, o conselho Superior imediatamente homologará a 
promoção e, em seguida, o ato será efetivado pelo defensor Público-Geral.
§ 3º os inscritos no processo de movimentação na carreira se responsabi-
lizam por eventual impossibilidade de participar virtualmente por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestiona-
mento das linhas de comunicação, bem como outros fatores correlatos que 
impossibilitem a transferência de dados.
art. 6º os casos omissos serão resolvidos pelo conselho Superior da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
Art. 7º Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Resolução 
serão válidos a partir da publicação do ato de promoção no Diário oficial do 
Estado, ressalvada disposição específica em sentido diverso a ser delibera-
da pelo conselho Superior.
art. 8º a promoção de que trata este edital se dará nos termos das reso-
luções Nº 033/2008 e Nº 279/2021.
art. 9º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 24 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 697008
.

NorMa
.

resoLUÇÃo csdP Nº 279, de 02 de aGosto de 2021.
Declara vagos 10 (dez) cargos de Classe Final para fins de promoção e dá 
outras providências.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o art. 11, XXi, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 37 e 39 da lei complementar Esta-
dual n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar 
Nº 135, de 13 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto na resolução cSdP Nº 033/2008, alterada 
pela resolução cSdP Nº 269/2021;
coNSidEraNdo o interesse público no que diz respeito à necessidade de reor-
ganizar a disponibilidade de vagas para fins de promoção, visando à movimen-
tação na carreira e à otimização no atendimento aos assistidos da instituição;
coNSidEraNdo deliberação unânime do conselho Superior na 223ª Ses-
são ordinária, realizada em 02 de agosto de 2021;
rESolVE:
art. 1º declarar vagos 10 (dez) cargos de classe final, a serem providos, 
alternadamente, pelos critérios de antiguidade e merecimento, por meio de 
promoção, nos termos desta resolução.
§ 1º a promoção por antiguidade recairá no mais antigo regularmente ins-
crito no processo, determinada a posição pelo tempo de efetivo exercício 
na classe anterior à vaga disponibilizada.
§ 2º a promoção por merecimento, será avaliada de acordo com a lista de antiguida-
de, afastando-se os demais requisitos legais, nos termos das promoções anteriores.
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§ 3º as promoções serão efetivadas por ato do defensor Público-Geral.
art. 2º Somente poderá ser promovido por antiguidade nos termos da 
presente resolução o Membro que:
i - requerer sua inscrição no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
publicação do respectivo Edital no Diário Oficial do Estado;
ii - não tenha sofrido pena disciplinar no período de dois anos anteriores 
ao pedido de inscrição respectivo;
iii - comprovar 2 (dois) anos de efetivo exercício na classe que ocupa.
§ 1º fica dispensado o interstício de que trata o inciso iii deste artigo se não 
houver quem preencha tal requisito ou se quem o preencher desistir da pro-
moção, nos termos do art. 37 da lei complementar Estadual Nº 054/2006.
§ 2º o afastamento da função importa em interrupção na contagem de 
tempo de serviço para os fins de promoção por antiguidade, salvo as au-
sências permitidas em lei.
§ 3º ocorrendo empate na antiguidade, terá preferência, sucessivamente:
i – o mais antigo no cargo de defensor Público;
ii – o de maior tempo de serviço público estadual;
iii – o de maior tempo de serviço público;
iV – o mais idoso.
art. 3º Todos os interessados na promoção poderão se inscrever no prazo 
estipulado no caput deste artigo independentemente da classe que ocu-
pem, prevalecendo a antiguidade dos inscritos na escolha final.
Art. 4° O Conselho Superior publicará edital no Diário Oficial do Estado do 
Pará e no sítio da defensoria Pública do Estado do Pará, na rede mundial 
de computadores, declarando a quantidade de cargos vagos na respectiva 
classe e abrindo prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de sua publi-
cação, para que os interessados requeiram sua inscrição ao concurso de 
promoção perante o conselho Superior, na pessoa de seu presidente.
Art. 5º Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Resolução 
serão válidos a partir da publicação do ato de promoção no Diário oficial do 
Estado, ressalvada disposição específica em sentido diverso a ser delibera-
da pelo conselho Superior.
art. 6º os casos omissos serão resolvidos pelo conselho Superior da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Presidente do conselho Superior, em exercício
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
WalBErT PaNToJa dE BriTo
Membro Suplente
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 696994
resoLUÇÃo csdP Nº 280, de 02 de aGosto de 2021.
Declara vagos 05 (cinco) cargos de Classe Intermediária para fins de pro-
moção e dá outras providências.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o art. 11, XXi, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 37 e 39 da lei complementar Esta-
dual n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar 
Nº 135, de 13 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto na resolução cSdP Nº 033/2008, alterada 
pela resolução cSdP Nº 269/2021;
coNSidEraNdo o interesse público no que diz respeito à necessidade de reor-
ganizar a disponibilidade de vagas para fins de promoção, visando à movimen-
tação na carreira e à otimização no atendimento aos assistidos da instituição;
coNSidEraNdo deliberação unânime do conselho Superior na 223ª Ses-
são ordinária, realizada em 02 de agosto de 2021;
rESolVE:
art. 1º declarar vagos 05 (cinco) cargos de classe intermediária, a serem 
providos, alternadamente, pelos critérios de antiguidade e merecimento, 
por meio de promoção, nos termos desta resolução.
§ 1º a promoção por antiguidade recairá no mais antigo regularmente ins-
crito no processo, determinada a posição pelo tempo de efetivo exercício 
na classe anterior à vaga disponibilizada.
§ 2º a promoção por merecimento, será avaliada de acordo com a lista de antiguida-
de, afastando-se os demais requisitos legais, nos termos das promoções anteriores.
§ 3º as promoções serão efetivadas por ato do defensor Público-Geral.
art. 2º Somente poderá ser promovido por antiguidade nos termos da 
presente resolução o Membro que:
i - requerer sua inscrição no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
publicação do respectivo Edital no Diário Oficial do Estado;

ii - não tenha sofrido pena disciplinar no período de dois anos anteriores 
ao pedido de inscrição respectivo;
iii - comprovar 2 (dois) anos de efetivo exercício na classe que ocupa.
§ 1º fica dispensado o interstício de que trata o inciso iii deste artigo se não 
houver quem preencha tal requisito ou se quem o preencher desistir da pro-
moção, nos termos do art. 37 da lei complementar Estadual Nº 054/2006.
§ 2º o afastamento da função importa em interrupção na contagem de 
tempo de serviço para os fins de promoção por antiguidade, salvo as au-
sências permitidas em lei.
§ 3º ocorrendo empate na antiguidade, terá preferência, sucessivamente:
i – o mais antigo no cargo de defensor Público;
ii – o de maior tempo de serviço público estadual;
iii – o de maior tempo de serviço público;
iV – o mais idoso.
art. 3º Todos os interessados na promoção poderão se inscrever no prazo 
estipulado no caput deste artigo independentemente da classe que ocu-
pem, prevalecendo a antiguidade dos inscritos na escolha final.
Art. 4° O Conselho Superior publicará edital no Diário Oficial do Estado do 
Pará e no sítio da defensoria Pública do Estado do Pará, na rede mundial 
de computadores, declarando a quantidade de cargos vagos na respectiva 
classe e abrindo prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de sua publi-
cação, para que os interessados requeiram sua inscrição ao concurso de 
promoção perante o conselho Superior, na pessoa de seu presidente.
Art. 5º Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Resolução 
serão válidos a partir da publicação do ato de promoção no Diário oficial do 
Estado, ressalvada disposição específica em sentido diverso a ser delibera-
da pelo conselho Superior.
art. 6º os casos omissos serão resolvidos pelo conselho Superior da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Presidente do conselho Superior, em exercício
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
WalBErT PaNToJa dE BriTo
Membro Suplente
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 696999
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº. 058/2018/tJPa//
Partes: TJPa e o BaNco do ESTado do Pará - BaNPará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº.04.913.711/0001-08//objeto do contrato:  contratação 
de instituição bancária, pública ou privada, nos termos da legislação em 
vigor editada pelo Banco central do Brasil, para a emissão, recebimento e 
compensação de boletos bancários destinados ao recolhimento de tributos 
e de recursos ao Poder Judiciário, além de outros serviços auxiliares melhor 
explicitados no bojo do presente instrumento, com fundamento no art. 57, 
ii da lei 8.666/1993 e na cláusula décima Quarta do referido contrato // 
origem: Pregão eletrônico de nº 046/TJPa/2018// objeto do aditivo: o 
presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência 
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em mais 12 (doze) meses.// Valor do aditivo: conforme proposta da em-
presa é de  r$ 231.612,50 (valor global).// dotação orçamentária: Progra-
ma de Trabalho: 04.102.02.129.1417.8639; fonte de recurso: 0118; Ele-
mento de despesa:339039.// Vigência:02/09/2021 a 01/09/2022// data 
da assinatura: 09/08/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela assina-
tura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração//ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos– Secretário de Planejamento.

Protocolo: 697050
extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 024/2020-tJ-Pa (ob-
jeto do contrato: reforma do fórum da comarca de Muaná/Pa)// Par-
tes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Empresa B&M coNSTrUTo-
ra lTda// cNPJ/Mf 04.370.847.0001-19//objeto do Termo aditivo: a 
prorrogação do prazo de vigência (por mais 120 (cento e vinte) dias, a 
contar de 15 de setembro de 2021, com encerramento em 12 de janeiro 
de 2022), de execução e acréscimo de valor (no percentual de 5,415%, 
sobre o valor global, o que corresponde ao valor r$ - 34.175.25 (trinta 
e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)) //
considerando o acréscimo de valor, o montante global do contrato pas-
sa a ser de r$- 710.936,61 (setecentos e dez mil, novecentos e trinta e 
seis reais e sessenta e um centavos). dotação orçamentária: Programa 
de Trabalho 02.061.1417.7638; Natureza de despesa 449051; fonte de 
recurso 0101,0118. data da assinatura: 16/08/2021//responsável pela 
assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJE/
Pa, ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento.

Protocolo: 696699
.

coNVÊNio
.

extrato de convênio nº. 017/2021/tJPa // Partes: Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará e o Município de Tracuateua, inscrito no cNPJ: 
01.612.999/0001-92.// objeto: cooperação entre os partícipes, para ces-
são de servidores públicos municipais para a realização de ações conjuntas 
voltadas para o desenvolvimento das atividades necessárias à moderni-
zação da Justiça no Munícipio.// Vigência: 03 (três) anos, com início em 
09/08/2021 e término em 09/08/2024// data da assinatura: 09/08/2021// 
responsáveis pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembar-
gadora Presidente do TJ/Pa e José Bráulio da costa, Prefeito do Município 
de Tracuateua.

Protocolo: 696807

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 4º termo aditivo ao convênio nº. 013/2009/tJPa/Tribu-
nal de Justiça do Estado do Pará e o Município de alenquer//objeto: coo-
peração mútua dos convenentes visando a propiciar agilidade e melhora 
na qualidade da prestação jurisdicional no município//Objeto e Justificativa 
do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência em mais 03 anos // Vigência: 
início em 13/08/2021 a 12/08/2024//data da assinatura: 06/08/2021//. 
responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembar-
gadora Presidente do TJPa

Protocolo: 696820
extrato do 1º termo aditivo ao convênio nº. 028/2018 – tJPa// ce-
lebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de Mua-
ná, inscrito no cJPJ nº. 05.105.200/0001-22// objeto: cessão de servido-
res para a realizações de ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento das 
atividades necessárias à modernização da Justiça no Município de Muaná. 
// objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência em mais 03 anos 
// Vigência do aditivo: início em 17/07/2021 e término em 16/07/2024// 
data da assinatura: 15/07/2021//. responsável pela assinatura: célia re-
gina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa

Protocolo: 696845
..

oUtras MatÉrias
.

extrato do 1º termo aditivo à ata de registro de Preços nº 
015/2021/tJPa//Partes: TJPa e a empresa V o BEGoT EPP - iNVicTor 
GÊNEroS aliMENTÍcioS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 20.982.705/0001-
69, com sede na cidade de ananindeua, Estado do Pará, rod. Br 316 KM5, 
nº 367B, Bairro: águas lindas, cEP: 67.020 – 000, tel.: (91) 98817-7142, 
e-mail: construoliveira@globo.com//objeto do aditivo: o presente termo 
aditivo tem por objeto o realinhamento de preços da ata de registro de 
Preços nº 015/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 021 a qual tem por 
objeto o registro de preço para a aquisição de água Mineral Natural Sem 
Gás Envasada em Garrafão de 20 (vinte) litros,..// Valor: fica realinha-
do o valor no percentual de 38,94%, onde o valor unitário passa a ser 
de 7,85 (sete reais e oitenta e cinco centavos). Perfazendo o valor to-
tal de r$314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais).//data da assinatu-
ra: 23/08/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.   

Protocolo: 696836
extrato da ata de registro de Preço nº. 020/2021/tJPa – Pregão 
nº 028/2021/tJPa// objeto: o objeto da presente ata é o registro de 
Preços para aquisição de Uniformes diversos para atender as necessidades 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, pelo período de 12 me-
ses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo 

de referência, anexo i do edital..//Empresa: MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE 
iNdÚSTria EirEli – EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 15.564.580/0001-
17, com sede na cidade de ananindeua, Estado do Pará, à rodovia Má-
rio covas, nº 119, Bairro coqueiro, cEP: 67113-330, Telefone (91) 
98457-1045, E-mail: licitacao@myo2.com.br.// Vigência: início com iní-
cio em 21 de julho de 2021 e término em 21 de julho de 2022// dota-
ção orçamentária: 02.122.1421.8659 - 1º Grau - 02.122.1421.8669 - 2º 
Grau - 02.122.1421.8670 - apoio; fonte: 0118;  e Natureza de despe-
sa: 33.90.30// data da assinatura: 21/07/2021.// responsável pela assi-
natura: debora Moraes Gomes – Secretária de administração //ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos.  

Protocolo: 696841

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

Protocolo: 697290
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo

ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 004/2021, TiPo: Menor preço, oBJE-

To: contratação de empresa especializada na prestação de solução cor-

porativa de impressão, digitalização e cópia - serviço de outsourcing de 

impressão, daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 10/09/2021 

no site: www.licitacoes-e.com.br, acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.

gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 26 de agosto de 2021. lEoNar-

do rafaEl fErNaNdES – Pregoeiro.

Protocolo: 696381

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 005/2021. TiPo: Menor preço. oBJE-
To: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço con-
tínuo de apoio administrativo, copeiragem, recepção, Motorista e analis-
tas de Ti. daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 15/09/2021 
no site: www.licitacoes-e.com.br. acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.
pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 26 de agosto de 2021. lEo-
Nardo rafaEl fErNaNdES – Pregoeiro.

Protocolo: 696385



100  diário oficial Nº 34.681 Quinta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2021

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

..

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.393, de 24 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 010018/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GraÇaS liMa coSTa, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 60 (sessenta) dias de licença 
prêmio, referente ao triênio de 03-02-2004/2007 nos termos do artigo 98 
da lei nº 5.810/94, no período de 11-08 a 09-10-2021.

Protocolo: 696705
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.392, de 24 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 261/2021, de 18-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010514/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaTália NEVES MoUra, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0100200, 03 (três) dias de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 16 a 
18-08-2021.

Protocolo: 696707
Portaria Nº 37.389, de 24 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 263/2021, de 20-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010621/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor NEWToN colarES coHEN, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0100119, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 04-08 a 02-09-2021.

Protocolo: 696721
Portaria Nº 37.391, de 24 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 260/2021, de 18-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010527/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor ElciaS oliVEira da SilVa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101074, 08 (oito) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 13-
08 a 20-08-2021.

Protocolo: 696712
Portaria Nº 37.390, de 24 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos do laudo Médico nº 20564a/1-crEM-SEad, de 
13-08-2021, protocolizado sob o expediente nº 010554/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa lEa SaBBa dE SoUZa BaTiSTa, auxiliar Téc-
nico de controle Externo, matrícula nº 0695572, 80 (oitenta) dias de li-
cença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 01-07 a 18-09-2021.

Protocolo: 696717
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

Portaria N° 192/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de licença para tratamento de saúde do ser-
vidor carlos alberto de almeida Pantoja, consubstanciado na apresentação do 
laudo Médico nº 205599a/1, expedido pela coordenadoria de Perícia Médica 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad;
coNSidEraNdo o disposto no art. 77, i, e §1º, c/c o art. 81, ambos da 
lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa) e tudo mais que consta do Processo 
administrativo Eletrônico nº 2020/593123,
rESolVE:
conceder ao servidor carloS alBErTo dE alMEida PaNToJa, ocupante 
do cargo efetivo de agente operador de Veículos, matrícula nº 200114, 
licença para Tratamento de Saúde pelo período de 07 (sete) dias, compre-

endidos entre 27/05 e 02/06/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2021.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em Exercício

Protocolo: 696692
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtra-
to Nº 12/2020 – MPc/Pa
coNTraTaNTE: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará, 
cNPJ/Mf nº 05.054.978/0001-50.
coNTraTado: Tc coMErcio dE SErVicoS E TEcNoloGia EirEli, cNPJ/
Mf nº 07.679.989/0001-50
oBJETo do aPoSTilaMENTo: reajuste de preços referentes, calculado 
mediante a aplicação da variação percentual do Índice Nacional de Preços 
ao consumidor amplo – iPca, no período de aGoSTo/2020 a JUlHo/2021, 
positivada em 8,9946% (oito inteiros e nove mil, novecentos e quarenta e 
seis décimos milésimos por cento) nesse período.
daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2021
PaTricK BEZErra MESQUiTa -ProcUrador-GEral dE coNTaS, EM 
EXErcÍcio

Protocolo: 696919
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 191/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a resolução nº 08/2016, do colégio de Procuradores, que 
regulamenta a concessão de Suprimento de fundos no âmbito do Ministé-
rio Público de contas do Estado do Pará, e
coNSidEraNdo as informações apresentadas pelo dfPlaN, a manifestação jurídi-
ca exarada nos autos e tudo o mais que consta do Protocolo PaE nº 2021/883289,
rESolVE:
i. coNcEdEr ao servidor SaNdro liNS filGUEiraS, matrícula 200120, cPf 
nº 489.205.332-53, ocupante do cargo efetivo de auxiliar Ministerial de con-
trole Externo, SUPriMENTo dE fUNdoS no valor total de r$ 4.000,00 (qua-
tro mil reais) para utilização no presente exercício financeiro, no período de 
60 (sessenta) dias a contar da data da autenticação da ordem bancária, com 
prestação de contas no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do 1º (primei-
ro) dia útil subsequente ao término do período de aplicação.
ii. as naturezas de despesas e valores referentes às mesmas estão discri-
minadas a seguir:
37101 01.032.1493.8515.0000  0101  33903000 – r$ 2.500,00
37101 01.032.1493.8515.0000  0101  33903600 – r$ 500,00
37101 01.032.1493.8515.0000  0101  33903900 – r$ 1.000,00
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 23 de agosto de 2021
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em Exercício

Protocolo: 696690
.

FÉrias
.

Portaria N° 194/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora cedida Gioya Karina 
catete Brasil, datado de 20/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/914220), e 
os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora cedida GioYa KariNa caTETE BraSil, matrícula nº 
200194, auxiliar de administração, 19 (dezenove) dias das férias relativas 
ao período aquisitivo 29/09/2018 a 28/09/2019, para serem usufruídos no 
período de 10 a 28/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em exercício

Protocolo: 696983
Portaria N° 193/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que 08 (oito) dias das férias do servidor rogério cou-
to felipe, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, foram definidos para 
os períodos de 21 a 23/08/2021 (03 dias) e de 30/08 a 03/09/2021 (05 
dias), conforme Portarias nº 140/2021/MPc/Pa e nº 170/2021/MPc/Pa, de 
13/07/2021 e de 11/08/2021, respectivamente;
coNSidEraNdo também que 05 (cinco) dias das férias do período 
aquisitivo 2020/2021 foram-lhe concedidos para o período de 24 a 
28/08/2021, conforme PorTaria nº 142/2021/MPc/Pa, de 13/07/2021;
coNSidEraNdo, contudo, seu requerimento de 19/08/2021 (Protocolo 
PaE n° 2021/913153), pelo qual requer, em razão da necessidade do ser-
viço, a suspensão dos referidos períodos de férias concedidos; e
CONSIDERANDO, por fim, o art. 74, § 2º, da Lei Estadual nº 5.810/94, 
bem como o art. 7º, inciso Vii e § 2º, da resolução nº 10/2020 – MPc/
Pa – colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
Suspender o gozo de férias do servidor roGÉrio coUTo fEliPE, ocupante 
do cargo efetivo de assessor Técnico, matrícula nº 200073, referente 
ao período aquisitivo 2019/2020, concedido para os períodos de 21 
a 23/08/2021 (03 dias) e de 30/08 a 03/09/2021 (05 dias), conforme 
Portarias nº 140/2021/MPc/Pa e nº 170/2021/MPc/Pa, de 13/07/2021 e 
de 11/08/2021, respectivamente; bem como o gozo de férias do período 
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aquisitivo 2020/2021, concedido para o período de 24 a 28/08/2021 (05 
dias), conforme PORTARIA nº 142/2021/MPC/PA, de 13/07/2021, ficando 
ambos os gozos de férias para serem usufruídos oportunamente.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em exercício

Protocolo: 696979
Portaria N° 190/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora cedida Nazaré 
do Socorro Gillet das Neves, datado de 18/08/2021 (Protocolo PaE nº 
2021/907091), e os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colé-
gio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora cedida NaZarÉ do Socorro GillET daS NEVES, assis-
tente administrativo, matrícula nº 200218, 11 (onze) dias das férias relativas ao 
período aquisitivo 15/05/2018 a 14/05/2019, para 28/09 a 08/10/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em Exercício

Protocolo: 696686
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
Processo adMiNistratiVo - Pae Nº 2021/131934 - MPc/Pa.
ÓrGÃo GErENciador: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará - TJPa
coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 001/2020-TJPa
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 028/2020-TJPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.054.978/0001-50, estabelecido a av. Nazaré nº. 766, 
Nazaré, cEP. 66.035-170, neste ato representado por Patrick Bezerra Mes-
quita, Procurador-Geral de contas, em exercício, cPf/Mf nº 012.954.473-
63, residente e domiciliado em Belém – Pa, em conformidade com o 
que dispõe o artigo 15 da lei federal 8.666/1993, o decreto federal n° 
7.892/2013 e demais alterações; tendo em vista a necessidade de conferir 
maior celeridade ao processo e obter vantagem econômica ao erário, bem 
como o que consta nos autos do processo nº 2021/131934-MPc/Pa, espe-
cialmente em despacho de 11/08/2021 da Secretária de administração do 
TJPa (SEQ 39 do processo 2021/131934 – MPc/Pa), que autoriza a adesão 
do MPc/Pa à arP nº 028/2020 – TJPa, na condição de órgão não partici-
pante, e em e-mail de 10/08/2021 (SEQ 40 do processo 2021/131934 – 
MPC/PA), em que o fornecedor beneficiário da referida ARP, formaliza sua 
anuência quanto à adesão deste Parquet de contas,
rESolVE aderir, na condição de órgão não participante, à ata de re-
gistro de Preços Nº 028/2020-TJPa, oriunda da concorrência Pública nº 
001/2020 – TJPa, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
nos seguintes termos:
1 – Número da ata de registro de Preços: 028/2020 - TJPa;
2 – Vigência da arP 028/2020 - TJPa: 03/11/2020 a 03/11/2021;
3 – Órgão Gerenciador: Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPa;
4 – Órgão aderente: Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa;
5 – Empresa Fornecedora Beneficiária/CNPJ: Eficácia Projetos e Consultoria 
ltda /cNPJ: 06.301.115/0001-00.
6 – Endereço da Empresa Fornecedora Beneficiária: Rua Dr. Jarbas Vidal 
Gomes, nº 30, conj. 410, Belo Horizonte – MG; Tel: (31) 3484-3443/99173-
8341, E-mail: fabricio.lima@eficaciaprojetos.com.br; CEP: 31.170-070.
7 – representante legal da empresa/cPf-Mf: fabrício Silva lima/cPf-Mf: 
028.480.086-44.
8 – objeto: Elaboração de projetos de arquitetura e complementares para 
as obras do Ministério Público de contas do Estado do Pará, sendo: Pro-
jetos de comunicação visual e de acessibilidade; Planejamento de obras e 
orçamento geral para áreas edificadas; Levantamentos cadastrais e Proje-
tos de instalações elétricas, eletrônicas e afins; Estudo de viabilidade para 
geração de energia elétrica por sistemas fotovoltáicos; levantamentos ca-
dastrais e projetos Hidrossanitário, Combate à Incêndio, Drenagem e afins 
(conforme Quadro de Necessidades de desenvolvimento de Projetos, que 
constitui o anexo i deste Termo de adesão).
9 – dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8753.0000; 
Natureza da despesa: 44.90.51.00; fonte de recurso/ origem do recurso 
Estadual: 0101000000.
10 – Valor total estimado: r$ 50.227,00 (cinquenta mil, duzentos e vinte e sete reais).
Belém/Pa, 24 de agosto de 2021.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas do Estado, em Exercício.

Protocolo: 697001
coNVocaÇÃo
4ª sessÃo ordiNÁria do aNo de 2021 do coNseLHo sUPerior 
do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ
data: 10/09/2021
Horário: 10h
local: Teleconferência através do Google Meet.
o ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado Pará, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, resolve convocar os Excelentíssimos Se-
nhores Membros do conselho Superior do Ministério Público de contas e 
Membros Substitutos, para Sessão ordinária, a ser realizada no próximo 
dia 10 de setembro de 2021, sexta-feira, às 10:00 horas, por meio de te-
leconferência no Google Meet, para apreciação da seguinte ordem do dia.
PaUTa dE JUlGaMENToS
1. Processo 2019/0112-2
interessado: Secretaria de Estado da administração (SEad)

objeto: apuração da contratação de servidores temporários e comissiona-
dos pelos órgãos e fundações públicas do Poder Executivo Estadual, para 
prestação de serviços próprios de advocacia
classe: Homologação de arquivamento de Procedimento apuratório Preliminar
relator: Procurador Patrick Bezerra Mesquita
2. Processo 2019/0142-0
interessado: Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras Públicas (SEdoP)
Objeto: Verificação da real competitividade nos certames licitatórios na 
modalidade convite realizados pela SEdoP, bem como o índice de desconto 
auferido nos exercícios de 2017 a 2019.
classe: Homologação de arquivamento de Procedimento apuratório Preliminar
relator: Procuradora deíla Barbosa Maia
3. Processo 2020/0123-4
interessado: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
objeto: coletar subsídios para a análise da legalidade da contratação 
emergencial da empresa Kapa capital facilities, por meio do contrato nº 
16/2020, e informações acerca do prosseguimento do certame licitatório 
(processo nº 2020/688150)
classe: Homologação de arquivamento de Procedimento apuratório Preliminar
relator: Procurador Stephenson oliveira Victer
4. Processo 2021/0111-3
interessado: Universidade do Estado do Pará (UEPa)
objeto: colher informações perante a UEPa sobre o exame dos fatos e das 
circunstâncias que levaram à definição do valor cobrado a título de taxa de 
inscrição no Edital do concurso Público nº 36/2021-UEPa.
classe: Homologação de arquivamento de Procedimento apuratório Preliminar
relator: Procurador Stephenson oliveira Victer
PaUTa adMiNiSTraTiVa
1. o que ocorrer.
o link para participação da teleconferência será gerado no dia da sessão e, 
caso interessados desejem participar, deverão enviar e-mail para 4pcon-
tas@mpc.pa.gov.br até a data da sessão, solicitando o acesso. dessa for-
ma, poderão ainda, nos termos do art. 13, § 3º, da resolução n. 09/2019 
– conselho Superior, apresentar sustentação oral.
Publique-se. registre-se.
Belém, 25 de agosto de 2021.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas, em exercício
Presidente do conselho Superior do MPc/Pa, em exercício

Protocolo: 697166
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

..

coNtrato
.

Núm. do contrato: 065/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
liNKMarKET iNforMáTica E TElEcoMUNicaÇÕES lTda.
objeto: aquisição de nobreaks, incluindo garantia de funcionamento e as-
sistência ténica de, no mínimo 12 (doze) meses.
data da assinatura: 25/08/2021.
Vigência: 26/08/2021 a 26/11/2021.
Valor global: r$ r$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760;
Elemento de despesa: 4490-52;
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 696727
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2593/2021-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 PaUla GEoVaNa rodriGUES BarroS, aS-
SESSora dE PJ dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula n.° 999.3086, lotada na Pro-
motoria de Justiça de Tucumã, a importância de r$ 2.580,00 (dois mil, 
quinhentos e oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 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$ 420,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.160,00
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, 24 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 2594/2021-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 EdirSoN oliVEira da SilVa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2077, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Ponta de Pedras, a importância de r$ 3.000,00 (três mil 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$ 500,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.500,00
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, 24 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2595/2021-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 MaUro dE JESUS SaNTa BrÍGida da foNSEca, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1633, lotado na Promo-
toria de Justiça de Santarém Novo, a importância de r$ 1.724,00 (hum mil, 
setecentos e vinte e quatro reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pa-
gamento, período de aplicação 20/8/2021 até 19/10/2021, 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$ 1.050,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica r$ 174,00
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, 24 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2596/2021-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 alBErTo raYol dE MoraES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.920, lotado na Promotoria de Justiça 
de Salinópolis, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 20/8/2021 até 
19/10/2021, 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$ 800,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.200,00
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, 24 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 696831
.

NorMa
.

resoLUÇÃo Nº 003/2021–cPJ, de 5 de aGosto de 2021
reestrutura o Grupo de atuação Especializada no combate ao crime orga-
nizado (GaEco) e dá outras providências.
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições, e
coNSidEraNdo que o Ministério Público é instituição permanente, essen-
cial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis, 
nos termos do art. 127, caput, da constituição da república; do art. 178, 
caput, da constituição do Estado do Pará; e do art. 23, §§ 2º e 3º, combi-
nado com o art. 24 da lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;
coNSidEraNdo a necessária participação do Ministério Público no enfren-
tamento às organizações criminosas, à corrupção de agentes públicos, à 
lavagem de dinheiro e à criminalidade complexa, eis que a repressão a 
tais delitos de alta periculosidade recomenda a prevalência de atuações 
em conjunto sobre as ações isoladas e a sistemática utilização de dados e 
informações inter-relacionadas, a fim de que sejam promovidas, de forma 
célere e eficaz, as medidas pertinentes;
coNSidEraNdo a recomendação nº 42, de 23 de agosto de 2016, do 
conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), que orienta a criação de 
estrutura especializada permanente no Ministério Público, para otimização 
do enfrentamento à corrupção mediante investigação integrada de atos 
ilícitos, tanto na esfera penal quanto na esfera cível, com a finalidade de 
otimização do trabalho a partir de uma perspectiva integral dos fatos apu-

rados, o que decorre da ampliação dos instrumentos de investigação, da 
simetria das provas a serem utilizadas e do afastamento de risco de pro-
vidências conflitantes;
coNSidEraNdo que no passado recente as organizações criminosas e a 
corrupção de agentes públicos vêm aumentando seu âmbito de atuação, 
diversificando suas atividades e gerando grande volume de recursos eco-
nômicos, cuja “lavagem” e reinserção no sistema econômico-financeiro, 
que lhes confere a aparência de licitude, acarretam a implementação de 
esquemas cada vez mais complexos e diversificados, dificultando o respec-
tivo enfrentamento e causando efeitos assaz deletérios a toda a sociedade;
coNSidEraNdo que a ação penal pública (acP) constitui função institu-
cional exclusiva do Ministério Público, em conformidade com o art. 129, 
inciso i, da constituição federal;
coNSidEraNdo que a atuação do Ministério Público no combate às orga-
nizações criminosas, à corrupção de agentes públicos e à lavagem de bens 
exige a estruturação de órgão que recepcione e dê tratamento adequado 
e uniforme a dados, informações, investigações, promoção e acompanha-
mento das ações penais;
coNSidEraNdo a necessidade e a conveniência de reestruturação do Gru-
po de atuação Especializada de combate ao crime organizada (GaEco) 
frente às demandas sociais que se apresentam;
coNSidEraNdo os princípios institucionais da unidade e da indivisibilida-
de consagrados no art. 127, § 1º, da constituição federal; e
coNSidEraNdo, também, a proposta do Procurador-Geral de Justiça sub-
metida à apreciação do colegiado,
r E S o l V E:
art. 1º  o Grupo de atuação Especializada no combate ao crime organi-
zado (GaEco) é uma modalidade de atuação coletiva especializada que 
integra a estrutura administrativa e permanente da Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ), e tem como missão identificar, prevenir e reprimir as ativi-
dades das organizações criminosas no Estado do Pará e os correlatos sis-
temas de corrupção de agentes públicos e de “lavagem” de bens, direitos 
ou valores provenientes de infração penal, notadamente por meio de ações 
de inteligência, investigações, ações judiciais, cooperação jurídica interna 
e internacional e a recuperação de ativos que propiciem a desarticulação e 
a repressão eficiente dos mencionados grupos criminosos.
art. 2º o GaEco, com sede na cidade de Belém e atuação em todo o Estado 
do Pará, será integrado por membros do Ministério Público, em número que 
atenda as finalidades previstas do art. 1º desta Resolução, sendo, no mínimo, 
5 (cinco) Promotores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, 
com prejuízo das atribuições nas respectivas Promotorias de Justiça.
1º o GaEco será coordenado por um de seus membros ou por Procurador 
de Justiça designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
2º os membros do GaEco prestarão auxílio recíproco no que se refere às 
atribuições específicas do Grupo.
3º os membros do GaEco por prestarem atividades de execução na capi-
tal do Estado do Pará, farão jus à diferença de entrância, quando cabível.
4º dentro dos limites das atribuições que lhes forem concedidas, a atuação 
dos membros do GAECO pautar-se-á pela flexibilidade, propiciando, assim, 
a rápida mobilização.
5º os membros do GaEco integrarão o Grupo Nacional de combate às 
organizações criminosas (GNcoc) “francisco José lins do rego Santos”, 
primando sempre pelo aprimoramento da atuação institucional e a colabo-
ração intererinstitucional.
6º o Procurador-Geral de Justiça poderá criar divisões de atuação regio-
nalizada ou especializada, conforme o interesse institucional, designando 
Promotores de Justiça que atuarão sem prejuízo de suas atribuições nas 
respectivas Promotorias de Justiça.
Art. 3º  Ao GAECO incumbe oficiar, em conjunto ou separadamente, por seus 
membros, nas representações, inquéritos policiais, procedimentos investiga-
tórios e ações penais destinados a prevenir, identificar e reprimir organizações 
criminosas, definidas pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, funcionando 
em todas as fases da persecução penal, até decisão final.
Art. 4º  Incumbe, ainda, ao GAECO, observada a finalidade exposta do art. 
1º desta resolução, a título de auxílio consentido ao Promotor Natural e 
em conjunto com este:
I -  oficiar nas representações, peças de informação, inquéritos policiais, 
procedimentos investigatórios de natureza criminal, ajuizar a respectiva 
ação penal e as medidas cautelares cabíveis;
II -  oficiar nas representações, peças de informação, inquéritos civis e proce-
dimentos preparatórios, celebrar termos de ajustamento de conduta, acordos 
de não persecução cível e/ou penal, participar da celebração de acordos de 
leniência, expedir recomendações e ajuizar ações civil pública ou de improbi-
dade administrativa, bem como as medidas cautelares cabíveis; e
iii -  atuar em conjunto com outros membros do Ministério Público, após so-
licitação destes ou do Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança 
institucional (GSi), se assim entender, em atos nos quais seja imprescindível 
a despersonalização das atividades ministeriais, nos casos em que a seguran-
ça do membro esteja vulnerada ou em que haja incremento do risco.
1º Sendo formulado pedido de auxílio pelo Promotor de Justiça com atri-
buição para a apuração de ato de improbidade administrativa sem que 
preexista atuação criminal do GaEco quanto ao fato, o coordenador do 
Grupo, caso verifique que o ilícito penal correlato se amolda ao disposto no 
art. 1º desta resolução, buscará a anuência do Promotor Natural criminal, 
que deverá atuar em conjunto.
2º Não sendo consentido o auxílio para a atuação criminal do GaEco, o Grupo 
não atuará na persecução do ato de improbidade administrativa correspondente.
3º Em caso de cessação do auxílio ao Promotor Natural com atribuição 
criminal, caberá ao coordenador do Grupo decidir sobre a continuidade ou 
cessação do auxílio ao Promotor Natural com atribuição cível.
4º Os pedidos de auxílio do Promotor Natural exigem solicitação justificada, pa-
recer favorável da coordenação do GaEco e autorização do Procurador-Geral de 



 diário oficial Nº 34.681  103 Quinta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2021

Justiça mediante a expedição de portaria, devendo ocorrer nos casos de:
i -  crimes complexos praticados por sistemas de corrupção de agentes públicos; e
II -  crimes que produzam significativa lesividade social ou, ainda, que, 
por questão de fato ou de direito, demandem o modelo de atuação coletiva 
especializada para obtenção de maior nível de efetividade da persecução
5º o GaEco poderá atuar, ainda, nos desdobramentos extrapenais, so-
bretudo na seara de combate à improbidade administrativa e proteção ao 
patrimônio público, das infrações penais referidas nos incisos i e ii do § 4º 
do art. 4º desta resolução.
6º No cumprimento de suas finalidades, o GAECO buscará, sempre que 
possível, a recomposição do patrimônio público eventualmente atingido, a 
neutralização das vantagens econômicas e financeiras do crime e a repa-
ração dos danos às vítimas, valendo-se, para tanto, das medidas penais e 
extrapenais cabíveis.
7º No caso do inciso iii do art. 4º desta resolução, a atuação conjunta do 
GaEco somente será deferida caso não seja possível ou recomendável a des-
personalização por intermédio de outros membros da mesma comarca ou de 
comarcas próximas, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, ou, então, 
quando o risco efetivo ou potencial também recair sobre tais membros.
art. 5º  o GaEco contará com o suporte operacional e técnico preferencial 
dos centros de apoio operacional (caos), do Grupo de apoio Técnico in-
terdisciplinar (GaTi) do GSi e das demais estruturas da PGJ destinadas à 
gestão da informação e ao processamento de dados.
art. 6º  a PGJ disponibilizará ao GaEco a estrutura material e tecnológi-
ca, além dos recursos humanos necessários ou úteis ao bom desempenho 
das atribuições dos membros que o integrarem, provendo o Grupo com 
as estruturas de suporte administrativo, operacional e de assessoramento 
jurídico compatíveis com as respectivas atividades.
Parágrafo único. o GaEco poderá contar com o apoio de servidores exclusi-
vos, civis e militares, que auxiliarão no desempenho das atividades do Grupo, 
mediante cessão, instrumento de cooperação ou outro meio de contratação, 
após solicitação da coordenação e autorização do Procurador-Geral de Justiça.
art. 7º  o GaEco será organizado em Núcleos Temáticos de atuação, da 
seguinte forma:
i -  Núcleo de combate à criminalidade organizada; e
ii -  Núcleo de combate à corrupção.
1º ao Núcleo de combate à criminalidade organizada incumbirá, preferen-
cialmente, o enfrentamento às organizações criminosas, às milícias e ao 
tráfico de drogas; crimes patrimoniais, crimes contra as pessoas, crime de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; sempre que presentes 
razões de fato ou de direito suficientes a justificar a atuação coletiva espe-
cializada, nos moldes desta resolução;
2º ao Núcleo de combate à corrupção incumbirá, preferencialmente, o 
enfrentamento aos crimes contra a administração Pública, especialmente 
os crimes previstos nos arts. 312 a 317, 321, 332 e 333, 337-B e 337-c 
do código Penal; os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores previstos na lei nº 6.613, de 3 de março de 1998; os crimes contra 
os procedimentos licitatórios; os crimes de responsabilidade de Prefeitos 
e Vereadores, desde que haja a devida delegação do Procurador-Geral de 
Justiça; crimes envolvendo associações criminosas complexas, nas hipóte-
ses de crimes conexos aos previstos neste parágrafo; e atos de improbida-
de administrativa, especialmente os previstos nos artigos 9º e 10 da lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992.
3º o Núcleo de combate à corrupção também poderá atuar nos casos que 
possam vir a ensejar ações civis públicas com fundamento na proteção do 
patrimônio público e social; ações populares para a proteção do patrimônio 
público (art. 5º, inciso lXXiii, da constituição federal); procedimentos, 
medidas e ações relacionadas à responsabilização de pessoas jurídicas pela 
prática de atos de corrupção contra a administração Pública, sempre que 
presentes razões de fato ou de direito suficientes a justificar a atuação 
coletiva especializada, nos moldes desta resolução.
4º Nos casos em que os fatos apurados nas investigações ou ações penais 
ajuizadas pelo GAECO configurarem também atos de improbidade adminis-
trativa, poderá o Grupo realizar a persecução para os fins da Lei nº 8.429, 
de 1992, e, ainda, visando a eventual responsabilização de pessoas natu-
rais e jurídicas pela prática de atos de corrupção contra a administração 
Pública (lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), sempre em apoio ao 
Promotor Natural.
5º as atividades dos Núcleos serão dirigidas pelos respectivos membros 
sob a supervisão geral do coordenador do GaEco.
art. 8º a coordenação do GaEco apresentará o planejamento estratégico 
de suas atividades ao Procurador-Geral de Justiça, bem como, semestral-
mente, relatório de atividades.
art. 9º o GaEco somente poderá atuar:
i -  se houver pedido de auxílio formulado expressamente pelo Promotor Natural; e
ii -  mediante prévia e expressa anuência do membro do Ministério Público 
com atribuição, se a iniciativa da atuação partir do próprio Grupo.
1º o pedido de auxílio será apresentado à coordenação do GaEco, em 
meio digital, por ofício devidamente fundamentado, acompanhado de cópia 
de documentos eventualmente necessários ao exame do pedido, com a ex-
pressa indicação daqueles sob sigilo e do compromisso de sua preservação.
2º a solicitação de auxílio, após devidamente instruída com a manifestação 
da coordenação do GaEco, será remetida ao Procurador-Geral de Justiça, 
que autorizará ou não o pedido.
3º o Promotor Natural deverá participar conjuntamente na condução dos 
trabalhos do GaEco e, havendo dissenso, prevalecerá a sua vontade, com 
a consequente cessação do auxílio.
4º o deferimento do auxílio englobará eventuais desmembramentos das 
investigações que se façam necessários para a sua continuidade.
5º a ampliação da investigação pelo surgimento de novos fatos, conexos 
com os procedimentos investigatórios nos quais já exista deferimento da 
atuação do GAECO, será formalmente cientificada ao Promotor Natural.

6º Incumbirá ao Promotor Natural, cientificado nos moldes do parágrafo 
anterior, na hipótese de discordância, solicitar a cessação da atuação co-
letiva especializada, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sendo o seu silêncio 
interpretado como anuência ao prosseguimento das investigações.
art. 10.  o coordenador do GaEco emitirá pronunciamento a respeito da 
relevância institucional do auxílio solicitado pelo Promotor Natural e da 
possibilidade de seu deferimento, devendo considerar, para tanto, a finali-
dade e o planejamento estratégico das atividades do Grupo e as diretrizes 
da atuação coletiva especializada constantes desta resolução e, ainda:
i -  a lesividade, a repercussão, a gravidade ou a complexidade dos fatos 
investigados;
ii -  a ocorrência de situação em que a segurança do membro do Ministério 
Público com atribuição esteja em risco; e
iii -  a necessidade de potencialização dos instrumentos investigatórios, 
do compartilhamento de provas e da integração entre as instâncias de 
responsabilização, reduzindo-se a dissonância entre os lapsos temporais 
de resposta estatal, bem como o risco de decisões conflitantes.
art. 11.  Nos procedimentos e processos em que atuar, o GaEco poderá 
realizar ações coordenadas, em regime de força-tarefa, com a participação 
de outros Grupos de Atuação Especializada ou de membros especificamen-
te designados pelo Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único.  a atuação coletiva de que trata este artigo será autoriza-
da pelo Procurador-Geral de Justiça, de ofício ou mediante provocação da 
coordenação do GaEco.
art. 12.  a atuação do GaEco será realizada, prioritariamente, na fase de 
investigação e de ajuizamento das ações cabíveis, incumbindo ao Promotor 
Natural oficiar nos ulteriores atos e termos processuais.
1º Será excepcionalmente admitida a atuação do Grupo em juízo, em con-
junto com o Promotor Natural, mediante designação do Procurador-Geral 
de Justiça, para ato determinado, a requerimento da coordenação do Ga-
Eco, desde que haja, cumulativamente:
i - a concordância do Promotor Natural;
ii - a observância às diretrizes do art. 1º desta resolução; e
iii - a disponibilidade diante dos recursos e dos casos sob atuação do Grupo.
2º O auxílio na fase processual é limitado a ato específico.
3º fora das hipóteses referidas nos parágrafos anteriores, o GaEco estará 
disponível ao Promotor Natural que não tenha participado das fases de in-
vestigação e propositura da demanda, para a realização de reuniões de tra-
balho destinadas ao alinhamento funcional entre as fases extrajudicial e ju-
dicial, assim como ao compartilhamento de conhecimentos e informações.
art. 13.  o auxílio do GaEco cessará com o ajuizamento da ação penal ou civil.
art. 14.  cabe ao GaEco, ainda:
i -  coordenar ações destinadas à prevenção, investigação e combate às 
organizações criminosas, aos sistemas de corrupção de agentes públicos, 
à lavagem de dinheiro e demais crimes que atentem contra o interesse 
público de alta relevância ou que, por sua natureza, complexidade e abran-
gência demandem a atuação especializada;
ii -  promover e acompanhar investigações e intercâmbio de informações 
com órgãos de inteligência e investigação;
iii -  sugerir a realização de palestras, seminários e outros eventos afetos 
à sua atribuição;
iV -  sugerir a realização de convênios e assessorar o Procurador-Geral de Jus-
tiça no planejamento, na coordenação, no controle e na execução dos convê-
nios celebrados pela Instituição sobre os assuntos afetos às suas finalidades;
V -  encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça notícias sobre fatos de sua 
atribuição originária, assim como sugerir a iniciativa de processo legislativo 
ou o encaminhamento de propostas de modificações legislativas;
Vi -  colaborar na elaboração da política institucional de combate às organi-
zações criminosas, aos sistemas de corrupção de agentes públicos, à lava-
gem de dinheiro e demais crimes que atentem contra o interesse público, 
de alta relevância ou que, por sua natureza, complexidade e abrangência 
demandem a atuação especializada;
Vii -  participar de reuniões e encontros do GNcoc, representando o Mi-
nistério Público do Estado do Pará, podendo sugerir ao Procurador-Geral de 
Justiça a indicação de outros profissionais para o mesmo fim;
Viii -  atuar em conjunto com outros órgãos do Ministério Público, ainda 
que não detentores de atribuição específica criminal, viabilizando ações 
coordenadas e intercâmbio de informações e dados;
iX -  baixar, em seu âmbito interno, as normas necessárias ao bom fun-
cionamento;
X -  atuar em cartas Precatórias e cartas de cooperação encaminhadas por 
GaEcos de outras unidades da federação;
Xi -  gerir banco de dados contendo as denúncias oferecidas pela prática do crime 
de organização criminosa (art. 2º da lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013); e
Xii -  desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procu-
rador-Geral de Justiça.
art. 15.  as Promotorias de Justiça encaminharão ao GaEco, preferencial-
mente via GEdoc, cópia das denúncias oferecidas pela prática de crimes 
complexos e de corrupção praticada por entes públicos, assim como das 
iniciais de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, vi-
sando alimentar o banco de dados gerido pelo Grupo.
art. 16.  os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 17.  ficam revogadas a resolução nº 025/2012-cPJ, de 20 de setem-
bro de 2012, e a resolução nº 010/2019-cPJ, de 6 de junho de 2019.
art. 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala dE SESSÕES do colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ES-
Tado do Pará, em 5 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES
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corregedor-Geral do Ministério Público
cláUdio BEZErra dE MElo
Procurador de Justiça
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Procuradora de Justiça
lUiZ cESar TaVarES BiBaS
Procurador de Justiça
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procurador de Justiça
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES
Procurador de Justiça
adÉlio MENdES doS SaNToS
Procurador de Justiça
MariZa MacHado da SilVa liMa
Procuradora de Justiça
ricardo alBUQUErQUE da SilVa
Procurador de Justiça
aNa TErEZa do Socorro da SilVa aBUcaTEr
Procuradora de Justiça
Mario NoNaTo falaNGola
Procurador de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo GoMES dE SoUZa
Procuradora de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo dE MaTToS SoUSa
Procuradora de Justiça
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Procuradora de Justiça
TErEZa criSTiNa BaraTa BaTiSTa dE liMa
Procuradora de Justiça
JorGE dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
HEZEdEQUiaS MESQUiTa da coSTa
Procurador de Justiça
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES
Procuradora de Justiça
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Procuradora de Justiça
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Procuradora de Justiça
roSa Maria rodriGUES carValHo
Procuradora de Justiça
HaMilToN NoGUEira SalaME
Procurador de Justiça
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
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Portaria N.º 066/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
vistas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará,
rESolVE:
art. 1.º dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, 
a realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de 
Justiça de aNaPU, MEdicilÂNdia, UrUará e BraSil NoVo, no período 
de 12 a 17 de setembro do corrente ano.
i - dElEGar às Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão correcional, lU-
ZiaNa BaraTa daNTaS e ViViaNE loBaTo SoBral, para realizarem atividades 
correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
ii - dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, Mario lUciaNo 
dE BarroS fiMa e carloS alBErTo da MaTa VEloSo, para auxiliarem 
nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii - dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
iSMaYlE e cB PM clEidiSSoN, para garantirem a segurança da equipe, no 
período de 10 a 19/09/2021.
art. 2º fica determinada a revogação da PorTaria n.º 063/2021-MP/
cGMP, publicada no doE de 23.08.2021;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
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Portaria N.º 067/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
vistas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará,
rESolVE:
art. 1.º dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, 
a realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de 
Justiça de caMETá e liMoEiro do aJUrU, No período de 13 a 17 de se-
tembro do corrente ano.
i - dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para realizar atividades correcionais e 
demais atos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
ii - dESiGNar a servidora desta corregedoria-Geral, aciBETHaNia SilVa 
DE ARRUDA, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii - dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
cardoSo e cB PM d´aNGElES, para garantirem a segurança da equipe.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 697030
Portaria Nº 2559/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 127, §2º, da constituição federal, 
c/c o art. 2º da lei complementar Estadual nº 057/2006, de 06/07/2006,
coNSidEraNdo o disposto no artigo Parágrafo Único do art. 3º da resolu-
ção nº 015/2012-cPJ, de 13/08/2012, publicada no d.o.E. de 16/08/2012,
coNSidEraNdo a manifestação da assessoria de Planejamento, no senti-
do de que a despesa com o pagamento de auxílio-alimentação não integra 
o grupo de despesas de Pessoal e Encargos Sociais,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do ofício nº 097/2021-SGJ/Ta, de 
09/08/2021, protocolizado sob o nº 11340/2021,
r E S o l V E:
i – fiXar o valor mensal do auxílio-alimentação dos membros do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará para r$ 1.670,00 (hum mil e seiscentos e setenta reais).
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a contar de 1/9/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2560/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 127, §2º, da constituição federal, 
c/c o art. 2º da lei complementar Estadual nº 057/2006, de 06/07/2006,
coNSidEraNdo o disposto no artigo Parágrafo Único do art. 6º da reso-
lução nº 042/2011-cPJ, de 1/12/2011, publicada no d.o.E. de 6/12/2011,
coNSidEraNdo a manifestação da assessoria de Planejamento, no senti-
do de que a despesa com o pagamento de auxílio-alimentação não integra 
o grupo de despesas de Pessoal e Encargos Sociais,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do ofício nº 097/2021-SGJ/Ta, de 
09/08/2021, protocolizado sob o nº 11340/2021,
r E S o l V E:
i – fiXar o valor mensal do auxílio-alimentação dos servidores do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará para r$ 1.670,00 (hum mil e seiscentos e setenta reais).
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a contar de 1/9/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 696972
extrato de Publicação da Portaria n.º 018/2021-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
 a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 1º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a PorTaria n.º 018/2021-MP/1ªPJdiaT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000286-112/2021-MP/1ªPJdiaT/BElÉM-Pa, que se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, n.º 36, 
anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém-Pa.
PorTaria de instauração n.º 018/2021
data da instauração: 23/08/2021
objeto: Garantir à Sr.ª ESTEliNa coSTa da crUZ, pessoa idosa, 79 (setenta 
e nove) anos de idade, paciente do Sistema Único de Saúde – SUS (cNS n.º 
702 5062 4846 5440), a realização da coNSUlTa com MÉdico alErGiSTa, 
de acordo com sua respectiva Guia de referência, anexada aos autos;
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos.

Protocolo: 696784
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republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 16 de 
abril de 2021
Portaria Nº 0028/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3994/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaloMa SaKalEM para, sem prejuízo 
das demais atribuições e em atuação conjunta, oficiar em processos judi-
ciais e extrajudiciais de atribuição do 2º cargo das promotorias de justiça 
de altamira, no período de 1º/4 a 30/6/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 09 de abril de 2021.
caNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0755/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos Procuradores de Justiça Ubiragilda 
Silva Pimentel, Maria célia filocreão Gonçalves, luiz cesar Tavares Bibas, 
Geraldo de Mendonça rocha e Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos da Procuradoria de justiça criminal;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o Procurador de Justiça cláUdio BEZErra dE MElo para 
exercer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições do 2º cargo, no 
período de 11/6 a 8/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii – dESiGNar a Procuradora de Justiça cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaS-
ciMENTo para exercer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições do 
3º cargo, no período de 12 a 18/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii – dESiGNar o Procurador de Justiça fraNciSco BarBoSa dE oliVEira 
para exercer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições do 7º cargo, 
no período de 21/6/2021 a 4/8/2022, sem prejuízo das demais atribuições;
iV – dESiGNar o Procurador de Justiça HEZEdEQUiaS MESQUiTa da 
coSTa para exercer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições 
do 11º cargo, a contar 12/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V – dESiGNar o Procurador de Justiça cláUdio BEZErra dE MElo para exer-
cer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições do 12º cargo, nos períodos 
de 5 a 11/4/2021 e 16 a 30/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi – dESiGNar o Procurador de Justiça cláUdio BEZErra dE MElo para 
exercer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições do 16º cargo, 
nos períodos de 06 a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii – dESiGNar o Procurador de Justiça lUiZ cESar TaVarES BiBaS para 
exercer na Procuradoria de Justiça criminal, as atribuições do 16º cargo, 
nos períodos de 1º a 24/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0756/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8511/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo e 
FRANCISCO CHARLES PACHECO TEIXEIRA para oficiar em conjunto com a 
promotora de justiça aliNE JaNUSa TElES MarTiNS nos autos do Procedi-
mento investigatório criminal-Pic nº 002945-027/2020, de atribuição do 
1º cargo da promotoria de justiça de Tucuruí, a contar de 17/6/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0757/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6665/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça lorENa MoUra BarBoSa dE MiraN-
DA para oficiar na audiência de custódia, no dia 12/5/2021, referente ao 
processo n.º 0804613-47.2021.8.14.0028, de atribuição do 3º cargo da 
promotoria de justiça de Marabá, sem prejuízo de suas demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Portaria Nº 0758/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7785/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça PaUla SUElY dE araÚJo alVES ca-
MACHO para oficiar nas audiências judiciais, no período de 22 a 24/6/2021, 
referentes aos autos dos processos nº 0800056-05.2021.8.14.0079, 
0800038-37.2021.8.14.0079, 0003861-23.2019.8.14.0079, 0800060-
95.2021.8.14.0079, 0800063-84.2020.8.14.0079, 0800041-
89.2021.8.14.0079 e 0800057-43.2021.8.14.0079, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de Bagre, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça HarriSoN HENriQUE da cUNHa 
BEZERRA para oficiar na audiência judicial, no dia 8/6/2021, referente aos 
autos do processo nº 0800087-48.2021.8.14.0089, de atribuição da pro-
motoria de justiça de Melgaço, sem prejuízo das demais atribuições;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0759/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9515/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça adlEEr caldEraro SiroTHEaU para 
oficiar em conjunto com a promotora de justiça DULLY SANAE ARAÚ-
Jo oTaKara nos autos do Procedimento investigatório criminal-Pic nº 
004448-031/2021, de atribuição do 3º cargo da promotoria de justiça de 
Santarém, a contar de 5/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0815/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça andré caval-
canti de oliveira, rosângela Estumano Gonçalves Hartmann, Herena Neves 
Maués corrêa de Melo, adriana Maria Primo de carvalho, alfredo Martins 
de amorim, flávia Miranda ferreira Mecchi, arlindo Jorge cabral Junior, 
Suldblano oliveira Gomes e odélio divino Garcia Júnior;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Santana 
do araguaia, do 2º cargo da promotoria de justiça de redenção e dos 1º e 
2º cargos da promotoria de justiça de São félix do Xingu;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça que 
compõem a região administrativa Sudeste ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 5351, 5668, 
5766, 5771, 6049, 7567, 9065, 9066, 9120, 9121, 9201, 9412, 9592 e 10501/2021;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa caldaS para 
exercer na promotoria de justiça de redenção, as atribuições do 1º cargo, 
no período de 10 a 14/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii – dESiGNar o promotor de justiça lUiZ da SilVa SoUZa para exercer 
na promotoria de justiça de redenção, as atribuições do 2º cargo, no dia 
25/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii – dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa caldaS para 
exercer na promotoria de justiça de redenção, as atribuições do 3º cargo, no 
período de 29/6 a 29/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV – dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa caldaS para 
exercer na promotoria de justiça de redenção, as atribuições do 4º cargo, no 
período de 12 a 16/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V – dESiGNar o promotor de justiça aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça de redenção, as atribuições do 4º cargo, no 
período de 22/7 a 5/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi – dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa cal-
daS para exercer na promotoria de justiça de redenção, as atribuições do 
5º cargo, nos dias 2/6, 22 e 23/7/2021 e no período de 30/6 a 2/7/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
Vii – dESiGNar a promotora de justiça crEMilda aQUiNo da coSTa para 
exercer na promotoria de justiça de conceição do araguaia, as atribuições do 
1º cargo, no período de 7/7 a 5/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii – dESiGNar a promotora de justiça crEMilda aQUiNo da coS-
Ta para exercer na promotoria de justiça de conceição do araguaia, as 
atribuições do 2º cargo, nos períodos de 20 a 26/4/2021 e 13 a 16/7/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
iX – dESiGNar o promotor de justiça SUldBlaNo oliVEira GoMES para 
exercer na promotoria de justiça de São félix do Xingu, as atribuições do 1º 
cargo, nos dias 22, 23, 26 e 27/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
X – dESiGNar o promotor de justiça odÉlio diViNo Garcia JÚNior para 
exercer na promotoria de justiça de São félix do Xingu, as atribuições do 1º 
cargo, no período de 17 a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xi – dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa cal-
daS para exercer na promotoria de justiça de São félix do Xingu, as atri-
buições do 1º cargo, no dia 1º/6/2021 e no período de 10 a 31/7/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
Xii – dESiGNar o promotor de justiça alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS 
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MoUra coSTa para exercer na promotoria de justiça de São félix do Xin-
gu, as atribuições do 1º cargo, nos períodos de 28/4 a 16/5/2021 e 2/6 a 
9/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xiii – dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa cal-
daS para exercer na promotoria de justiça de São félix do Xingu, as atri-
buições do 2º cargo, nos dias 13 e 14/5/2021 e nos períodos de 17 a 
28/5/2021 e 31/5 a 2/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiV – dESiGNar o promotor de justiça odÉlio diViNo Garcia JÚ-
Nior para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
Tucumã, nos dias 13 e 14/5/2021 e nos períodos de 17 a 28/5/2021 e 31/5 
a 2/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XV – dESiGNar o promotor de justiça aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Santana do ara-
guaia, no período de 29/6 a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVi – dESiGNar o promotor de justiça SUldBlaNo oliVEira GoMES para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de ourilândia do 
Norte, no período de 1º a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVii – dESiGNar o promotor de justiça alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS 
MoUra coSTa para exercer na promotoria de justiça de Xinguara, as atri-
buições do 1º cargo, nos períodos de 7 a 9/4/2021, 28/6 a 2/7/2021 e 7 a 
11/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XViii – dESiGNar o promotor de justiça lUiZ da SilVa SoUZa para exer-
cer na promotoria de justiça de Xinguara, as atribuições dos 1º e 2º car-
gos, no período de 12 a 16/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiX – dESiGNar a promotora de justiça fláVia MiraNda fErrEira MEc-
cHi para exercer na promotoria de justiça de Xinguara, as atribuições do 
2º cargo, no período de 17/5 a 1º/6/2021 e a contar de 17/7/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0816/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 5540, 
7427, 9226 e 9340/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante a vara do juizado especial crimi-
nal de redenção, nos períodos indicados:
i – roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN, de 3 a 14/5/2021 e 1º a 15/6/2021;
ii – lUiZ da SilVa SoUZa, de 15 a 31/5/2021 e 16 a 29/6/2021;
iii – lEoNardo JorGE liMa caldaS, dia 30/6/2021 e de 16 a 30/7/2021;
iV – aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira, de 1º a 15/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0817/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 5540, 
7247, 9175 e 9985/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante a vara do juizado especial crimi-
nal de conceição do araguaia, nos períodos indicados:
i – adriaNa Maria PriMo dE carValHo, de 3/5 a 30/6/2021;
ii – alfrEdo MarTiNS aMoriM, de 1º a 12/7/2021 e 19 a 30/7/2021;
iii – crEMilda aQUiNo da coSTa, de 13 a 16/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0818/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9121 e 9592/2021;
r E S o l V E:
i - rEVoGar, nos dias 13 e 14/5/2021 e nos períodos de 17 a 28/5/2021 
e 31/5 a 2/6/2021, a designação do promotor de justiça SUldBlaNo 
oliVEira GoMES para, sem prejuízo das demais atribuições, exercer nas 
promotorias de justiça de São félix do Xingu, as atribuições do 2º cargo, 
contida no item Vi da PorTaria nº 0016/2021-MP/SUB-Ji, de 9/4/2021;
ii - rEVoGar, no período de 29/6 a 31/7/2021, a designação da 
promotora de justiça roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN 
para, sem prejuízo das demais atribuições, exercer as atribuições do cargo 
da promotoria de justiça de Santana do araguaia, contida no item i da 
PorTaria nº 0016/2021-MP/SUB-Ji, de 9/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Portaria Nº 0819/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que apenas, excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça diversa da qual for titular;
coNSidEraNdo a vacância do 6º cargo da promotoria de justiça de Marituba;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 6º cargo da promotoria de justiça de Marituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10422/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MÔNica criSTiNa GoNÇalVES MElo da 
rocHa para exercer na promotoria de justiça de Marituba, as atribuições do 
6º cargo, no período de 14/8 a 14/9/2021, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0820/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos das promotoras de justiça Priscilla Tereza 
de araújo costa Moreira, Eliane cristina Pinto Moreira e Mariela correa Hage;
coNSidEraNdo a vacância do 6º cargo da promotoria de justiça de Marituba;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de Marituba;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4468, 
5152, 5434, 6019, 7656, 9081, 9082, 10060 e 10952/2021;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o promotor de justiça laÉrcio GUilHErMiNo dE aBrEU para 
exercer na promotoria de justiça de Marituba, as atribuições do 2º cargo, no 
período de 23 a 26/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii – dESiGNar a promotora de justiça EliaNE criSTiNa PiNTo MorEi-
ra para exercer na promotoria de justiça de Marituba, as atribuições do 3º 
cargo, nos períodos de 13 a 20/4/2021, 14/6 a 8/7/2021 e 3 a 6/8/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
iii – dESiGNar a promotora de justiça MÔNica criSTiNa GoNÇalVES 
MElo da rocHa para exercer na promotoria de justiça de Marituba, as 
atribuições do 4º cargo, no período de 16/8 a 14/9/2021, sem prejuízo das 
demais atribuições na promotoria de justiça de Marituba;
iV – dESiGNar a promotora de justiça PriScilla TErEZa dE araÚJo 
coSTa MorEira para exercer na promotoria de justiça de Marituba, as 
atribuições do 5º cargo, no período de 26 a 28/7/2021 e no dia 16/8/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
V – dESiGNar o promotor de justiça arliNdo JorGE caBral JÚNior 
para exercer na promotoria de justiça de Marituba, as atribuições do 6º 
cargo, no período de 15/7 a 13/8/2021, sem prejuízo das demais atribui-
ções na promotoria de justiça de Marituba;
Vi – dESiGNar o promotor de justiça arliNdo JorGE caBral JÚNior para 
oficiar perante o juizado especial criminal de Marituba, nos períodos de 5/4 a 
15/8/2021 e 15 a 30/9/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii – dESiGNar o promotor de justiça laÉrcio GUilHErMiNo dE 
ABREU para oficiar perante o juizado especial criminal de Marituba, no pe-
ríodo de 16/8 a 14/9/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0821/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 4º cargo da promotoria de justiça de con-
trole externo da atividade policial e da tutela coletiva da segurança pública 
de Belém e do 3º cargo da promotoria de justiça criminal comum de Belém;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça carlos Stilianidi 
Garcia, Myrna Gouveia dos Santos, Pedro Paulo Bassalo crispino, José Haroldo 
carneiro Matos, Gilberto Valente Martins, andréa alice Branches Napoleão, 
Bethânia Maria da costa corrêa, francisco de assis Santos lauzid, roberto 
antonio Pereira de Souza, alcenildo ribeiro Silva, Maria José lobato rossy, 
Sandra fernandes de oliveira Gonçalves, Marco aurélio lima do Nascimento, 
líliam Patrícia duarte de Souza Gomes e luiz cláudio Pinho;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça criminais de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4502, 4876, 
5399, 5548, 5892, 5938, 6799, 7716, 8288, 8656, 9274, 9580 e 10117/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o promotor de justiça lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo para 
exercer na promotoria de justiça de controle externo da atividade policial e da 
tutela coletiva da segurança pública de Belém, as atribuições do 1º cargo, no 
período de 1º a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça lUiZ Márcio TEiXEira cYPria-
No para exercer na promotoria de justiça de controle externo da atividade 
policial e da tutela coletiva da segurança pública de Belém, as atribuições 
do 3º cargo, a contar de 12/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça lUiZ Márcio TEiXEira cYPria-
No para exercer na promotoria de justiça de controle externo da atividade 
policial e da tutela coletiva da segurança pública de Belém, as atribuições 
do 4º cargo, a contar de 20/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
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iV - dESiGNar a promotora de justiça Márcia BEaTriZ rEiS SoUZa para 
exercer na promotoria de justiça de crimes contra a ordem tributária de 
Belém, as atribuições do 1º cargo, nos períodos de 14 a 19/6/2021 e 21 a 
25/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V - dESiGNar o promotor de justiça SaMir TadEU MoraES daHaS Jor-
GE para exercer na promotoria de justiça de execuções penais, penas e 
medidas alternativas de Belém, as atribuições do 1º cargo, no período de 
1º a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar o promotor de justiça aldir JorGE ViaNa da SilVa para exer-
cer na promotoria de justiça criminal comum de Belém, as atribuições do 2º 
cargo, no período de 19/6 a 3/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar o promotor de justiça iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira 
para oficiar em processos de atribuição do 3º cargo da promotoria de jus-
tiça criminal comum de Belém, nos períodos de 1º/4 a 31/5/2021 e 1º a 
31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii - dESiGNar a promotora de justiça SaNdra fErNaNdES dE oli-
VEIRA GONÇALVES para oficiar em audiências de atribuição do 3º cargo 
da promotoria de justiça criminal comum de Belém, no período de 3/5 a 
14/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iX - dESiGNar o promotor de justiça iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira para 
oficiar em audiências de atribuição do 3º cargo da promotoria de justiça 
criminal comum de Belém, no período de 15 a 30/7/2021, sem prejuízo 
das demais atribuições;
X - dESiGNar o promotor de justiça PEdro PaUlo BaSSalo criSPi-
NO para oficiar em processos de atribuição do 3º cargo da promotoria de 
justiça criminal comum de Belém, no período de 1º a 30/6/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
Xi - dESiGNar o promotor de justiça iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça criminal comum de Belém, as atribuições do 
4º cargo, no período de 1º a 11/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xii - dESiGNar o promotor de justiça iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça criminal comum de Belém, as atribuições do 
6º cargo, no período de 15 a 18/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xiii - dESiGNar a promotora de justiça ValÉria PorPiNo NUNES para exer-
cer na promotoria de justiça criminal comum de Belém, as atribuições do 7º 
cargo, no período de 1º a 14/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiV - dESiGNar o promotor de justiça WalcY cEZar da SilVa riBEiro para 
exercer na promotoria de justiça criminal comum de Belém, as atribuições do 
8º cargo, no período de 1º a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XV - dESiGNar a promotora de justiça Maria lUiZa loUrEiro dE Bor-
BorEMa para exercer na promotoria de justiça criminal comum de Belém, 
as atribuições do 10º cargo, no período de 31/5 a 29/6/2021, sem prejuízo 
das demais atribuições;
XVI - DESIGNAR o promotor de justiça LUIZ CLÁUDIO PINHO para oficiar em 
audiências de atribuição do 11º cargo da promotoria de justiça criminal comum 
de Belém, no período de 1º/4 a 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVii - dESiGNar a promotora de justiça BETHÂNia Maria da coSTa corrÊa para 
oficiar em audiências de atribuição do 11º cargo da promotoria de justiça criminal 
comum de Belém, no dia 2/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XViii - dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para 
oficiar em audiências de atribuição do 11º cargo da promotoria de justiça criminal 
comum de Belém, no dia 6/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiX - dESiGNar a promotora de justiça roSaNa PaES PiNTo para exercer 
na promotoria de justiça criminal comum de Belém, as atribuições do 12º 
cargo, no período de 5 a 29/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XX - dESiGNar o promotor de justiça lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo 
para oficiar em processos de atribuição do 16º cargo da promotoria de jus-
tiça criminal comum de Belém, no período de 1º a 11/4/2021, sem prejuízo 
das demais atribuições;
XXi - dESiGNar a promotora de justiça SaNdra fErNaNdES dE oli-
VEIRA GONÇALVES para oficiar em audiências de atribuição do 16º cargo 
da promotoria de justiça criminal comum de Belém, no período de 5 a 
9/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXii - dESiGNar o promotor de justiça Marco aUrÉlio liMa do NaSci-
MENTo para exercer na promotoria de justiça criminal comum de Belém, 
as atribuições do 16º cargo, no período de 20 a 31/5/2021, sem prejuízo 
das demais atribuições;
XXiii - dESiGNar o promotor de justiça iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira 
para oficiar em processos de atribuição do 16º cargo da promotoria de 
justiça criminal comum de Belém, no período de 1º/6 a 31/7/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
XiV - dESiGNar a promotora de justiça Márcia BEaTriZ rEiS SoUZa 
para oficiar em audiências de atribuição do 16º cargo da promotoria de 
justiça criminal comum de Belém, no período de 1º/6 a 30/7/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
XXV - dESiGNar o promotor de justiça EdiVar caValcaNTE liMa JÚNior 
para exercer na promotoria de justiça militar de Belém, as atribuições do 
1º cargo, nos dias 5 e 6/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXVi - dESiGNar o promotor de justiça arMaNdo BraSil TEiXEira para exer-
cer na promotoria de justiça militar de Belém, as atribuições do 1º cargo, no dia 
19/4/2021 e no período de 7/7 a 2/9/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXVii - dESiGNar o promotor de justiça SaMir TadEU MoraES daHaS 
JorGE para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça do tribunal do júri de Belém, as atribui-
ções do 4º cargo, no período de 1º/6 a 31/7/2021;
XXViii - dESiGNar o promotor de justiça cEZar aUGUSTo doS SaNToS 
MOTTA para oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promotoria 
de justiça de entorpecentes de Belém, nos períodos de 1º/4 a 3/7/2021 e 
5/7 a 3/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0822/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;

coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO as vacâncias e a necessidade de assegurar a eficaz con-
tinuidade dos serviços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça 
de almeirim (2º cargo), Marituba (6º cargo), Marabá (12º cargo), criminal 
comum de Belém (3º cargo), Mocajuba, São félix do Xingu (1º cargo), 
Bujaru, São francisco do Pará e Santarém (7º cargo);
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça olÍVia roBErTa NoGUEira dE oli-
VEira para exercer na promotoria de justiça de almeirim, as atribuições do 
2º cargo, no período de 1º a 3/2/2021, com prejuízo de sua titularidade;
ii - dESiGNar o promotor de justiça EVaNdro dE aGUiar riBEiro para 
exercer na promotoria de justiça de Marituba, as atribuições do 6º cargo, 
nos dias 20 e 21/4/2021, com prejuízo de sua titularidade;
iii - dESiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNTa-
Na para exercer na promotoria de justiça de Monte alegre, as atribuições do 
2º cargo, no período de 20/4 a 2/5/2021, com prejuízo de sua titularidade;
iV - dESiGNar o promotor de justiça SaMUEl fUrTado SoBral para 
exercer na promotoria de justiça de Marabá, as atribuições do 12º cargo, 
no período de 20 a 25/4/2021, com prejuízo de sua titularidade;
V - dESiGNar a promotora de justiça liGia ValENTE do coUTo dE aNdra-
dE fErrEira para exercer na promotoria de justiça de Tailândia, as atribui-
ções do 1º cargo, nos dias 20 e 21/4/2021, com prejuízo de sua titularidade;
Vi - dESiGNar a promotora de justiça MYrNa GoUVEia doS SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça criminal de Belém, as atribuições do 3º 
cargo, no período de 20/4 a 2/5/2021, com prejuízo de sua titularidade;
Vii - dESiGNar o promotor de justiça THiaGo TaKada PErEira para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Mocajuba, no 
período de 20 a 25/4/2021, com prejuízo de sua titularidade;
Viii - dESiGNar a promotora de justiça cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEi-
ro para exercer na promotoria de justiça de São félix do Xingu, as atribuições 
do 1º cargo, no período de 20 a 28/4/2021, com prejuízo de sua titularidade;
iX - dESiGNar o promotor de justiça iSaac SacraMENTo da SilVa para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Bujaru, no 
período de 20 a 26/4/2021, com prejuízo de sua titularidade;
X - dESiGNar o promotor de justiça PaUlo iGor Barra NaSciMENTo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de São francisco do 
Pará, no período de 20/4 a 2/5/2021, com prejuízo de sua titularidade;
Xi - dESiGNar a promotora de justiça ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMU-
ra para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 
7º cargo, nos dias 17 e 18/5/2021, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 20 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0824/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça dully Sanae 
araújo otakara, diego libardi rodrigues, lílian regina furtado Braga, 
Thiago ribeiro Sanandres, Bruno fernandes Silva freitas, Guilherme lima 
carvalho, renata fonseca de campos, Nayara Santos Negrão, Silvana Nas-
cimento Vaz de Sousa e osvaldino lima de Sousa;
coNSidEraNdo a vacância dos cargos das promotorias de justiça de alen-
quer, Óbidos e oriximiná;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Baixo-amazonas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4322, 
5052, 5345, 5346, 5838 e 5957/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoU-
SA para oficiar perante o juizado especial criminal de Santarém, no período 
de 5 a 30/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar a promotora de justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKa-
RA para oficiar perante o juizado especial criminal de Santarém, no período 
de 5 a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça adlEEr caldEraro SiroTHE-
aU para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 
2º cargo, nos dias 7, 10 e 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar a promotora de justiça ÉVEliN STaEViE doS SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 3º cargo, 
no período de 5 a 9/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V - dESiGNar o promotor de justiça diEGo liBardi rodriGUES para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 4º cargo, 
no período de 3/5 a 6/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar a promotora de justiça NaYara SaNToS NEGrÃo para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 5º cargo, 
no período de 19 a 25/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar o promotor de justiça raMoN fUrTado SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 6º cargo, 
no período de 3/5 a 1º/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii - dESiGNar a promotora de justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKa-
ra para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 8º 
cargo, no período de 31/5 a 2/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iX - dESiGNar o promotor de justiça TÚlio cHaVES NoVaES para exercer 
na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 11º cargo, nos 
dias 19, 20, 21 e 24/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
X - dESiGNar a promotora de justiça ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMU-
ra para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 13º 
cargo, no período de 1º/4 a 18/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xi - dESiGNar a promotora de justiça EVEliN STaEViE doS SaNToS para 
oficiar em audiências de atribuição do 13º cargo da promotoria de justiça 
de Santarém, nos dias 5 e 6/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xii - dESiGNar o promotor de justiça diEGo liBardi rodriGUES para exercer 
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as atribuições do cargo da promotoria de justiça de alenquer, nos períodos de 1º 
a 18/4/2021 e 26 a 30/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xiii - dESiGNar o promotor de justiça adlEEr caldEraro SiroTHEaU 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de alenquer, 
no período de 19 a 25/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiV - dESiGNar a promotora de justiça MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEi-
roZ para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de alen-
quer, no período de 1º a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XV - dESiGNar o promotor de justiça GUilHErME liMa carValHo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de faro, no perío-
do de 19 a 27/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVi - dESiGNar a promotora de justiça NaYara SaNToS NEGrÃo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Juruti, no perí-
odo de 5/4 a 2/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
XVii - dESiGNar a promotora de justiça PaUlo iGor Barra NaSciMEN-
To para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Juruti, 
no período de 3 a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XViii - dESiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNTa-
Na para exercer na promotoria de justiça de Monte alegre, as atribuições do 
2º cargo, no período de 3 a 30/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiX - dESiGNar a promotora de justiça MoNiQUE NaTHYaNE coElHo 
QUEiroZ para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
Óbidos, no período de 5 a 9/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XX - dESiGNar a promotora de justiça ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de oriximiná, 
no período de 1º/4 a 18/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXi - dESiGNar o promotor de justiça oSValdiNo liMa dE SoUSa para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Prainha, no 
período de 1º a 30/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXii - dESiGNar o promotor de justiça adlEEr caldEraro SiroTHE-
aU para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Prai-
nha, no período de 1º a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXiii - dESiGNar o promotor de justiça oSValdiNo liMa dE SoUSa para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Terra Santa, no 
período de 4/4 a 3/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0825/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça dully Sanae 
araújo otakara, Silvana Nascimento Vaz de Sousa, Évelin Staevie dos San-
tos, diego Belchior ferreira Santana, Túlio chaves Novaes, lílian regina 
furtado Braga, Maria raimunda da Silva Tavares, Bruno fernandes Silva 
freitas, Nayara Santos Negrão, diego libardi rodrigues, Thiago ribeiro Sa-
nandres e Guilherme lima carvalho;
coNSidEraNdo a vacância dos cargos das promotorias de justiça de alen-
quer, Juruti, oriximiná, do 7º cargo da promotoria de justiça de Santarém, 
dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça de almeirim e dos 1º e 2º 
cargos da promotoria de justiça de Monte alegre;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Baixo-amazonas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7533, 
7674, 7843, 8454, 9205, 9694, 10030, 10950 e 10951/2021;
r E S o l V E:i - dESiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fEr-
REIRA SANTANA para oficiar perante o juizado especial criminal de Santa-
rém, no dia 1º/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar a promotora de justiça SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoU-
SA para oficiar perante o juizado especial criminal de Santarém, no período 
de 7 a 29/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar a promotora de justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado Bra-
GA para oficiar perante o juizado especial criminal de Santarém, no período 
de 1º a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar o promotor de justiça adlEEr caldEraro SiroTHE-
aU para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 
2º cargo, nos dias 1º e 2/6/2021 e no período de 12 a 20/7/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
V - dESiGNar a promotora de justiça ÉVEliN STaEViE doS SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 3º cargo, 
no período de 7 a 13/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar o promotor de justiça SaMir TadEU MoraES daHaS Jor-
GE para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições dos 
4º e 5º cargos, no dia 21/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar o promotor de justiça diEGo liBardi rodriGUES para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 4º cargo, 
no período de 7 a 11/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii - dESiGNar o promotor de justiça raMoN fUrTado SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 6º cargo, 
no dia 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iX - dESiGNar a promotora de justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 6º cargo, no 
período de 1º a 29/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
X - dESiGNar a promotora de justiça ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMU-
ra para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 7º 
cargo, no período de 1º/6 a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;

Xi - dESiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNTa-
Na para exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 8º 
cargo, no período de 19 a 29/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xii - dESiGNar a promotora de justiça ÉVEliN STaEViE doS SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 9º cargo, 
no período de 5 a 16/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xiii - dESiGNar o promotor de justiça raMoN fUrTado SaNToS para, sem preju-
ízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça 
de Santarém, as atribuições do 9º cargo, no período de 1º/6 a 30/7/2021;
XiV - dESiGNar o promotor de justiça raMoN fUrTado SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 12º cargo, 
no período de 20 a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XV - dESiGNar a promotora de justiça lariSSa BraSil BraNdÃo para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 12º cargo, 
no período de 31/7 a 18/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVi - dESiGNar o promotor de justiça TÚlio cHaVES NoVaES para exer-
cer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 13º cargo, no 
período de 1º a 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVii - dESiGNar a promotora de justiça EVEliN STaEViE doS SaNToS para 
oficiar em audiências de atribuição do 15º cargo da promotoria de justiça de 
Santarém, no período de 7 a 13/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XViii - dESiGNar o promotor de justiça raMoN fUrTado SaNToS para 
oficiar em audiências de atribuição do 15º cargo da promotoria de justiça 
de Santarém, no dia 20/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiX - dESiGNar a promotora de justiça MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEi-
roZ para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de alen-
quer, no período de 1º a 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XX - dESiGNar o promotor de justiça raMoN fUrTado SaNToS para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de alenquer, a 
contar de 1º/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXi - dESiGNar a promotora de justiça oSValdiNo liMa dE SoUSa para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Juruti, no perí-
odo de 1º/6 a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXii - dESiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa para exercer na promotoria de justiça de Monte alegre, as atribui-
ções do 2º cargo, nos períodos de 1º/6 a 4/7/2021 e 19 a 31/7/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
XXiii - dESiGNar a promotora de justiça ÉVEliN STaEViE doS SaNToS para 
exercer na promotoria de justiça de Monte alegre, as atribuições dos 1º e 2º 
cargos, no período de 5 a 18/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXiV - dESiGNar o promotor de justiça GUilHErME liMa carValHo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de oriximiná, no 
período de 1º/6 a 28/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXV - dESiGNar a promotora de justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado Bra-
Ga para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de orixi-
miná, no período de 29/7 a 7/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXVi - dESiGNar o promotor de justiça adlEEr caldEraro SiroTHE-
aU para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Prai-
nha, no período de 1º/6 a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XXVii - dESiGNar a promotora de justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKa-
ra para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Terra 
Santa, no período de 29/7 a 7/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0826/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7843 e 9477/2021;
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a contar de 21/6/2021, a designação da promotora de 
justiça PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN para, sem prejuízo de 
suas atribuições originárias, exercer na promotoria de justiça de Santarém, 
as atribuições dos 4º e 5º cargos, contida no item i da PorTaria nº 
0294/2021-MP/SUB-Ji, de 27/5/2021;
ii - rEVoGar, a contar de 2/7/2021, a designação da promotora de justiça 
MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ para, com prejuízo de sua titularidade, 
exercer na promotoria de justiça de almeirim, as atribuições dos 1º e 2º cargos, 
contida no item na PorTaria nº 0031/2021-MP/SUB-Ji, de 9/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 697126
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recoMeNdaÇÃo Nº 02/2021-MP/PJc, de 23 de agosto de 2021.
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com fun-
damento no art. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; art. 26, iV, 
da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), art. 54, 
i, c, da lei complementar Estadual nº 57/06 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), rESolVE recomendar à Secretaria de Educa-
ção do Estado do Pará, na pessoa da Senhora Secretária de Educação do 
Estado do Pará, Elieth de fátima Silva Braga, da Senhora Gestora da 11ª 
UrE, rosiléia Guimarães da Silva e da Senhora diretora da EEEfM lucíola 
Brasil, de se absterem de permitir o retorno de atividades presenciais na 
antiga sede da EEEfM lucíola Brasil, localizada na Zona rural do Município 
de colares, em razão dos riscos à segurança das referidas instalações, 
conforme atestado em laudo emitido pelo corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará. Que a referida recomendação se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de colares, situada na rua dr. Justo chermont, 
155- centro, cEP: 68785-000, colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 697090
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 02/2020-MP/PJ de aFUÁ
 o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 9°, da rESolUÇÃo N° 174/2017-
cNMP, de 04/07/2017, torna pública a instauração do Procedimento admi-
nistrativo n° 02/2021-MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, 
cEP 68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 02/2021-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: MaNoEl PaNToJa daS GraÇaS
assunto: Estupro de Vulnerável – crimes contra a dignidade sexual
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 697086
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 01/2021-MP/PJ de aFUÁ
 o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° 
da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil n° 
01/2021MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 68.890-000 
- afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 01/2021-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá - Prefeitura Municipal de afuá
assunto: dano ao erário  - improbidade administrativa
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 697084
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO DA PORTARIA N.º 020∕2021-MP∕1ª PJB
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE BarcarENa torna pública a instauração de 
Procedimento Administrativo, a fim de que qualquer interessado, durante a 
sua tramitação, apresente documentos ou subsídios diretamente à Promotoria 
de Justiça de Barcarena, visando o melhor andamento do procedimento.
iNTErESSadoS: a colETiVidadE e a EMPrESa áGUaS dE SÃo fraNciSco
oBJETo: apurar representação da má qualidade da água distribuída pela 
concessionária áGUaS dE SÃo fraNciSco, no município de Barcarena.
rENaTo BEliNi - Promotor de Justiça de Barcarena

Protocolo: 697077
extrato para publicação de Portaria 023/2021 Procedimento 
Preparatório, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMoTor dE JUSTiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY TaPaJÓS 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento Prepa-
ratório nº 000468-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento Preparatório
data de instauração: 25 de agosto de 2021
objeto: apuração de possíveis atos ilícitos ambientais praticados pelo Sr. 
Vinícius Modesto da Silva, em sua residência situada na Trav. Quinze de 
Novembro, nº 27, centro curuçá-Pa.
Promotor de Justiça: Ney Tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/Terra alta-Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 384 
– Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000Telefone/fax: (91) 3722-1331).

Protocolo: 697071
extrato para publicação de Portaria 022/2021 Procedimento ad-
ministrativo, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMoTor dE JUSTiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY TaPaJÓS 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento adminis-
trativo nº 000512-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento administrativos
data de instauração: 25 de agosto de 2021
objeto: fiscalização da execução do contrato administrativo entre a Secre-
taria Municipal de obras de curuçá-Pa e a empresa acacio lEiTE coMÉr-
cio dE aliMENToS, rEPrESENTaÇÃo E SErViÇoS lTda, referente a re-
forma do PalacETE BarBoSa dE liMa, patrimônio histórico de curuçá-Pa
Promotor de Justiça: Ney Tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/Terra alta-Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 384 
– Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000Telefone/fax: (91) 3722-1331).

Protocolo: 697068
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 090/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta nos Processos n° 2318/2018 e 4494/2021,
rESolVE:
i- reconhecer e conceder à Procuradora EliSaBETH MaSSoUd SalaME da SilVa, 
60 (sessenta) dias da licença prêmio referente ao período aquisitivo 2011/2014.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 09 de agosto de 2021
Maria rEGiNa fraNco cUNHa
ProcUradora GEral, EM EXErcÍcio
Portaria n° 091/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, 
da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4491/2021,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder ao Servidor dailSoN Garcia dE oliVEira 
– cargo: agente operador de Veículos, o gozo de 30 (trinta) dias de fé-
rias referente ao período aquisitivo 2018/2019, a ser usufruído a partir de 

01.09 até 30.09.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 10 de agosto de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício.
Portaria n° 092/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, 
da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4510/2021,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder ao Servidor iraNildo raMoS da ENcarNa-
ÇÃo – cargo: analista de Sistema - desenvolvimento, o gozo de 30 (trinta) 
dias de férias referente ao período aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a 
partir de 15.09 até 14.10.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de agosto de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício.
Portaria n° 093/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, 
da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4511/2021,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder ao Servidor raMaYaNa Gaia riBEiro – cargo: 
assessor Especial ii, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao perío-
do aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 20.09 até 19.10.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de agosto de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício.
Portaria n° 094/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 74, da lei n° 5.810/94,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder ao Servidor claUdio KlaUTaU QUEiroZ E SilVa 
– cargo: assessor Especial i, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao 
período aquisitivo 2018/2019, a ser usufruído a partir de 04.10 até 02.11.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 20 de agosto de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício.
Portaria n° 095/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, 
da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4509/2021,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder à Servidora JaNaiNa da MoTTa NEVES – cargo: 
analista - administrativo, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao 
período aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 22.11.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 20 de agosto de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 096/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, 
da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4512/2021,
rESolVE:
i - reconhecer e conceder à Servidora SUElY Maria PaES dE araUJo – cargo: 
assistente da Procuradoria i, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao 
período aquisitivo 2018/2019, a ser usufruído a partir de 19.10 até 17.11.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de agosto de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício

Protocolo: 697042
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 26/2021
data: 25/08/2021
objeto: contratação de serviços de hospedagem e correio eletrônico deste MPcM/Pa
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$681,31 (seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039
fonte: 0101
contratada: locaWEB SErViÇoS dE iNTErNET S/a
Endereço: : rua cardoso de Melo 1460 cJ 94 – SP/SP- cEP 4548004
cNPJ nº 02.351.877/0001-52
ordenador: Maria regina cunha- Procuradora Geral em exercício

Protocolo: 697000
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00323
Valor Global: r$681,31 (seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos)
data: 25/08/2021
objeto: contratação de serviços de hospedagem e correio eletrônico deste MPcMPa
dispensa nº 26/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903900
fonte: 0101000000
contratada: locaWEB SErViÇoS dE iNTErNET S/a
Endereço: rua cardoso de Melo 1460 cJ 94 – SP/SP- cEP 4548004
cNPJ nº 02.351.877/0001-52
ordenador: Elisabeth Massoud Salame da Silva – Procuradora Geral em exercício.

Protocolo: 697004
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

decorrente: concorrência Pública nº 001/2019. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de obras e Viação. objeto: a Pavi-
mentação Asfáltica e drenagem superficial nas vias do Município de Abaetetu-
ba consoante ao convênio 008/2019, celebrado entre o SEPlaN e a Prefeitura 
Municipal de abaetetuba. origem: contrato nº 2019/247. contratado: Norte 
ambiental Gestão e Serviço ltda, inscrita no cNPJ: nº 10.944.349/0001-90. 
5º Termo aditivo a prorrogação de prazo de vigência de contrato celebrado 
entre as partes de 30/06/2021 a 30/10/2021; consoante com art. 57, ii,§ 
2°, da lei 8.666/93. Zenilda trindade da costa - secretária Municipal 
de obras e Viação.

Protocolo: 697167

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtratos de coNtratos 

adesÃo Nº 007/2021. origem: ata de registro de Preços referente 
ao PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 022/2020-PMa-srP da Prefeitura 
Municipal abaetetuba/Pa. objeto: contratação de Empresa Especializa-
da no fornecimento de Pneus, câmaras, Protetores, Óleos, aditivos, Gra-
xas, Baterias e friltos. contratante: Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ 
nº 12.282.048/0001-99. Contratada: Confiança Pneus Eireli - Me, CNPJ nº 
04.839.326/0001-68. contrato de nº 2021/120 no valor de r$ 511.540,05 
(quinhentos e onze mil, quinhentos e quarenta reais e cinco centavos). Vigên-
cia: 29/06/2021 à 28/06/2022. assinatura em 29/06/2021. Maria Francine-
te carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde.

adesÃo Nº 008/2021. origem: ata de registro de Preços referente ao 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 010/2021-PMa-srP da Prefeitura Mu-
nicipal de acará/Pa. objeto: 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 Necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa, Pelo Período 
de 03(Três) Meses. contratante: Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ nº 
12.282.048/0001-99. contratada: Preserve coletora de resíduos ltda, cNPJ 
nº 09.332.562/0001-07.  contrato de nº 2021/126 no valor de r$ 81.000,00 
(oitenta e um mil reais). Vigência: 08/07/2021 à 08/10/2021. assinatura 
em 08/07/2021. Maria Francinete carvalho Lobato - secretária Municipal 
de saúde.

Protocolo: 697171

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 3° termo aditivo ao contrato n° 20201279. espécie: toma-
da de Preços n° 2-004/2020. contratante: Secretaria Municipal de assis-
tência Social. contratado: T da c Soares Eireli. objeto: construção do craS 
(centro de referência de assistência Social). o presente termo aditivo tem 
por objetivo a adiTar a seguinte cláusula do contrato: cláusula Primeira - da 
Execução: o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo 
de execução do contrato por mais 30 (trinta) dias consecutivos (corridos), 
contados a partir do dia 08 de julho de 2021até o dia 07 de agosto de 2021.

Protocolo: 697174

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 7° termo aditivo ao contrato n° 20190211. espécie: con-
corrência n° 3-006/2018. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena 
contratado: Norte do Brasil operações de Terminais ltda. objeto: contrata-
ção de Empresa Visando a Execução de obras e Serviços de Engenharia Para 
construção do complexo Poliesportivo de Vila dos cabanos, Município de Bar-
carena o presente termo aditivo tem por objetivo a adiTar a seguinte cláu-
sula do contrato: cláusula Primeira - do reequilíbrio Econômico financeiro o 
presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato nº 20190211, após análise técnica dos serviços, preços e quanti-
tativos, conforme demonstrado pela a planilha. cláusula Segunda - do Valor: 
o valor total do aditivo é de r$ 1.380.886,82.

Protocolo: 697177

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de reVoGaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 002/2021 
o Prefeito do Município de cametá, no uso de suas atribuições, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que será rEVoGada a ToMada dE 
PrEÇo Nº 002/2021que tem como objeto: reforma e adequação do Mercado 
de Peixe, feira livre de cametá. Motivo: Necessidade de alteração no projeto 
básico, pois foram encontrados novos elementos técnicos que precisam ser 
incluídos para que o objeto seja executado de forma satisfatória. Victor cor-
rea cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 697194

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 3º termo aditivo Pregão Presencial nº 016-2019. Terceiro 
termo aditivo de contrato nº 1505002/2019. Pregão Presencial nº 016-2019. 
Objeto: Prestação de serviços gráficos em geral para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de capanema, Secretarias e fundos. contratado: Grá-
fica Vale Ltda - Me com CNPJ Nº 10.631.916/0001-01. Vigência: 04(Quatro) 
Meses. fund. legal: art. 57, §1º, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
17/08/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

esPÉcie: 3º termo aditivo de contrato nº 1505004/2019. Pregão Pre-
sencial nº 016-2019. Objeto: Prestação de serviços gráficos em geral para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema, Secretarias e 
fundos. contratado: i. de Moraes lima com cNPJ nº 14.854.414/0001-92. 
Vigência: 04 (Quatro) Meses. fund. legal: art. 57, §1º, inciso ii, da lei nº 
8.666/93. assinatura: 17/08/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 697197

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de aLteraÇÃo 

a secretaria de saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Supri-
mento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório do tipo me-
nor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 066/2021/
fMS, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para fornecimen-
to de Materiais de Suporte Para atendimento Pré Hospitalar de Urgência, para 
atender a demanda do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu 
192) do Município de castanhal/Pa, por um período de 12 (doze) Meses. a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propos-
tas de Preços e início da etapa de lances no dia 09/09/2021às 09:00 horas. 
o EdiTal rETificado estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da pu-
blicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 697198

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de ProrroGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 034/2021 - UasG 980385. Processo Licitatório 
nº 044/2021. objeto: registro de preço para aquisição de 08 (oito) veí-
culos zero km tipo pick up 4 portas, ano de fabricação / modelo no mínimo 
2020/2021 para o Município de cumaru do Norte Pa. Edital no Endereço: 
av. dos Estados, n.º 73, cumaru do Norte-Pa ou www.gov.br/compras. En-
trega das Propostas: a partir de 30/08/2021 às 09h30min no site www.gov.
br/compras. abertura das Propostas: 13/09/2021 às 09h30min. informações 
Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do 
Norte - Pa, 25 de agosto de 2021. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 697211
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
 aViso de aLteraÇÃo de editaL

ModaLidade: concorrência Pública Nº 008/2021 - TiPo: Menor Preço Por 
lote - oBJETo contratação de empresa para construção de 03 (três) Escolas 
com Quadras Poliesportivas cobertas e climatização localizadas no município 
de Curionópolis-PA. Informamos às empresas interessadas que houve ratifi-
cação na planilha do lote 2 - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 28 de setem-
bro de 2021. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo 
site www.curionópolis.pa.gov.br – 26 de agosto de 2021 – elizabeth Mª s. 
V. Botelho da silva – Presidente cPL.

Protocolo: 696966

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-014/2021-FMas - srP 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE KiT’S dE EN-
XoVal Para rEcÉM-NaScidoS dESTiNado a aTENdEr aS NEcESSidadES 
do fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social do MUNicÍPio dE Goia-
NÉSia do Pará, coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS 
ESTaBElEcidaS No EdiTal E SEUS aNEXoS. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de assistência Social, cNPJ: 18.367.597/0001-72. contratada: V G dE 
SoUSa fErrEira lTda; cNPJ: nº 23.912.114/0001-03, contrato: 20210340, 
valor total r$ 148.896,00. data de assinatura: 24/08/2021. Francisco david 
Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 697213

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos N° 9/2021-15 
PreGÃo PreseNciaL Nº 015/2021 

objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especializa-
da na aquisição de pneus, câmara de ar, protetores de câmara e recapagem 
de pneus. assinatura da ata: 16/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar 
da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: MSM comercio Varejista 
de Pneus ltda, vencedora com o valor global estimado de r$ 26.260,00 (vin-
te e seis mil duzentos e sessenta reais) e JJK Peças e acessório automoto-
res Eireli, vencedora com o valor global estimado de r$ 2.538.372,04 (dois 
milhões e quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e setenta e dois reais e 
quatro centavos). A ata com os preços e demais especificações encontrara-se 
disponibilizada para consulta no Porta do TcM - Pará e Prefeitura Municipal de 
irituia no setor de licitações. Marcos de Lima Pinto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 697215

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
aViso de LicitaÇÃo

eXtrato de retiFicaÇÃo
aViso de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2021

Na matéria publicada no ioEPa do dia 23/08/2021, página 104. onde se lê: 
“abertura: 03/08/2021”. Leia-se: “abertura: 03/09/2021”

aViso de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 013/2020
Na matéria publicada no ioEPa do dia 23/08/2021, página 104. onde se lê: 
“abertura: 03/08/2021”. Leia-se: “abertura: 03/09/2021”
coordenadora de licitações e contratos - lillian Witte N. de oliveira

Protocolo: 697219

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
eXtrato de editaL de NoMeaÇÃo 

e coNVocaÇÃo Nº002/2021
Edital de convocação de Classificados/Aprovados no Concurso Público Mu-
nicipal nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata- Pa.
a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, estado do Pará, repre-
sentada pela prefeita municipal Marlene da Silva Borges, no uso de suas atri-

buições legais, e considerando o disposto no art. 37, inciso ii da constituição 
federal, determinando que a investidura em cargo público seja precedida de 
aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos e considerando, 
também, a homologação do resultado do concurso Público nº 001/2019, para 
provimento de vagas em cargos efetivo da Prefeitura Municipal de Magalhães 
Barata, CONVOCA os candidatos classificados, relacionados nesse Edital, com 
vistas à nomeação para os cargos efetivos.
edital disponível: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, rua lauro So-
dré, s/nº, centro, cEP: 68.722-000, Magalhães Barata/Pa, das 8h ás 14h de 
segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da Trans-
parência de Magalhães Barata/Pa (www.magalhaesbarata.pa.gov.br).
Prefeita Municipal: Marlene da silva Borges.

Protocolo: 697221

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 006/2021-
ceL/PMM, Processo n° 4.424/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para rEforMa do lar doS idoSoS, localiZado 
Na aVENida iTacaiÚNaS, Bairro NoVo HoriZoNTE, MUNicÍPio dE Ma-
raBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empre-
sa: G.a ENGENHaria coNSTrUÇÕES dE EdificioS E ENGENHaria EirEli 
cNPJ: 26.856.166/0001-06, vencedora com o valor: r$ 288.019,06. assina-
tura: em 25/08/2021, secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso 
Moreira - secretário.

Protocolo: 697244

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL (srP) 
Nº 021/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo N° 7.694/2021-PMM 
-cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE rEcarGa dE GáS liQUEfEiTo do PETrÓlEo (GlP) dE 13 KG, 
dESTiNado a aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
adMiNiSTraÇÃo (SEMad) E SEcrETariaS ViNcUladaS a ESTa UNidadE 
GESTora, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; ad-
judicado a empresa: MariScÃo SErV adMiNiSTraTiVoS lTda - cNPJ/Mf 
Nº 32.085.694/0001-01, vencedora do certame com o valor unitário de uni-
tário de r$ 116,50 e valor global de r$ 54.638,50 (cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Pelo que HoMoloGo o 
resultado final. Marabá - PA, 19.08.2021, José Nilton de Medeiros - secre-
tário Municipal de administração.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 059/2021-ceL/seVoP/PMM. origem: re-
ferente ao PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 021/2021-cEl/SEVoP/PMM, Pro-
cesso n° 7.694/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE GáS liQUEfEiTo do PETrÓ-
lEo (GlP) dE 13 KG, dESTiNado a aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo (SEMad) E SEcrETariaS ViN-
cUladaS a ESTa UNidadE GESTora, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme 
Edital e seus anexos; EMPrESa: MariScÃo SErViÇoS adMiNiSTraTiVoS 
lTda, cNPJ/Mf No 32.085.694/0001-01, vencedora do certame com o valor 
unitário de unitário de r$ 116,50 e valor global de r$ 54.638,50 (cinquenta 
e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Órgão 
Gerenciador: Secretaria Municipal de administração - SEMad. Vigência: 12 
meses. assinatura: 24.08.2021. José Nilton de Medeiros - secretário Mu-
nicipal de administração.

Protocolo: 697245

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 081/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 15.680/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para coMPor o 
cafÉ da MaNHÃ doS SErVidorES QUE rEaliZaM a oPEraÇÃo dE liMPE-
Za UrBaNa dE coMPETÊNcia do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE 
MaraBá - SSaM. onde sagraram-se vencedoras as empresas: GaMElEira 
coM. E SErV. lTda - cNPJ 03.687.304/0001-67, vencedora do item: 01 per-
fazendo o valor total de: r$ 120.150,00 (cento e vinte mil cento e cinquen-
ta reais), crS - coMErcio E SErViÇoS lTda - cNPJ 06.029.507/0001-54, 
vencedora do item: 02, 03, 04, perfazendo o valor total de: r$ 359.840,00 
(Trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e quarenta  reais), Jr coM. E 
rEPrES. coMErciaiS - EirEli - cNPJ 31.552.803/0001-82, vencedora do 
item: 05, 06, 07 perfazendo o valor total de: r$ 90.441,20 (Noventa mil 
quatrocentos e quarenta e um mil e vinte centavos), pelo HoMoloGo o re-
sultado final. Marabá 23/08/2021.  Múcio eder andalécio - diretor Presi-
dente - serviço de saneamento ambiental de |Marabá - ssaM - Port. 
221/2017-GP.

Protocolo: 697242

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 040/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 17.253/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço (Global). regime de Empreitada Por Preço Unitário - data da Sessão: 16/
Set/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para rEforMa da QUadra PoliESPorTiVa da EMEf irMÃ 
THEodora, localiZada Na aVENida ParaÍSo, Nº 1300, Bairro iNdE-
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PENdÊNcia, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: federal/Próprios - in-
tegra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-
1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.
br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: 
Franklin carneiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 697224

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 340/2021/seVoP, Processo administrativo 
nº 12.917/2021-PMM, autuado na modalidade coNViTE Nº 005/2021-cEl/
SEVoP, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo da oBra dE drENaGEM Na rUa Q.i E Jc, localiZadaS Na folHa 
25, No NÚclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP. 
Empresa: c.f.S loPES SErViÇoS EirEli - cNPJ: 29.527.610/0001-20; Valor 
r$ 172.042,23 (cento e setenta e dois mil, quarenta e dois reais e vinte e três 
centavos), assinatura 23/08/2021 Vigência: 23/03/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 697227

coNtrato N° 398/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 7.544/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 052/2021cPl/PMM. objeto do contrato: registro 
de preços para eventual aquisição de materiais de EPiS, placa de patrimônio e 
crachás de identificação para atender as necessidades da secretaria municipal 
de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: iBiZa EMPrEENdiMENToS 
coMErcio E SErVicoS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 18.559.714/0002-
80, Valor:  r$ 79.045,00 (setenta e nove mil e quarenta e cinco reais. do-
tações orçamentárias: 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria Municipal 
de Saúde - SEdE, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde 
- PaB, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 10 
302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 305 0085 
2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 24 de aGoSTo 
de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 697228

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo N° 31/2021 - FMs 

Processo LicitatÓrio N° 6.718/2020-PMM 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/2020-cPL/PMM 

contratante: fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: PaSSa-
MaNi ToSo coMErcio dE MEdicaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ n° 
21.743.518/0001-95, objeto do contrato original: eventual contratação de 
farmácia, drogaria ou empresa especializada para fornecimento de medica-
mentos das demandas judiciais, demandas espontâneas excepcionais, espe-
cializadas e outras. objeto do aditivo: aditivar o valor do referido contrato em 
24% (vinte e quatro por cento), correspondente a r$ 192.725,09 (cento e no-
venta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e nove centavos), tornando o 
valor total acumulado do contrato em r$ 995.746,31 (novecentos e noventa 
e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos). daTa 
da aSSiNaTUra 25 de aGoSTo de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 697231

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 304/2021/seMad 

Processo administrativo nº 5.883/2021/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 042/2021/cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 196/2021-cPl, objeto: aquisição de materiais e equipamentos 
para fomentar a agroindústria no Município de Marabá. Empresa: arTfrio 
iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS, ESQUadriaS, arTEfaToS ESTaMPa-
doS lTda, cNPJ no 79.984.357/0001-01; Valor r$ 17.489,00 (dezessete 
mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), assinatura 25/08/2021 Vigência: 
31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 346/2021/seMad 
Processo administrativo nº 12.708/2021/PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 073/2021/cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 281/2021-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para 
TraTor E rETroEScaVadEira. Empresa: ParaNa TraTorES coMErcio 
SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 31.650.693/0001-91; Valor r$ 
216.100,00 (duzentos e dezesseis mil e cem reais), assinatura 25/08/2021 
Vigência: 31/12/2021. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.
EXTraTo ao coNTraTo Nº 347/2021/SEMad, Processo administrativo nº 
12.708/2021/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 
073/2021/cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços Nº 282/2021-
cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para TraTor E rETroEScaVadEi-
ra. Empresa: T&S coMErcial dE PEÇaS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
15.185.368/0001-49; Valor r$ 268.049,99 (duzentos e sessenta e oito mil, 
quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), assinatura 25/08/2021 
Vigência: 31/12/2021. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.
EXTraTo ao coNTraTo Nº 348/2021/SEMad, Processo administrativo nº 
12.708/2021/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 
073/2021/cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços Nº 283/2021-
cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para TraTor E rETroEScaVadEi-
ra. Empresa: KaTia c. coSTa rocHa EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
11.891.095/0001-05; Valor r$ 151.700,00 (cento e cinquenta e um mil e 
setecentos reais), assinatura 25/08/2021 Vigência: 31/12/2021. José Nilton 
de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 349/2021/seMad 
Processo administrativo nº 12.708/2021/PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 073/2021/cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 284/2021-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para 
TraTor E rETroEScaVadEira. Empresa: iBiZa EMPrEENdiMENToS co-
MÉrcio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 18.559.714/0002-80; 
Valor r$ 106.499,63 (cento e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais 
e sessenta e três centavos), assinatura 25/08/2021 Vigência: 31/12/2021. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 697232

eXtrato do coNtrato Nº 068/2021-seMed/PMM
Processo nº 4.692/2021/PMM, Pregão Presencial (SrP) Nº014/2021/
cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 047/2021-SE-
VoP/PMM. objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de aferição e manutenções preventivas 
e corretivas em cronotacógrafos eletrônicos, sensores de velocidade e outros, 
com reposição de peças, nos veículos (tipo ônibus escolares), destinado ao 
Município de Marabá - Pa, Empresa: Tacomiter Peças e Serviços EirEli, cNPJ 
Nº 14.544.433/0001-12. Valor: r$ 219.526,00 (duzentos e dezenove mil e 
quinhentos e vinte seis reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
26/06/2021. Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 697240

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 008/2021/ceL/FccM/PMM 

Processo Nº 16058/2021/ceL/FccM/PMM, Tipo Menor Preço. data do 
certame: 15/09/2021. Horário: 09:00 (horário de local). objeto: contratação 
de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de loca-
ção do equipamento de sistema de escaneamento zeb revo para atendimen-
to da os n° 01/2020 - 3°e 4° aditivo referente ao contrato n° 5500071302 
mantido entre a fundação e a empresa Vale S/a. informações: No auditório 
da fccM Sala do NaM, situada na folha 31, quadra Especial lote 01, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-2315, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacoes@casadaculturademaraba.org Marabá (Pa), 25/08/2021, Patrícia 
Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 697243

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de adJUdicaÇÃo, HoMoLoGaÇÃo 

e eXtrato de coNtrato 
toMada de PreÇos010/2021 

Processo Licitatório: 2607002/2021. objeto: contratação de empresa 
para execução dos trabalhos de drenagem profunda, terraplenagem e cas-
calhamento, da Estrada Vicinal aprogim, no Município de Novo Progresso - 
Pa, conforme contrato de repasse nº 893540/2019/MaPa/caiXa, celebrado 
entre o Ministério da cultura, Pecuária e abastecimento, representado pela 
caixa Econômica federal, e o Município de Novo Progresso/Pa. adJUdico a 
proponente N P c construtora ltda, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ/Mf n.º 41.629.108/0001-25, com sede e administração à rua 
romenia, s/n, Bairro Jardim américa, s/n, município de Novo Progresso - 
Pa, vencedora desse certame, com valor de r$ 487.500,00 (quatrocentos 
e oitenta e sete mil e quinhentos reais), nos termos da aTa de Sessão de 
julgamento, o seu objeto. HoMoloGo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 
em 20/08/2021. contrato nº 2408001/2021/PMNP. contratante: Município de 
Novo Progresso. contratada: N P c construtora ltda. Valor contratual: r$ 
487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Prazo de 
Execução: 02 (dois) meses, a contar da ordem de serviço. Vigência contratu-
al: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura contratual. Gelson Luiz 
dill - Prefeito Municipal.

aViso de adJUdicaÇÃo, HoMoLoGaÇÃo 
e eXtrato de coNtrato 

toMada de PreÇos011/2021
Processo Licitatório: 2607003/2021. objeto: contratação de empresa 
para execução dos trabalhos de drenagem, terraplenagem e pavimentação 
asfáltica, num total de 2.998,00m, a ser executada na orla do lago munici-
pal em Novo Progresso/Pa, conforme contrato de repasse nº 884742/2019/
Mdr/caiXa, celebrado entre a União federal, por intermédio do Gestor do 
Programa Ministério do desenvolvimento regional, representada pela caixa 
Econômica federal, e o Município de Novo Progresso/Pa. adJUdico a propo-
nente N P c construtora ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf nº 41.629.108/0001-25, com sede e administração à rua romenia, 
s/n, Bairro Jardim américa, s/n, município de Novo Progresso/Pa, vencedora 
desse certame, com valor de r$ 1.726.544,50 (um milhão, setecentos e vinte 
e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), nos 
termos da aTa de Sessão de julgamento, o seu objeto. HoMoloGo a licitação 
na forma da lei nº 8.666/93 em 20/08/2021. contrato nº 2408002/2021/
PMNP. contratante: Município de Novo Progresso.  contratada: N P c constru-
tora ltda. Valor contratual: r$ 1.726.544,50 (um milhão, setecentos e vinte 
e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Prazo 
de Execução: 03 (três) meses, a contar da ordem de serviço. Vigência con-
tratual: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura contratual. Gelson 
Luiz dill - Prefeito Municipal.

Protocolo: 697246
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

MUNicÍPio de ÓBidos - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

1º Termo aditivo de Prorrogação de prazo contratual por igual período ao 
contrato administrativo nº 01/2021/SEMdES, proveniente da dispensa de 
licitação n° 010/2021/SEMdES/PMo. contratada: a. NETo doS SaNToS - 
EPP, cNPJ: 03.075.858/0001-03. objeto do contrato: contratação de Em-
presa especializada para aquisição de Equipamentos de Proteção individual 
- EPiS, que serão utilizados no enfrentamento da pandemia do coVid-19, 
em atendimento às demandas dos serviços, programas, projetos, benefí-
cios e conselhos vinculados ao SUaS. Vigência: 01/07/2021 e término em 
31/08/2021. aLdaNete dos saNtos Farias ViaNa - secretária da 
seMdes - dec. 020/2021.

Protocolo: 697247

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
o MUNicÍPio de ÓBidos/Pa, através da secretaria MUNiciPaL de 
saNeaMeNto, UrBaNisMo e iNFraestrUtUra - seUrBi, torna público 
a rescisão do contrato administrativo n° 001  /2021/PMo/SEUrBi, prove-
nientes do Pregão Eletrônico n°006/2021/PMo-SrP. objeto: contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Materiais de iluminação Pública, 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saneamento Ur-
banismo e infraestrutura, celebrado com a empresa JoSiaNE Gaia GoMES, 
cNPJ: 33.566.304/0001-70, o qual deixa de produzir todo e qualquer efeito 
a partir de 02/07/2021. fundamentação legal: art. 79, inciso i da lei n°. 
8.666/93. assinatura do Termo de rescisão: 02/07/2021. JaiMe BarBosa 
da siLVa - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.
r. a. saNtiaGo

Protocolo: 697248

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
o MUNicÍPio de ÓBidos/Pa, através da secretaria MUNiciPaL de 
saNeaMeNto, UrBaNisMo e iNFraestrUtUra - seUrBi, torna públi-
co a rescisão do contrato administrativo n° 002  /2021/PMo/SEUrBi, pro-
venientes do Pregão Eletrônico n°006/2021/PMo-SrP. objeto: contrata-
ção de empresa especializada no fornecimento de Materiais de iluminação 
Pública, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Sanea-
mento Urbanismo e infraestrutura, celebrado com a empresa l. G. coUTo, 
cNPJ:03.630.223/0001-20, o qual deixa de produzir todo e qualquer efeito 
a partir de 06/07/2021. fundamentação legal: art. 79, inciso i da lei n°. 
8.666/93. assinatura do Termo de rescisão: 06/07/2021. JaiMe BarBosa 
da siLVa - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.
r. a. saNtiaGo

Protocolo: 697249

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
o MUNicÍPio de ÓBidos/Pa, através da secretaria MUNiciPaL de 
saNeaMeNto, UrBaNisMo e iNFraestrUtUra - seUrBi, torna público 
a rescisão do contrato administrativo n° 003  /2021/PMo/SEUrBi, prove-
nientes do Pregão Eletrônico n°006/2021/PMo-SrP. objeto: contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Materiais de iluminação Pública, 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saneamento Ur-
banismo e infraestrutura, celebrado com a empresa lUZ lEd iNdÚSTria E 
coMÉrcio lTda., cNPJ:32.617.419/0001-83, o qual deixa de produzir todo e 
qualquer efeito a partir de 02/07/2021. fundamentação legal: art. 79, inciso 
i da lei n°. 8.666/93. assinatura do Termo de rescisão: 02/07/2021. JaiMe 
BarBosa da siLVa - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.
r. a. saNtiaGo

Protocolo: 697250

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
o MUNicÍPio de ÓBidos/Pa, através da secretaria MUNiciPaL de 
saNeaMeNto, UrBaNisMo e iNFraestrUtUra - seUrBi, torna público 
a rescisão do contrato administrativo n° 004  /2021/PMo/SEUrBi, prove-
nientes do Pregão Eletrônico n°006/2021/PMo-SrP. objeto: contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Materiais de iluminação Pública, 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saneamento Urba-
nismo e infraestrutura, celebrado com a empresa MaUro cEZar da SilVa 
EirEli, cNPJ:39.978.658/0001-08, o qual deixa de produzir todo e qualquer 
efeito a partir de 02/07/2021. fundamentação legal: art. 79, inciso i da lei 
n°. 8.666/93. assinatura do Termo de rescisão: 02/07/2021. JaiMe Bar-
Bosa da siLVa - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.
r. a. saNtiaGo

Protocolo: 697251

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
o MUNicÍPio de ÓBidos/Pa, através da secretaria MUNiciPaL de 
saNeaMeNto, UrBaNisMo e iNFraestrUtUra - seUrBi, torna público 
a rescisão do contrato administrativo n° 005  /2021/PMo/SEUrBi, prove-
nientes do Pregão Eletrônico n°006/2021/PMo-SrP. objeto: contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Materiais de iluminação Pública, 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saneamento Ur-
banismo e infraestrutura, celebrado com a empresa MUlTilUZ coMErcial 
lTda, cNPJ:31.128.170/0001-80, o qual deixa de produzir todo e qualquer 
efeito a partir de 05/07/2021. fundamentação legal: art. 79, inciso i da lei 
n°. 8.666/93. assinatura do Termo de rescisão: 05/07/2021. JaiMe Bar-
Bosa da siLVa - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.
r. a. saNtiaGo

Protocolo: 697252

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
o MUNicÍPio de ÓBidos/Pa, através da secretaria MUNiciPaL de 
saNeaMeNto, UrBaNisMo e iNFraestrUtUra - seUrBi, torna público 
a rescisão do contrato administrativo n° 006  /2021/PMo/SEUrBi, prove-
nientes do Pregão Eletrônico n°006/2021/PMo-SrP. objeto: contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Materiais de iluminação Pública, 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saneamento Urba-
nismo e infraestrutura, celebrado com a empresa YarEdE coMÉrcio lTda., 
cNPJ:18.511.334/0001-95, o qual deixa de produzir todo e qualquer efeito 
a partir de 05/07/2021. fundamentação legal: art. 79, inciso i da lei n°. 
8.666/93. assinatura do Termo de rescisão: 05/07/2021. JaiMe BarBosa 
da siLVa - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.
r. a. saNtiaGo

Protocolo: 697253

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 021/2021-FMe srP

o Fundo Municipal de educação de Palestina do Pará comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 09/09/2021 às 08h:31min (horário de Brasília), 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 021/2021-fME SrP, tipo Menor 
Preço por item com objeto: registro de preço para futura aquisição de gêne-
ros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar
-PNaE de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.por-
taldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.
pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@
hotmail.com. roberval alves rodrigues - Pregoeiro.

Protocolo: 697254

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00041 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs.

Objeto: Contratação de empresa para confecção de material tipográfico dos 
formulários utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e seus Programas, 
Hospital Municipal e Unidade de Pronto atendimento-UPa. data de abertura: 
10/09/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h 
e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 26/08/2021. luciana Brito Vieira - Pregoeira. Portaria n° 002/2021-GPP.
aViSo dE liciTaÇÃo - PrEGÃo ElETrÔNico n° 9/2021-00043 - Para SiS-
TEMa dE rEGiSTro dE PrEÇoS - coM coTa rESErVada Para MEs e EPPs. 
objeto: aquisição de uniformes, materiais de proteção e segurança, roupas 
de cama e banho hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde 
e seus Programas, Hospital Municipal de Paragominas e Unidade de Pronto 
atendimento. data de abertura: 09/09/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edi-
tal deverá ser efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de 
segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito 
na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 26/08/2021. diego Guimarães 
Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 002/2021-GPP.

Protocolo: 697255

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de terMo de recisÃo ao coNtrato Nº 20170076
assUNto: terMo de rescisÃo do coNtrato Nº 20170076

dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2017-002SEMEd
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMEd
coNTraTada: GaBriEl aUGUSTo caMarGoS.
oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl localiZado Na Pa-160, rodoVia dE acES-
So À fErroVia caraJáS (faZENda SaNTa aNdrÉa ii - GlEBa rio NoVo), 
Bairro HaBiTar fEliZ - ParaUaPEBaS-Pa, dE ProPriEdadE do Sr. Ga-
BriEl aUGUSTo dE caMarGo, Para fUNcioNaMENTo da EScola MUNi-
ciPal dE ENSiNo iNfaNTil cora coraliNa, No MUNicÍPio dE ParaUaPE-
BaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 21 de fevereiro de 2017 a 20 de fevereiro 
de 2018
aMParo lEGal: com amparo no artigo 79,  inciso ii da lei federal 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 24/08/2021

Protocolo: 697005
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210427
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-072PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ

finalidade: Que terá por objeto, rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo coM EN-
TrEGa ParcElada, dE GÊNEroS aliMENTÍcioS (ESTocáVEiS, frUTaS, 
lEGUMES, SUPlEMENToS aliMENTarES, carNES, frioS E rESfriadoS, 
PolPaS E PÃES), E iNSUMoS/MaTEriaiS dE coNSUMo corrElaToS ao 
PrEParo (fÓSforo) E ao SErVir (fiTa filME E EMBalaGEM dE MarMiTEX 
- EM forMaTo T E rEdoNdo), Para o HoSPiTal GEral dE ParaUaPEBaS 
EValdo BENEVidES - HGP, UNidadE dE ProNTo aTENdiMENTo - UPa E 
cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial - caPS, No MUNicÍPio dE ParaUaPE-
BaS, ESTado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados 
a partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-072PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-072PMP, conforme abaixo:
Empresa: W E J aTacadiSTa EirEli; c.N.P.J. nº 28.412.933/0001-05, es-
tabelecida à rua 37,SN,Quadra 241, lote 005, Sala a, Nova carajás, Pa-
rauapebas Pa,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  WiKY HoBBY PaUlo dE 
alMEida, c.P.f. nº 026.681.291-09, r.G. nº 5157892 SPTc Go
iTEM 00079 00094 00097 00105
Valor ToTal r$ 33.208,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 06 de agosto de 2021

Protocolo: 696995

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

toMada de PreÇos 2/2021-001seMoB
coMUNicado

a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da SEcrETaria MU-
NiciPal dE oBraS, por intermédio da comissão Permanente de licitação, 
comunica a todos os interessados que o processo licitatório, na modalidade 
Tomada de Preços nº 2/2021-001SEMoB, que versa sobre o construção do 
muro gabião e troca da rede de drenagem na jusante do lago Nova carajás, 
localizado na Pa 275, perímetro urbano do Município de Parauapebas, Estado 
do Pará, foi fracaSSado, tendo em vista que todas as licitantes participantes 
do presente certame, foram inabilitadas, assim como, para que seja feita a 
revisão e atualização das bases oficiais de orçamento e demais ações que se 
fizerem necessárias.

Parauapebas/Pa, 25 de agosto de 2021
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 697039

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

 aViso de ProrroGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2020

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2020-048PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Secre-
taria Municipal de obras, mediante o (a) Pregoeiro (a) devidamente designa-
do (a), torna público que fica prorrogada a abertura da licitação na modalida-
de PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.
gov.br, para registro de Preços para contratação de empresa especializada em 
fornecimento de peças e serviços para manutenção preventiva e corretiva em 
veículos pesados e máquinas, por demanda, com fornecimento de peças de 
reposição e acessórios para atender a Secretaria Municipal de obras-SEMoB, 
no Município de Parauapebas, Estado do Pará, para ás 09:00 horas do dia 09 
de Setembro de 2021, em razão de omissão de tabela de itens que compõe 
o processo, que por equívoco não constou como anexo no arquivo do edital.
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, 25 de agosto de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 696824

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de reaBertUra
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-028PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Se-
cretaria Especial de Governo, mediante o Pregoeiro devidamente designado, 
torna público que fica REABERTO o presente processo, com a sessão marcada 
para às 11:00 horas do dia 09 de Setembro de 2021, onde será dado continui-
dade aos trabalhos referentes à licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-

co Nº 028/2021-PMP, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.
br, para registro de Preços para contratação de empresa (s) para fornecimen-
to futuro e eventual de equipamentos e materiais para manutenção de rede 
de computadores, com o objetivo de suprir a necessidade de atendimento das 
demandas de rede de dados e manutenção de equipamentos (computadores 
e nobreaks), solicitadas pelas unidades da Prefeitura à diretoria de Tecnolo-
gia da informação e comunicação - dTic, vinculada à Secretaria Especial de 
Governo - SEGoV, do 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, localizada no Morro dos Ventos, Quadra 
Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa.

ParaUaPEBaS - Pa, 25 de agosto de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 696826

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-058PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do fundo 
Municipal de assistência Social, mediante o Pregoeiro devidamente designa-
do, torna público que às 09:00 horas do dia 10 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 execução de 
serviços funerários, incluindo fornecimento de urna funerária, preparação do 
corpo, serviço de tanatopraxia e translado, para atender cidadãos e famílias 
em situações de vulnerabilidade social, 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, 25 de agosto de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 696829

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-059PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, 
torna público que às 11:00 horas do dia 10 de Setembro de 2021, fará re-
alizar licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, 
pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para rEGiSTro dE PrEÇoS Para coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE TiJolo dE 
Barro coZido, TiPo fUrado, dE 8 fUroS, Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS - SEMoB, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado 
do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar- se 
nas 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, 25 de agosto de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 696834

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210460

oriGeM PreGÃo Nº 9/2020-001GaBiN
coNTraTaNTE GaBiNETE do cHEfE do PodEr EXEcUTiVo
coNTraTada(o) NEW locaÇÕES E SErViÇoS EirEli-EPP
oBJETo contratação de empresa para locação eventual de ônibus rodoviário 
modelo convencional, com banheiro, para atender viagens municipais, inter-
municipais e interestaduais, a fim de atender a demanda do Gabinete, Co-
ordenações e departamentos a ele ligados, bem como a secretaria Municipal 
da Mulher (SEMMU) por meio do fundo Municipal dos direitos da Mulher, 
Secretaria Municipal de Esporte e lazer (SEMMEl) e Secretaria Municipal de 
Mineração, Energia, ciência e Tecnologia (SEMMEcT), no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 636.454,80 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).
ViGÊNcia 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do con-
trato pelas partes.
daTa dE EMiSSÃo 19 de agosto de 2021

Protocolo: 697096
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 002/2021 
a Prefeitura Municipal de Placas, cNPJ (Mf) sob o nº 01.611.858/0001-
55, torna público que conforme processo administrativo 063/2021, referen-
te a Tomada de Preço nº 002/2021, e nos termos da legislação vigente, foi 
homologado seu resultado no dia 21/08/2021, pela Prefeita Municipal leila 
raquel Possimoser, tendo como objeto construção do Monumento aos Pionei-
ros no Município de Placas, conforme convênio nº 07/2021 firmado com a 
Sec. de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas foi Homologada 
a empresa V S Serviços de locações Eireli, cNPJ 36.908.164/0001-69. Valor 
global total de r$ 345.981,80(trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e 
oitenta e um mil e oitenta centavos). Leila raquel Possimoser - Prefeita 
Municipal.

Protocolo: 697256

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALVATERRA

.

coNtrato Nº 070421-01-PMs 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 01-2303/21 

Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados na elabo-
ração de Projeto de lei regulamentando o fundo Municipal de Meio ambiente, 
com intuito de elaboração de Projeto de lei regulamentando o uso do icMS 
Verde e elaboração de projeto de lei para promover alterações na lei Muni-
cipal nº 109/87 (reserva da mata bacurizal), recategorizando a reserva am-
biental, no munic. de Salvaterra/Pa. coNTraTaNTE: Munic. de Salvaterra/Pa, 
cNPJ Nº 04.888.517/0001-10, c/ interveniência da Secretaria Municipal de 
Meio ambiente do Munic. de Salvaterra/Pa.coNTraTada: Manuel carlos Gon-
çalves advogados associados cNPJ: 26.143.824/0001-04. Val: r$ 17.500,00.
data: 07/04/2021. Vig..:(cinco) meses.

Protocolo: 697257

eXtrato do coNtrato Nº. 050821-01-seMad 
coNVite Nº 001/2021-seMad 

objeto: aquisição de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática, 
para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Salvaterra (Secretarias/
Secretaria de assistência Social). contratante: Município de Salvaterra/Pa, 
cNPJ nº 04.888.517/0001-10, com interv. da Secretaria Munic. de adminis-
tração e Secretaria Municipal de assistência Social. contratada: r Prado Silva 
Gold Service comercio em Geral - ME cNPJ N° 12.443.548/0001-95. Valor r$ 
168.363,50.data de assinatura: 05/08/21.Vig..: até 31/12/21. carlos alber-
to santos-ordenador de desp.

Protocolo: 697258

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°096/2021
toMada de PreÇos Nº 008/2021/seMed

objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia, para a con-
clusão das creches padrão fNdE - ProiNfÂNcia TiPo “B” E ENTorNo - Mi, loca-
lizadas no distrito de Barreira dos campos e distrito de Vila Mandi, no Município de 
Santana do araguaia - Pá. abertura da sessão no dia 15/09/2021 ás 10h00min.
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
Presidente cPl

Protocolo: 697260

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 126, de 24/08/2021

dispõe sobre tornar sem efeito a Portaria nº 037/2021 - SEMSa que instaurou 
a Tomada de contas Especial para apuração dos fatos relativos ao contrato nº 
011/2018 - SEMSa. a Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribui-
ções que lhes são conferidas por lei, e
considerando que a administração Pública pode rever seus atos a qualquer tempo;

considerando que a Portaria nº 037/2021 - SEMSa designou os servidores 
Kelen Patricia Santos carvalho, Maria do desterro liberal rego e Jaymerson 
costa coelho, como membros da comissão de Tomada de contas Especial 
para instrução do procedimento;
considerando que os três servidores designados como membros da Tomada 
de contas Especial requereram desligamento das suas funções como partes 
da citada comissão;
considerando que os membros, através dos memorandos nº 044/2021, 
052/2021 e 391/2021, alegaram excessivo acúmulo de funções, o que in-
viabiliza suas participações nos trabalhos e posteriormente o resultado da 
Tomada de contas Especial;
considerando que o servidor Jeymerson costa coelho, através do memorando 
nº 044/2021, admitiu a absoluta ausência de conhecimento técnico e jurídico 
para figurar como membro da Tomada de Contas Especial, vez que exerce 
cargo de especialista na área da odontologia como cirurgião dentista;
considerando que fora publicado o decreto nº 956/2021 - GaP/MS, dispondo 
sobre os procedimentos da Tomada de contas Especial no âmbito do Município 
de Santarém;
considerando que, consoante intelecção do decreto supracitado, em fase an-
terior à deflagração da Tomada de Contas Especial, a autoridade administra-
tiva gestora dos recursos, deverá promover medidas administrativas inter-
nas que poderão constituir-se em diligências, notificações, comunicações ou 
outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a 
prestação de contas ou o ressarcimento ao erário;
considerando que o Parecer Jurídico nº 125/2021 - PGM, recomenda que se 
individualize os envolvidos com suas respectivas condutas e supostos danos 
causados ao Município, bem como a notificação dos responsáveis para apre-
sentação de justificativa ou documentos ou pagarem os danos causados sob 
pena de instauração da Tomada de contas Especial - TcE.
resoLVe:
art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 037/2021 - SEMSa.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. dê-se ciên-
cia, registre-se, publique-se e cumpra-se. Santarém, 24 de agosto de 2021. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/dec. Nº 
744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 109 - a/2021
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes aos Serviços de iNTErNET da Secretaria Municipal 
de Saúde. Titular: Jacome fabrício dos Santos Vieira - Matrícula 54275; cPf: 
654.238.362-01 e rG: 3297999 - SSP/Pa. Servidor Temporário da SEMSa; 
Suplente: Michel loureiro da conceição - Matrícula 82262, cPf: 082.782.857-
03 e rG: 1504562 SSP/Pa, Servidor Temporário da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário bem como a Portaria nº 041/2019, publica-
da dia 17/03/2020 no Diário Oficial nº 34.144, pág. 113, protocolo 534200. 
registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 02 de 
agosto de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de 
saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
toMada de coNtas Nº 001/2021, saNtarÉM, 23/08/2021

decisÃo. Trata-se de decisão referente ao Procedimento de Tomada de con-
tas nº001/2021, instaurado pela Portaria nº037/2021 - SEMSa de 25 de mar-
ço de 2021. a Procuradoria Geral do Municipio exarou o Parecer Jurídico Nº 
125/2021-PGM, que trouxe análise referente ao relatório de auditoria interna 
do contrato de Gestão nº 011/2018-fMS/SEMSa e a respectiva Manifestação 
Técnica nº 001/2021-CGM. Na análise jurídica foi verificada a publicação da 
Portaria nº 037/2021-SEMSa, de 25 de março de 2021, que instaurou To-
mada de contas Especial para apuração dos fatos relativos ao contrato de 
Gestão nº 011/2018, firmado pelo Município de Santarém com o Instituto 
Panamericano de Gestão - iPG, concluindo com a recomendação de neces-
sário saneamento do feito, com a elaboração urgente de procedimento com 
rito próprio de Tomadas de contas Especial - TcE, a nível municipal, objeti-
vando e respeitando o devido processo legal, além da suspensão da Portaria 
nº 037/2021-SEMSa, de 25 de março de 2021, que instaurou a  Tomada de 
contas Especial para apuração dos fatos relativos ao contrato de Gestão nº 
011/2018, firmado pelo Município de Santarém com o Instituto Panamericano 
de Gestão - iPG pelo prazo de até trinta dias. Todas as recomendações foram 
acolhidas pela gestora da pasta através de decisão administrativa. Em 09 de 
agosto de 2021 foi publicado o decreto nº956/2021 - GaP/PMS que “dispõe 
Sobre os Procedimentos da Tomada de constas Especial no Âmbito do Mu-
nicípio de Santarém e dá Outras Providências”. A normativa municipal define 
a Tomada de contas Especial como procedimento instaurado pela autoridade 
administrativa gestora dos recursos em análise, com o objetivo de promover 
a apuração de fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do 
dano, quando caracterizado a omissão no dever de prestar contas,falta de 
comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Município, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, ocorrência de desfalque 
ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; ou prática de qualquer ato 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário, depois de 
esgotadas as medidas administrativas internas, ou pelos Tribunais de contas 
dos Municípios ou da União, de ofício, nos casos especificados em lei. O decre-
to municipal leciona que anterior à instauração do procedimento de Tomada 
de contas a autoridade administrativa gestora dos recursos, deverá perpassar 
por medidas administrativas internas que poderão constituir-se em diligên-
cias, notificações, comunicações ou outros procedimentos devidamente for-
malizados, destinados a promover a prestação de contas ou o ressarcimento 
ao erário municipal, devendo ser ultimadas no prazo de 180(cento e oitenta) 
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dias da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos 
de omissão no dever de prestar contas ou nos casos de falta de comprovação 
da aplicação de recursos repassados ou gerenciados pelo Município, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere; Tendo em vista 
que foi acolhido por esta Secretária o entendimento da Procuradoria Geral 
do Município, quanto a necessidade de individualização de todos os envolvi-
dos com suas respectivas condutas e supostos danos causados ao Município, 
sendo determinada a expedição de notificação ao representante do Instituto 
Panamericano de Gestão - iPG, aos ex secretários municipais de saúde, bem 
como aos membros da comissão de acompanhamento e fiscalização do con-
trato de Gestão Nº 011/2018 - SEMSa para ciência da Manifestação Técnica 
Nº 001/2021-CGM, oportunizando aos notificados no prazo certo para apre-
sentação de justificativas, documentos ou pagar os danos causados. Ante o 
exposto, e com fundamento nos princípios do devido Processo legal e auto-
tutela, dEcido tornar sem efeito a Portaria nº 037/2021 - SEMSa. Expeça-se 
o necessário. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de 
saúde/dec. Nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico 

cHaMaMeNto PÚBLico Nº 003/2021 
o Município de santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de Saú-
de - SEMSa, torna público, para conhecimento dos interessados que esta-
rá disponível no sítio eletrônico www.santarem.pa.gov.br o instrumento de 
cHaMaMENTo PÚBlico nº 003/2021, que visa credenciamento de pessoas 
jurídicas interessadas em prestar serviço de fisioterapia para o atendimento 
da demanda da Secretaria Municipal de Saúde conforme discriminação de 
serviços, constante na (Tabela em anexo). a íntegra do edital encontra-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 26/08/2021 no endereço da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa ou no site: www.santarem.pa.gov.br. 
a entrega da documentação será a partir do dia 27/08/2021 até 27/09/2021 
em dias úteis no horário das 09h às 13h. celina da silva Liberal - Presi-
dente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 697259

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de ratiFicaÇÃo

oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2906001/2021-dl-PMSaT
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTEriaiS dE coNSUMo dE USo 
odoNTolÓGico E MaTEriaiS E rEaGENTES dE USo laBoraTorial, Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNi-
cÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
coNtratada: J E S foNSEca coMErcio EirEli - EPP - cNPJ: 
04.707.391/0001-30, Valor ToTal de r$ 192.329,00 (cento e noventa e 
dois mil e trezentos e vinte e nove reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 24, 
inciso iV e suas alterações.
data: 22 de julho de 2021

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 697261

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo 7/2906001/2021-dl-PMSaT.
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTEriaiS dE coNSUMo dE USo 
odoNTolÓGico E MaTEriaiS E rEaGENTES dE USo laBoraTorial, Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNi-
cÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
coNtratada: J E S foNSEca coMErcio EirEli - EPP - cNPJ: 
04.707.391/0001-30.
coNTraTo: 2307001/2021 - dl-PMSaT/fMS - r$ 192.329,00 (cento e no-
venta e dois mil e trezentos e vinte e nove reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 24, 
inciso iV e suas alterações.
daTa dE aSSiNaTUra: 23 de julho de 2021

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 697262

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 068/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TUBoS 
PEad corrUGado PrETo dE diVErSoS diaMENTroS, Para aTENdEr a 
SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E TraNSPorTES. abertura: 13/09/2021 

às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no 
Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 
12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 697263

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 063/2021 - srP - rePetiÇÃo
rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE UMa MaQUiNa dE BlocoS E 
PaVErS HidráUlica coM SEUS coMPlEMENTarES, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS. abertu-
ra: 09/09/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede 
da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 697264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtratos de reGistros de PreÇos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2021 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
objetivando a prestação em serviço de locação de máquinas pesadas e cami-
nhões, incluindo operador/motorista para manutenção de vias, limpeza de ca-
nais, recolhimento de entulhos e diversos serviços no Município de São Miguel 
do Guamá. Vigência: 12 meses. data da assinatura: 10/08/2021. contratan-
te: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, cNPJ nº: 05.193.073/0001-
60. contratado: Mais Brasil construtora Eireli, cNPJ: 26.916.786/0001-85, 
valor total de r$4.406.667,16 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, seis-
centos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) BM locações Eireli cNPJ: 
20.548.634/0001-90, valor r$ 107.988,00 (cento e sete mil, novecentos e 
oitenta e oito reais).

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 028/2021 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de água mine-
ral, gelo em escama, recargas em botijões de gás (glp) e vasilhames, a fim 
de atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos de São Mi-
guel do Guamá/Pa. Vigência: 12 meses. data da assinatura: 24/08/2021. 
contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, cNPJ nº: 
05.193.073/0001-60. contratado: 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). eduardo 
sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 697265

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos N° 20210257
PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada No forNEciMETo dE MaTErial dE HiGiENE,liMPEZa E dEScar-
TáVEl,ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SoUrE/Pa. assinatura da ata:10/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: BoMBoNS E dES-
carTaVEiS EirEli, iNScriTa No c.N.P.J. nº 01.580.769/0001-99, vencedo-
ra com o valor global estimado de r$ 2.596,00, JacilENE PErEira GoMES 
ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 26.885.935/0001-96, vencedora com o valor 
global estimado de r$ 156.497,50, aNJoS & aNJoS lTda - ME, iNScriTa 
No c.N.P.J. nº 06.069.753/0001-30, vencedora com o valor global estima-
do de r$ 229.250,90, Midia SEGUraNÇa ElETroNica EirEli, iNScriTa 
No c.N.P.J. nº 27.025.802/0001-02, vencedora com o valor global estimado 
de r$ r$ 14.370,00, J r alVES coSTa EirEli ME, iNScriTa No c.N.P.J. 
nº 10.459.614/0001-90, vencedora com o valor global estimado de r$ 
1.740,50, r. Prado SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral, iNScriTa 
No c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, vencedora com o valor global estimado 
de r$ 81.340,10,  o M TEiXEira SErViÇoS E coMErcio EM GEral EirEli, 
iNScriTa No c.N.P.J. nº. 39.481.980/0001-27, vencedora com o valor glo-
bal estimado de R$ 9.928,00. A ata com  os preços e demais especificações 
encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/
Pa no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210301
PreGÃo eLetrÔNico Nº 045/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Para forNE-
ciMENTo dE rEfEiÇÕES ProNTaS, acoNdicioNada EM MarMiTEX, laN-
cHE E coofEE-BrEaK. ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEi-
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TUra MUNiciPal dE SoUrE E SEcrETariaS MUNiciPaiS do MUNicÍPio 
dE  SoUrE/Pa. assinatura da ata:18/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: JacilENE PErEira 
GoMES ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 26.885.935/0001-96, vencedora com 
o valor global estimado de r$  128.000,00, r Prado SilVa Gold SErVicE 
coMÉrcio EM GEral-ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 64.370,00. a ata com  os preços 
e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitu-
ra Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210326
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para  forNEciMENTo dE TEcidoS, ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria  MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo E SEcrE-
Taria MUNiciPal dE ProMoÇÃo Social do  MUNicÍPio dE SoUrE/Pa. 
assinatura da ata:23/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assi-
natura. Empresa adjudicada e homologada: r M a doS SaNToS, iNScriTa 
No c.N.P.J. nº 26.788.922/0001-07, vencedora com o valor global estimado 
de R$ 122.097,50. A ata com  os preços e demais especificações encontra-se 
disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor 
de licitações.

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021018701
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50,
com sede na 2a rUa, representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, 
PrEfEiTo, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e SErViÇoS & coMÉr-
cio dE ProdUToS do lar EirEli, inscrito(a) no cNPJ 32.783.374/0001-17, 
com sede na TV 16 , S/N, cENTro, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada 
por ANTONIO CARLOS PARAENSE ABDON, já qualificados no contrato inicial, 
determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado 
nas seguintes cláusulas:

cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 30 de Novembro de 2021, nos termo do art.
57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.

cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:

cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 31 de Julho de 2021

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021018801
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a rUa, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, doravante 
denominado(a) coNTraTaNTE, e coMErcial difErMaQ lTda, inscrito(a) 
no cNPJ 13.745.092/0001-80, com sede na r ErNESTo Galli, SaNTa ca-
TariNa, Erechim-rS, cEP 99711-348, representada por iVaNor BErToldi, 
já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o 
referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 30 de Novembro de 2021, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei 
federal nº 8.666/93.

cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:

cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 31 de Julho de 2021.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210264

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: cirUrGica Sao fEliPE ProdUToS Para SaUdE EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 27.585,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oi-
tenta e cinco reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital

Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no
valor de r$ 6.900,00, Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Ma-
nutenção do Hospital Municipal ,Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equi-
pamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 
20.685,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210265
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: diNaTEcH coMErcio rEPrESENTacao E SErVicoS lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 129.100,00 (cento e vinte e nove mil, cem reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 121.600,00, Exercí-
cio 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital Municipal, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 7.500,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210266
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: MEdPlUS HoSPiTalar coMErcio E SErVicoS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos 
reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 123.600,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210267
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: PolYMEdH.EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 49.540,50 (quarenta e nove mil, quinhentos e 
quarenta reais e cinquenta centavos).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 49.540,50.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210268
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: r.J. coMErcio aliMENTicioS E SErViÇoS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 16.014,85 (dezesseis mil, quatorze reais e oi-
tenta e cinco centavos).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 2.935,00, Exercício 
2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital Municipal, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 13.079,85.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210269
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: SolUMEd SolUcoES HoSPiTalarES lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 11.889,97 (onze mil, oitocentos e oitenta e 
nove reais e noventa e sete centavos).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
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Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 389,97, Exercício 
2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital Municipal, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 11.500,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210270
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: W TEdESco rEfriGEraÇÃo EirElli EPP
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 43.293,00 (quarenta e três mil, duzentos e no-
venta e três reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 43.293,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210260
oriGeM.....................: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001-2021-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: cooP.dE Prod. E coMErc. da aGric. faMi. do 
Nord. ParaENSE.
oBJETo......................: cHaMada PÚBlica Para a aQUiSiÇÃo dE GÊ-
NEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor 
faMiliar rUral, Para o aTENdiMENTo ao ProGraMa NacioNal dE ali-
MENTaÇÃo EScolar - PNaE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
aliMENTaÇÃo EScolar doS alUNoS MaTricUladoS NaS EScolaS da 
rEdE MUNiciPal dE ENSiNo, Para o aNo lETiVo dE 2021 do MUNicÍPio 
d E SoUrE.
Valor ToTal................: r$ 29.992,00 (vinte e nove mil, novecentos e no-
venta e dois reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.015 Manutenção do PNaE -
Ensino Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de con-
sumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 29.992,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210261
oriGeM.....................: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001-2021-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: aSSociaÇÃo doS BENEficiadorES dE aÇai dE SoUrE
oBJETo......................: cHaMada PÚBlica Para a aQUiSiÇÃo dE GÊ-
NEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor 
faMiliar rUral, Para o aTENdiMENTo ao ProGraMa NacioNal dE ali-
MENTaÇÃo EScolar - PNaE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
aliMENTaÇÃo EScolar doS alUNoS MaTricUladoS NaS EScolaS da 
rEdE MUNiciPal dE ENSiNo, Para o aNo lETiVo dE 2021 do MUNicÍPio 
d E SoUrE.
Valor ToTal................: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.015 Manutenção do PNaE -
Ensino Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de con-
sumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 120.000,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210262
oriGeM.....................: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001-2021-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: aSSociaÇÃo da aGricUlTUra faMiliar doS caM-
PoS do MaraJÓ.
oBJETo......................: cHaMada PÚBlica Para a aQUiSiÇÃo dE GÊ-
NEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor 
faMiliar rUral, Para o aTENdiMENTo ao ProGraMa NacioNal dE ali-
MENTaÇÃo EScolar - PNaE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
aliMENTaÇÃo EScolar doS alUNoS MaTricUladoS NaS EScolaS da 
rEdE MUNiciPal dE ENSiNo, Para o aNo lETiVo dE 2021 do MUNicÍPio 
d E SoUrE.
Valor ToTal................: r$ 720.810,00 (setecentos e vinte mil, oitocentos 
e dez reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.015 Manutenção do PNaE -
Ensino Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de con-
sumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 720.810,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210263
oriGeM.....................: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001-2021-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: cooPEraTiVa doS aGricUlTorES E aGric.faM.dE 
SalVaTErra-cafaS.
oBJETo......................: cHaMada PÚBlica Para a aQUiSiÇÃo dE GÊ-
NEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor 
faMiliar rUral, Para o aTENdiMENTo ao ProGraMa NacioNal dE ali-
MENTaÇÃo EScolar - PNaE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 

aliMENTaÇÃo EScolar doS alUNoS MaTricUladoS NaS EScolaS da 
rEdE MUNiciPal dE ENSiNo, Para o aNo lETiVo dE 2021 do MUNicÍPio 
d E SoUrE.
Valor ToTal................: r$ 168.958,00 (cento e sessenta e oito mil, nove-
centos e cinquenta e oito reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.015 Manutenção do PNaE - Ensi-
no Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 168.958,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210272
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: Maria iNEZ BarBoSa.
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 2.000,00 (dois mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
2.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210273
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: EVailSoN MoraES da SilVa
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.000,00 (quatro mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
4.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210274
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: PaUlo doS SaNToS
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 3.000,00 (três mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
3.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210275
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: adElSoN SalGado do ESPiriTo SaNTo.
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 3.000,00 (três mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
3.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210276
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: daNiElE fEliPE SaNToS
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 2.000,00 (dois mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
2.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021.
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coNtrato Nº...........: 20210277
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: BrUNo fEliPE craVEiro SENa.
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 3.000,00 (três mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
3.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210278
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: adriaNa MaYara SilVa SaNToS
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 2.000,00 (dois mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
2.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210279
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: Karla aParEcida dE liMa
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 2.000,00 (dois mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
2.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210280
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: lUdMilla da coSTa oliVEira
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS
cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da 
SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍ-
Pio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
2.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210282
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-002-cH

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: fraNciSca daS cHaGaS PaMPloNa MENdES
oBJETo......................: crEdENciaMENTo dE MoNiTorES Para rEaliZa-
ÇÃo dE oficiNaS cUlTUraiS, cUrSoS liVrES E afiNS, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo So-
cial do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.082430005.2.056 Manutencao de outros
Progrmas da Assistência Social., Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros 
serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de r$ 
4.000,00.
ViGÊNcia...................: 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 18 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210310
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-009

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: HEloiSa EYMard dE VaScoNcElloS doS SaNToS
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE GrUPoS dE cariMBÓ E GrUPo 
dE TEaTro, dESTiNado ao fESTiVal do folclorE 2021, aBErTUra dia 
20 dE aGoSTo dE 2021.
ProMoVido PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais).

ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1616.131220001.2.072 Manutenção da Secretaria 
de Esporte e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de 
terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 1.200,00.
ViGÊNcia...................: 19 de agosto de 2021 a 30 de Setembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 19 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210311
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-009

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: Maria aMÉlia BarBoSa riBEiro
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE GrUPoS dE cariMBÓ E GrUPo 
dE TEaTro, dESTiNado ao fESTiVal do folclorE 2021, aBErTUra dia 
20 dE aGoSTo dE 2021.
ProMoVido PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 600,00 (seiscentos reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1616.131220001.2.072 Manutenção da Secretaria 
de Esporte e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de 
terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 600,00.
ViGÊNcia...................: 19 de agosto de 2021 a 30 de Setembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 19 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210312
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-009

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: THiaGo MESQUiTa aMaral
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE GrUPoS dE cariMBÓ E GrUPo 
dE TEaTro, dESTiNado ao fESTiVal do folclorE 2021, aBErTUra dia 
20 dE aGoSTo dE 2021.
ProMoVido PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 200,00 (duzentos reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1616.131220001.2.072 Manutenção da Secretaria 
de Esporte e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de 
terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 200,00.
ViGÊNcia...................: 19 de agosto de 2021 a 30 de Setembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 19 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210313
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-009

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: cilENE oliVEira aNdradE
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE GrUPoS dE cariMBÓ E GrUPo 
dE TEaTro, dESTiNado ao fESTiVal do folclorE 2021, aBErTUra dia 
20 dE aGoSTo dE 2021.
ProMoVido PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1616.131220001.2.072 Manutenção da Secretaria 
de Esporte e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de 
terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 400,00.
ViGÊNcia...................: 19 de agosto de 2021 a 30 de Setembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 19 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210314
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-009

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: aNaMElia BarBoSa riBEiro
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE GrUPoS dE cariMBÓ E GrUPo 
dE TEaTro, dESTiNado ao fESTiVal do folclorE 2021, aBErTUra dia 
20 dE aGoSTo dE 2021.
ProMoVido PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 600,00 (seiscentos reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1616.131220001.2.072 Manutenção da Secretaria 
de Esporte e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de 
terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 600,00.
ViGÊNcia...................: 19 de agosto de 2021 a 30 de Setembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 19 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210315
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-009

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: daNiEl GoNÇalVES NUNES
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE GrUPoS dE cariMBÓ E GrUPo 
dE TEaTro, dESTiNado ao fESTiVal do folclorE 2021, aBErTUra dia 
20 dE aGoSTo dE 2021.
ProMoVido PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 600,00 (seiscentos reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1616.131220001.2.072 Manutenção da Secretaria 
de Esporte e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de 
terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 600,00.
ViGÊNcia...................: 19 de agosto de 2021 a 30 de Setembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 19 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210316
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-009

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: crEdENilSoN lUiS diaS SilVa
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE GrUPoS dE cariMBÓ E GrUPo 
dE TEaTro, dESTiNado ao fESTiVal do folclorE 2021, aBErTUra dia 
20 dE aGoSTo dE 2021.
ProMoVido PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
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ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1616.131220001.2.072 Manutenção da Secretaria 
de Esporte e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de 
terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 400,00.
ViGÊNcia...................: 19 de agosto de 2021 a 30 de Setembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 19 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210271
oriGeM.....................: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-011

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: SErVico dE aPoio aS Micro E PEQ EMPrESaS do 
Para - SEBraE.
oBJETo......................: constitui objeto do presente contrato, a prestação de 
serviços técnicos especializados pelo SEBraE/Pa à PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SoUrE - Pa, quer seja, consultoria Especializada em desenvolvimento 
Territorial e Políticas Públicas por Meio do Programa cidade Empreendedora, 
nos Eixos Estratégicos da Gestão Municipal, sem qualquer vínculo emprega-
tício entre as partes.
Valor ToTal................: r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 160.000,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021.

Protocolo: 697266

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº 20219126; oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2021-00003-SrP; 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; coNTraTada: l. J. 
aNTUNES EirEli - ME; oBJETo: aquisição de peças de máquinas pesadas 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Viação e obras; Valor 
ToTal: r$ 244.526,00 (duzentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte 
e Seis reais). ViGÊNcia: 23/08/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 697267

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-060-PMVX

ata de reGistro de PreÇos Nº 20210461 do PreGÃo PreseNciaL 
srP 9/2021-060-PMVX, para a contratação de empresa com o objetivo 
de formar o Sistema de registro de Preços para o fornecimento de sinal de 
internet banda larga e via rádio, para contratações futuras, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESAS E VALORES 
rEGiSTrado: ParTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPrESa: 
ESc ProVEdor dE iNTErNET lTda - cNPJ: 31.508.816/0001-54, valor re-
gistrado r$: 258.192,00 para o iTEM: 01; ValidadE da aTa é de 12 (doze) 
meses a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº 20210461 vinculada ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-060-
PMVX poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; assinatura: Vitória 
do Xingu/Pa, 23/08/2021- MÁrcio ViaNa rocHa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 697268

eXtrato de coNtrato - 
adesÃo (caroNa) Nº a/2021-002-PMVX

o Prefeito Municipal de Vitória do Xingu, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que formalizou o processo de adesão (carona) à ata 
de registro de Preços nº. 046/2021/SEVoP/PMM, referente a concorrência 
SrP nº 002/2021-cEl/SEVoP/PMM, Processo administrativo nº. 1.995/2021-
PMM, , cujo objeto é a locação de máquinas e veículos destinados a atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de obras, Viação e infra Estrutu-
ra, unidade requisitante, realizado pela Prefeitura Municipal de Marabá - Se-
cretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP (Prefeitura Municipal 
de Marabá - Pa) - cNPJ: 28.052.127/0001-73 - ÓrGÃo adErENTE: Muni-
cípio de Vitória do Xingu (Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu) - cNPJ: 
34.887.935/0001-53; Vigência da ata: 26/05/2021 a 26/05/202; coNTraTa-
do: coNSTrUTora E locadora lUara EirEli - cNPJ: 06.019.165/0001-
91, , contrato administrativo nº. 20210468, no valor de r$: 7.879.000,00; 
ViGÊNcia do coNTraTo: 12 (doze) meses; foNTE dE rEcUrSoS: recursos 
Próprios: 2.023 - 3.3.90.39.00; assinatura do contrato: Vitória do Xingu/Pa, 
24/08/2021.

Protocolo: 697269

..

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B 77 - MaraBÁ/Pa

aViso de LicitaÇÃo
 ato coNcorrÊNcia Nº 010/2021

o sest – serviço social do transporte comunica aos interessados que rea-
lizará concorrência para contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de manutenção corretiva e preventiva sob demanda em equipa-
mentos de informática pelo prazo de 12 meses. o recebimento dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 
10/09/2021 às 16h. Para retirada do edital e acesso às demais informações, 
os interessados deverão dirigir-se a Unidade B77 localizada na rodovia Br 
222 Km 03 S/N, Bairro São felix iii. Marabá /Pa - cEP: 68.514-300 ou solici-
tar através do e-mail: licitacao.b077@sestsenat.org.br.

andreia Monic Viana dos santos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 696903

.

.

eMPresariaL
.

a tiM s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 02.421.421/0011-93 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa 
Bárbara a licença de operação para atividade de implantação da infraestrutura 
de suporte aos equipamentos de telecomunicações, situado na rUa MENiNo 
dEUS, 219, GENiPaÚBa - SaNTa BárBara do Pará/Pa (PaBrX001).

Protocolo: 697270

J G iNdUstria e coMercio de FoNte de eNerGia eireLe
cNPJ nº 42.998.788/0001-17

localizada no Município de Paragominas/Pa, torna público que solicitará junto 
a SEMaS/Pa, a licença de instalação e licença de operação, para desenvolvi-
mento da atividade de produção de carvão vegetal.

Protocolo: 697271

UNiÃo iNdÚstria e coMÉrcio de BiocoMBUstÍVeL - eireLi
cNPJ 30.937.909/0001-31 

Torna público que está solicitando a SEMaS/Pa a licença de operação - lo 
para fabricação de biocombustível, sob o processo de nº 2021/16215 da UNi-
BraS em Sto. antônio do Tauá/Pa.

Protocolo: 697272

a iHs BrasiL cessÃo de iNFraestrUtUra s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 15.811.119//0001-11 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de con-
cordia a licença Prévia n°009/2021 e licença de instalação nº 003/2021 
para atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos equipa-
mentos de telecomunicações, conforme o processo nº 030/2021, situado 
na rUa 22 dE MarÇo, loTE 110, Qd012, SÃo PEdro - coNcordia/Pa 
(91010073_4S-PaS161).

Protocolo: 697273

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, convo-
cada 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 
reunirem 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 
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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: 697274

a empresa Norte LoG Ltda 
inscrita no cNPJ 13.861.254/0001-46 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo - SEMaTUr/acará a licença de instalação Nº 001/2021 para a ativida-
de de “instalação portuária dentro ou fora de porto organizado, terminal de 
uso privativo e estação de transbordo somente para cargas não perigosas” 
com endereço na rodovia alça Viária, Km 17, acará/Pa, através do Processo 
075/2017.

Protocolo: 697275

o coNdoMiNio ViLa FireNZe 
inscrito no cNPJ nº 07.732.760/0001-32 

Torna público que protocolou solicitação de renovação na SEMMa-ananin-
deua/Pa lic. operação nº 12.218 do condomínio Habitacional no end. av. 
Hélio M. Gueiros, 135, coqueiro ananindeua/Pa.

Protocolo: 697276

aUto eLÉtrica Jc Ltda 
localizado na av. dr. isaias Pinheiro, s/n, bairro Bela Vista, Novo Progres-
so/Pa, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio 
ambiente SEMMa/NP a licença de instalação/operação, sob o protocolo nº 
957/2021, no dia 30/06/2021, para atividade de SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo E rEParaÇÃo ElÉTrica dE VEÍcUloS.

Protocolo: 697277

traNsPortadora arseNaL Ltda 
cNPJ Nº 04.943.858/0001-40 

Torna público que requereu à SEMMa Belém lo para Garagem de Ônibus e 
seus anexos. Processo Nº 3892/2021.

Protocolo: 697278

J c aUto Posto Ltda
cNPJ Nº 14.778.487/0001-42

Torna público que recebeu da SEMaS lo nº 12948/2021 para Transporte ro-
doviário de Produtos Perigosos em rondon do Pará, válida até 11/08/2025.

Protocolo: 697279

aUto Posto JoÃo PaULo ii Ltda 
cNPJ Nº 17.581.322/0001-74 

Torna público que requereu à SEMMa lo para Posto revendedor de combus-
tíveis. Processo Nº 062/2021.

Protocolo: 697280

NeideMY rodriGUes de soUZa traNsPortes Ltda 
cNPJ Nº 26.940.329/0001-26 

Torna público que recebeu da SEMaS lo nº 12906/2021 para Transporte ro-
doviário de Produtos Perigosos, válida até 15/02/2023.

Protocolo: 697281

JVs eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiarios sPe Ltda 
cNPJ N° 20.474.705/0001-58 

Torna público que requereu à SEMMa renovação de li para loteamento/Par-
celamento do Solo em capanema/Pa. Processo nº 046/2021.

Protocolo: 697282

taiLÂNdia eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda 
cNPJ Nº 38.651.268/0001-66 

Torna público que recebeu da SEcTMa lP nº 010/2021 e li nº 011/2021, 
válidas até 17/08/2023, para loteamento em Tailândia/Pa.

Protocolo: 697283

saNta iZaBeL aLiMeNtos Ltda 
cNPJ Nº 03.779.994/0001-84 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa a licença de operação N°12963/2021 
para Empresa Transportadora de substâncias e produtos perigosos.

Protocolo: 697284

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 079/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação 
de sistema de climatização (ar condicionado), em atendimento da reforma do 
9º pavimento, do bloco B, do edifício sede do SESi-dr/Pa, conforme edital 
e anexo i.
aBertUra: 13 de setembro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 697285

LiceNÇa de oPeraÇÃo - soLicitaÇÃo
W aLeNcar siLVeira eireLi 

cNPJ 14.334.634/0001-95 
localizada à rod Br 155 - Vila Tancredo Neves, Eldorado do carajás-Pa. Tor-
na público que SoliciToU junto a Secretaria Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS. a licença de operação lo,  para desenvolver a 
atividade de Transportes de Substâncias e Produtos Perigosos.

Wesmera alencar silveira
Sócia Proprietária

Protocolo: 697286

aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0208001-srP

o Município de tomé açu, torna público o adiaMENTo da sessão do PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 9/2021-0208001-SrP, objetivando o rEGiSTro dE 
PrEÇoS, cUJo oBJETo coNSiSTE EM rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTU-
al E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo 
dE PNEUS E cÂMaraS dE ar Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio 
dE ToMÉ aÇU E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS. designando, des-
de já, nova data de abertura para o dia 14 de Setembro de 2021, às 10:00 
horas, o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes 
nº 738, Bairro: centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 
8:00hs ás 14:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser 
consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site http://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0408001-srP

o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às14:00h 
do dia 08/09/2021 PrEGÃo PrESENcial 9/2021-0408001-SrP. objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo dE áGUa MiNEral EM GarrafÕES 
dE 20 liTroS, áGUa MiNEral EM coPoS dE 200 Ml E 350 Ml, E GáS 
liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GlP) P13, SoB a forMa dE rEcarGa, dES-
TiNadoS À aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
ToMÉ aÇU/Pa, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, Bairro: centro, Tomé 
açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir 
da publicação deste aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
PrEfEiTo - Em exercício

Protocolo: 697287

eMPresa: irMÃos Moreira da rocHa Ltda-Me 
cNPJ Nº 17.299.110/0001-07

Torna publico que solicitou a renovação da licença ambiental operacional 
junto a SEMMa - Secretaria Municipal de Meio ambiente de Uruará, Sob o 
Processo Numero 120/2016-2.

Protocolo: 697288

PotÊNcia iNdÚstria e coMÉrcio de ÁGUa NatUraL 
e serViÇos Ltda - ÁGUa NatUraL da aMaZÔNia 

Torna público que recebeu da SEMMa lo Nº 0013/2021, validade até 
21/01/2022, para fabricação de água Envasadas, sito a rod. alça Viária, Km 
2,5 Passagem São cristóvão, Nº 213 - a, Marituba/Pa.

Protocolo: 697289
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