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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará;
considerando o disposto no art. 4º do decreto Estadual nº 929, de 24 de 
abril de 2008, com as alterações implementadas pelo decreto Estadual nº 
1.286, de 15 de maio de 2015;
considerando o disposto no ofício nº 023/2021-coNSEaNS/Pa, de 20 de 
julho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/813076;
r E S o l V E:
art.1° Nomear, para integrarem o conselho Estadual de Segurança 
alimentar e Nutricional Sustentável – coNSEaNS/Pa, para o biênio 
2021/2023, os membros a seguir relacionados:
Representantes do Poder Executivo
Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania - SEAC
Titular: Gabriella Pinheiro de oliveira
Suplente: carolina Sales Gomes
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS
Titular: andréia rodrigues Monteiro
Suplente: Waldilene do carmo Garcia
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e 
Renda – SEASTER
Titular: inocêncio renato Gasparim
Suplente: Maria de Nazaré cardoso costa da rocha
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia – SEDEME
Titular: luciana Pereira e ferreira centeno
Suplente: Manuela ribeiro da conceição
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC
Titular: odivaldo Silva dos anjos
Suplente: roseane de alcântara Mendes formigosa
Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA
Titular: Walkiria de Moraes Silva
Suplente: Thais de oliveira carvalho Granado dos Santos
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB
Titular: rosanna de angelis Vallinoto costa
Suplente: Sérgio alberto Queiróz costa
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e 
Tecnológica – SECTET
Titular: alda cristiane de oliveira alves
Suplente: Marcelino Gomes Moreira
casa civil da Governadoria do estado – casa ciViL
Titular: Nazaraci Macedo Natividade
Suplente: Milene Graciela do Nascimento
Instituições Estaduais e Federais e Ensino e Pesquisa - Universidade 
Federal do Pará – UFPA
Titular: ana lucia da Silva resende
Suplente: luisa Margareth carneiro da Silva
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca 
– sedaP
Titular: Maria antonieta Martorrano Priante
Suplente: deusimar Miranda rodrigues
Representantes da Sociedade Civil
Fórum Paraense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável – FPSSANS
Suplente: Marlyn Santos de araújo (Associação de Produtores e 
Hortifrutigranjeiros da Gleba Guajará – Ananindeua- APHA)
Suplente: Maria luciene Gama Santos (Obras Sociais Arquidiocese de 
Santarém)
Suplente: ana Maria ferreira Pinho (Associação Iwipurãga da Aldeia do 
Povo Borari de Alter do Chão)
Titular: Jaqueline felipe dos Santos (Federação de Órgãos para a 
Assistência Social e Educacional – FASE Amazônia)
Suplente: lorena furtado falcão (Associação de Nutrição do Estado do 
Pará – ANEPA)
Fórum de Economia Solidária e Empreendedorismo
Suplente: fabíola do Socorro Silva reis (fórum Paraense de Economia 
Popular e Solidária – fPEPS/rede Bragantina)
Segmento de Quilombolas
Titular: Valberto almeida Maia (Coordenação das Associações das 
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará – MALUNGU)
Suplente: Maria José de Souza Brito (MALUNGU)
Organizações indígenas
Titular: Elizângela Melo de castro (Federação Estadual dos Povos Indígenas 
do Pará – FEEPIPA)
Suplente: Giandria Kaba Munduruku (FEEPIPA)
Raça Negra em Geral, Étnico-Religiosa e Cultural
Suplente: Maria de fátima Matos Silva (Centro de Estudos de Defesa do 
Negro do Pará – CEDENPA)
Titular: Virginia lunalva Miranda de Sousa almeida (Fórum Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana no Estado 
do Pará – FONSANPOTMA PA/FONSANPOTMA Estadual)
Suplente: ariosnaldo Silva da Serra (FONSANPOTMA Municipal Ananindeua)

Comunidades Tradicionais
Titular: José ivanildo Gama Brilhante (Conselho Nacional das Populações 
Extrativistas – CNS/PA)
Suplente: leticia Santiago de Moraes (CNS/PA)
Titular: cledeneuza Maria Bizerra oliveira (Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Babaçu – MIQCB)
Suplente: clenilde Bizerra oliveira (MIQCB)
Entidades de Doenças Sexualmente Transmissíveis
Suplente: andreza de oliveira frança (Fórum Paraense de ONG/AIDS, 
Redes+, Hepatites Virais e Tuberculose)
Entidades de Necessidades Alimentares Especiais
Suplente: Belina Pinto Soares (Associação dos Renais Crônicos e 
Transplantados do Pará – ARCT/PA)
Representante de Conselhos de Classe
Suplente: Maria Emilia da Silva Machado (conselho regional de 
Nutricionistas da 7ª região – crN/7)
Representante de Entidades de Pessoas Com Deficiência
Suplente: Erem carla ramos dos Santos (Associação Paraense das Pessoas 
com Deficiência – APPD)
Representante do Segmento de Aposentados e Pensionistas
Suplente: ana Maria de oliveira cunha (Federação das Associações de 
Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará – FAAPPA)
Representantes da Rede Educação Cidadã
Titular: alciete arruda azevedo (Rede de Educação Cidadã – RECID)
Titular: Maria das Graças ferreira de lima (RECID)
art. 2º reconduzir ao conselho Estadual de Segurança alimentar e 
Nutricional Sustentável – coNSEaNS/Pa, para o biênio 2021/2023, os 
membros da Sociedade civil organizada a seguir relacionados:
Fórum Paraense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável – Fpssans
Titular: Nilze alcides de Santana rodrigues (União dos Centros Comunitários 
Cooperativados e Associações de Moradores, Entidades Ambientalistas de 
Santa Izabel Do Pará – UCAMEPASIPA)
Titular: Enildo charles Mendes cardoso (Cooperativa Mista Agroaquícola 
de Curuçá – COOMAC)
Titular: Maria Eunice Begot da Silva dantas (Rede Internacional em Defesa 
do Direito de Amamentar – IBIFAN Brasil)
Centrais Sindicais e/ou Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
e Industria de Alimentação
Titular: angela Maria costa Moraes Tokumitsu (Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará - FETAGRI)
Suplente: José de Vasconcelos cunha (FETAGRI)
Titular: Michele de Sousa carneiro (Sindicato dos Nutricionistas no Estado 
do Pará –SINDNUT/PA)
Suplente: Katy crisley Xavier coelho (SINDNUT/PA)
Fórum de Economia Solidária e Empreendedorismo
Titular: Edilamar fernandes de lima Pimenta (Fórum Paraense de 
Economia Popular e Solidária – FPEPS/Rede de Cooperação Mãos Solidárias 
– RECOMSOL)
Pastoral da Criança
Titular: rosa Maria da Silva Barbosa
Suplente: aline denise Santos da Silva
Raça Negra em Geral, Étnico-Religiosa e Cultural
Titular: Mariuza Helena da cruz Silva (Centro de Estudos de Defesa do 
Negro do Pará – CEDENPA)
Entidades de Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids
Titular: Maria Elias Sarmento da Silveira (Fórum Paraense de ONG/AIDS, 
Redes+, Hepatites Virais e Tuberculose)
Entidades de Necessidades Alimentares Especiais
Titular: Miguel da conceição Maciel (Associação dos Renais Crônicos e 
Transplantados do Pará – ARCT/PA)
Representante de Conselhos de Classe
Titular: Elizabeth do Socorro rezende ferreira alves (Conselho Regional de 
Nutricionistas da 7ª Região – CRN/7)
Representante de Entidades de Pessoas com Deficiência
Titular: rosiane araújo da Silva (Associação Paraense das Pessoas com 
Deficiência – APPD)
Representante de Segmento de Aposentados e Pensionistas
Titular: Marly dos anjos Belo da Silva (Federação das Associações de 
Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará – FAAPPA)
Representantes do Segmento de Gêneros
Titular: rosangela Maria Soares dos Santos (Confederação de Mulheres do 
Brasil – CMB)
Suplente: clea dias Gomes (CMB)
Rede Educação Cidadã
Suplente: flávio rizuenho lauande (Rede de Educação Cidadã – RECID)
Suplente: Maria do carmo Saraiva Monteiro (RECID)
art. 3º o mandato dos membros ora nomeados será de 02 (dois) anos, 
sendo permitida uma única recondução.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública 
Municipal, Estadual e federal.
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o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações e constantes no Processo nº 2021/700875,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora diaNa BarBoSa GoMES 
BraGa, ocupante do cargo de Especialista em Educação classe iii, 
matrícula funcional nº 57191869-2, no interesse do respectivo Órgão e do 
Serviço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos 
necessários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da 
supracitada servidora, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro 
de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública 
Municipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações e constantes no Processo nº 2021/559098,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora dorilENE PaNToJa 
MElo, ocupante do cargo de Especialista em Educação classe ii, matrícula 
funcional nº 57208860-1, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço 
Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos 
necessários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da 
supracitada servidora, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro 
de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o decreto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, que 
regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remunerada 
prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo nº. 2021/595114,
d E c r E T a:
art. 1º. ficam convocados pelo período de 2 (dois) anos, os Policiais 
Militares da reserva remunerada a seguir nominados,de acordo com o 
§ 6º do art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 
(Estatuto dos Policias Militares da Policia Militar do Estado do Pará), com a 
nova redação dada pela lei Estadual nº. 7.730/2013:
caP QoaPM rr rG 18470 JoÃo dE dEUS PiNHEiro fErrEira
caP QoaPM rr rG 17035 NElSoN JoSÉ Vidal PiNTo
caP QoaPM rr rG 20583 MarcElo BorBa Maia
SUB TEN PM rr rG 15902 HÉldEr doUGlaS cUiMar MorEira
SUB TEN PM rr rG 19459 BarBara GiSElE dE araÚJo fUrTado
SUB TEN PM rr rG 21873 SÔNia MarlY dE oliVEira doS SaNToS fUrTado
SUB TEN PM rr rG 18758 aNTÔNio carloS GaMa da SilVa 
SUB TEN PM rr rG 18133 Marco aNTÔNio daNTaS MoTa 
SUB TEN PM rr rG 17814 Marcio ricardo alVES NoGUEira 
1º SGT PM rr rG 13133 claUdioNor da SilVa raMoS 
1º SGT PM rr rG 17795 NaldoMi doS SaNToS oliVEira 
1º SGT PM rr rG 20670 aNdrEia dE fáTiMa cardoSo da SilVa
1º SGT PM rr rG 19473 fEliSBEla doS rEiS carValHo alMEida
1º SGT PM rr rG 17172 JoÃo carloS PErEira
1º SGT PM rr rG 13720 Maria daS GraÇaS TaVarES fErNaNdES
2º SGT PM rr rG 15488 PaUlo dE JESUS GoMES oliVEira
2º SGT PM rr rG 17851 JoÃo ValTEr BaNdEira da SilVa
2º SGT PM rr rG 18882 JoSÉ arNaldo dE SoUZa fraZÃo
2º SGT PM rr rG 13902 WalMir faVacHo fErrEira
2º SGT PM rr rG 14475 fláVia criSTiNa raiol do carMo 
2º SGT PM rr rG 23191 Nadir da coNcEiÇÃo SErrÃo dE oliVEira
2º SGT PM rr rG 15493 roBErVal alMEida VaScoNcEloS 
2º SGT PM rr rG 22356 NilcE raiMUNda dE oliVEira frEiTaS
2º SGT PM rr rG 17662 roNaldo PacHEco SilVa 
2º SGT PM rr rG 15726 aloNSo oliVEira 
2º SGT PM rr rG 24692 raQUEl MoraES GalVÃo dE SoUSa
3º SGT PM rr rG 25810 liNdaUra PiEdadE ValENTE
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o decreto Estadual nº 892, de 11 de novembro de 2013, 

o qual regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva 
remunerada prevista no art. 105-a da lei Estadual nº 5.251, de 31 de 
julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo 2021/772591,
d E c r E T a:
art. 1º. ficam convocados pelo período de 2 (dois) anos, os Policiais 
Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com § 6º 
do art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da PMPa), com a nova redação dada pela lei Estadual 
n° 7.730/2013:
caP PM rr rG 18530 ElciMar Maria dE oliVEira liMa
caP PM rr rG 18539 NElMa PEiXoTo doS SaNToS
2º TEN PM rr rG 18055 dilSoN GoNÇalVES dE SoUZa
SUB TEN PM rr rG 18283 NiValdo GoNÇalVES dE SoUZa
SUB TEN PM rr rG 14618 JorGE lUiS coSTa dE oEiraS
1º SGT PM rr 17702 claUdio XErfaN NEGrÃo
2º SGT PM rr rG 13891 EUGENio carloS MoraES fariaS
art. 2º. Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o decreto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, que 
regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remunerada 
prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo nº. 2021/837199,
d E c r E T a:
art. 1º. fica convocado pelo período de 2 (dois) anos, o Policial Militar  da 
reserva remunerada a seguir nominado,de acordo com o § 6º do art. 105-
a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policias 
Militares da Policia Militar do Estado do Pará), com a nova redação dada 
pela lei Estadual nº. 8.974/2020:
1º SGT PM r/r rG 15709 aNTÔNio MarcElo BorGES do NaSciMENTo
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de 
Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, 
aprovado pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 1124/2021-chefe de Gabinete, de 27 de 
julho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/655035,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado 
do Pará, a contar de 27 de julho de 2021, os policiais militares abaixo 
relacionados:
cB PM rG 35259 BrUNo oSEaS SilVa doS SaNToS
Sd PM rG 42001 iTHaTiElE ViaNa MaciEira
Sd PM rG 40941 rENaN da SilVa PiNHo 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i c/c o art. 90, ambos da lei 
Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o teor do ofício nº. 1209/2021 – chefe de Gabinete, de 9 de 
agosto de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/850169,
d E c r E T a:
art. 1º. colocar à disposição da Escola de inteligência Militar do Exército 
Brasileiro, a contar de 9 de agosto de 2021, o MaJ QoPM rG 29218 alBiNo 
rodriGUES liMa.
art. 2º. fica agregado, o MaJ QoPM rG 29218 alBiNo rodriGUES liMa, 
a contar de 9 de agosto de 2021, em razão de ter passado à disposição 
da Escola de inteligência Militar do Exército Brasileiro, para o exercício de 
função de natureza policial militar.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de 
Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – 
PMPa, aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
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considerando o teor do ofício nº. 1104/2021 – chefe de Gabinete, de 22 
de julho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/735817,
rESolVE:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social – SEGUP, exercendo suas atividades no Núcleo integrado de 
operações (NioP) – castanhal, os policiais militares abaixo relacionados: 
2º SGT PM rG 22411 criSTiaNo do Socorro PErEira dE liMa 
cB PM rG 34831 WErlEY WaldEricK TEiXEira dE MElo
cB PM rG 38022 ElMEr JoHN dE aBrEU lESSa
cB PM rG 38033 KEila dE SoUZa frEiTaS
cB PM rG 38437 MicHEllE MoNTEiro BarroS
cB PM rG 39990 MaGNo GilBErTo loPES araÚJo
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de 
Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – 
PMPa, aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 1079/2021 – chefe de Gabinete, de 15 
de julho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/661386,
rESolVE:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social – SEGUP, a Sd PM rG 41077 aMaNda liMa dE oliVEira. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii, Vii e X da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 20, inciso iii do decreto Estadual nº. 892, 
de 11 de novembro de 2013, o qual regulamenta a convocação de Policiais 
Militares da reserva remunerada prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/864285,
d E c r E T a:
art. 1º fica dispensado, ex officio, a contar de 8 de julho de 2021,o caP 
QoaPM rr rG 18979 lUiZ WaGNEr da coNcEiÇÃo fariaS, convocado 
da reserva remunerada pelo decreto de 6 de julho de 2020, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº. 34.311, de 13 de agosto de 2020.
art. 2º Este decreto entra em vigor na contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/885954,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro 
de 2015, JUraNdir GElZa cHaVES do cargo em comissão de Gerente 
iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 15 de agosto de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/885954,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 
2011, fláVio MarQUES doS SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de 
atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 15 de agosto 
de 2020.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/885985,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de 
julho de 2011, JoSÉ arMaNdo MESQUiTa dUTra para exercer o cargo 

em comissão de assessor iii, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
fundação de atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 
1º de agosto de 2020.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No decreto datado de 29 de junho de 2021, publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 34.624, de 30 de junho de 2021, página 11, 
coluna 1, que trata da exoneração de LeNi saNtos siLVa do cargo 
em comissão de Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa.
onde se lê: “(...) a contar de 9 de junho de 2021 (...)”.
Leia-se: “(...) a contar de 9 de maio de 2021 (...)”.

errata
Do Decreto datado de 3 de agosto de 2021, publicado no Diário 
Oficial do Estado  nº. 34.658, de 4 de agosto de 2021, página 5, 
coluna 1, que trata da nomeação de reNato BarBosa Ferreira. 
onde se lê: “(...) a contar de 1º de julho de 2021”.
Leia-se: “(...) a contar de 10 de maio de 2021”.

Protocolo: 697886
D E C R E T O  Nº 1812, 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 SUPEráViT, 
no valor de r$ 401.819,42 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 iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 401.819,42 (Quatrocentos e Um Mil, 
oitocentos e dezenove reais e Quarenta e dois centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

271011812212978338 - SEMaS 0316 339039 125.069,42

562012113115088233 - iTErPa 0661 339139 126.750,00

792011812212978338 - idEflor-Bio 0656 449052 50.000,00

792011854314978781 - idEflor-Bio 0661 339014 100.000,00

ToTal 401.819,42

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, 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 1815, DE 26 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$ 5.364.703,01 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 5.364.703,01 (cinco Milhões, 
Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Três reais e Um centavo), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071010481114997659 - SEdoP 0101 444042 150.000,00

071011512115088890 - SEdoP 0101 444042 972.706,72

071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 1.155.462,83

141012060814918705 - SEdaP 0101 444042 80.000,00

141012060814918710 - SEdaP 0101 339039 493.000,00
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291012678214867505 - SETraN 0101 444042 1.286.533,46

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 449052 200.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.027.000,00

ToTal 5.364.703,01

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, 26 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 1816, DE 26 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$ 5.624.114,82 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 5.624.114,82 (cinco Milhões, 
Seiscentos e Vinte e Quatro Mil, cento e Quatorze reais e oitenta e dois 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

291012678214867430 - SETraN 0124 444042 2.950.000,00
291012678214867505 - SETraN 0124 444042 1.699.114,82

462021339215038850 - fcP 0101 339030 500.000,00
901011030115078874 - fES 0101 334181 200.000,00
901011030115078874 - fES 0103 334181 275.000,00

ToTal 5.624.114,82

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

291012678214867429 - SETraN 0124 449051 4.649.114,82

901011030215078875 - fES 0103 339030 275.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 700.000,00

ToTal 5.624.114,82

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 697880

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 716/2021-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° 2021/933874, de 25 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 25/08/2021.

Servidor objetivo

adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcional 
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 
cerimonial, 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, 26 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 697879

Portaria Nº 1.334 /2021-ccG, de 26 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/942226,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de 
Estado de Produção, a viajar no trecho Belém/augusto corrêa/Bragança/
Santa Luzia do Pará/Belém, no dia 27 de agosto de 2021, a fim de cumprir 
agenda pública, concedendo para tanto, ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.335 /2021-ccG, de 26 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/942341,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de 
Estado de Produção, a viajar no trecho Belém/Moju/Belém, no dia 28 de 
agosto de 2021, a fim de cumprir agenda pública, concedendo para tanto, 
½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.336 /2021-ccG, de 26 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2021/938018,
r E S o l V E:
nomear EMaNUElE Gaia fUrTado para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Gestão de obras, código GEP-daS-011.4, com lotação no 
Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 1º de 
setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 697887

Portaria Nº 1.337/2021-ccG, de 26 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
r E S o l V E:
i. exonerar Marcio lUiS PErEira NoroNHa do cargo em comissão de 
Gerente de Patrimônio e Serviços Gerais, código GEP-daS-011.3, com lo-
tação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 
1º de Setembro de 2021.
ii. nomear iaci fErrEira doS SaNToS JUNior para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Patrimônio e Serviços Gerais, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Hu-
manos, a contar de 1º de Setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 1.338/2021-CCG, DE 26 DE AGOSTO DE 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
i. exonerar VaNESSa fErrEira MarQUES do cargo em comissão asses-
sor, código GEP-daS-012.3, com lotação na casa civil da Governadoria do 
Estado, a contar de 1º de Setembro de 2021.
ii. nomear Marcio lUiS PErEira NoroNHa para exercer o cargo em co-
missão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na casa civil da 
Governadoria do Estado, a contar de 1º de Setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.339/2021-ccG, de 26 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
nomear VaNESSa fErrEira MarQUES para exercer o cargo em comissão 
de assessor de comunicação, código GEP-daS-012.4, com lotação no cen-
tro regional de Governo do Sudoeste do Pará, a contar de 1º de Setembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 697888
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diÁria
.

Portaria Nº 715/2021-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° 2021/933902, de 25 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MoJU/Pa, no dia 25/08/2021.

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

lotada na diretoria do cerimonial.

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

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

Protocolo: 697590

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº. 714/2021-CRG, de 25 de Agosto de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado no doE 
nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o disposto no arT. 137, §1º, alínea “a” da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo ainda, os termos dos Processos nº. 2021/853976.
rESolVE:
coNcEdEr, a servidora NaTária PiNHo SilVa TEiXEira, id. funcional 
nº. 10880/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, Gratificação 
de Tempo integral, no percentual de 60% (sessenta por cento), a contar 
de 05/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 25 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 697584

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 084/2021 – CMG, DE 25 DE AGOSTO DE 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 

suas atribuições legais, e

considerando as informações constantes no processo 2021/924458.

rESolVE:

i – iNTErroMPEr, a contar de 20/08/2021, o gozo de férias do militar 

caP PM rG 26614 Hugo Bernard leite da Silva, referente ao período 

aquisitivo (2020/2021), concedida por meio da PorTaria Nº 060/2021 

– cMG, de 06/07/2021; publicada no doE nº 34.630, de 07/07/2021, 

com gozo no intervalo de 04 a 19/08/2021. ficando os 14 (quatorze) dias 
remanescentes da interrupção, para gozo em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, cUMPra-SE E PUBliQUE-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: 697370

Vice-GoVerNadoria do estado

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 040/2021-GVG de 26 de aGosto de 2021.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2018-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo a necessidade legal de normalizar o controle interno neste Órgão;
rESolVE:
i – dESiGNar, o servidor MarcEliNo frEiTaS TaVarES, matrícula nº 
631809/1, para a função de agente Público de controle interno no âmbito 
da Vice-Governadoria do Estado;
ii – Esta Portaria tem seus efeitos retroagindo a contar de 06 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alberto alcântara
diretor Geral

Protocolo: 697496

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 410/2021-PGE.G., de 26 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o artigo 91 da lei 5.810/94, e o PaE nº 2021/935037.
rESolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de licença paternidade ao servidor, José Maurício 
Vieira Barata Junior, identidade funcional nº 5888375/5, no período de 20 
a 29.08.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 697637

FÉrias
.

PORTARIA Nº 409/2021-PGE.G., de 26 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao Procurador do Estado, flávio luiz 
rabelo Mansos Neto, identidade funcional nº 54194130/2, no período de 
06.09 a 05.10.2021, referente ao período aquisitivo 2017/2018.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 697634

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

eXtrato de coNtrato nº. 24/2021-seac
Na PUBLicaÇÃo do eXtrato de coNtrato N° 024/2021, doe N° 
34.680 DE 25/08/2021,
oNde LÊ-se: ...”conforme especificações contidas na cláusula décima – item 
nº. 14.1 do instrumento contratual e Termo de referência”....
Valor anual Total: r$ 201.399,04 (duzentos e um mil e trezentos e trinta e 
nove reais e quatro centavos)”.
Leia-se: ...”conforme especificações contidas no item 4.1 e 7.1 do Projeto 
Básico e cláusula oitava do instrumento contratual.
Valor anual Total: r$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais)”.

Protocolo: 697428

torNar seM eFeito
.

diaria/PUBLicaÇÃo
Portaria 116/2021-GAB/SEAC Belém PA, 26 de agosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
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coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/56457
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 005/2021_GaB/SEac bem com a publicação 
do ato no doE n° 34.475 de 29/01/2021 que concedeu às servidoras KEllY 
dE SoUZa MENdES Matrícula 55587316, cPf 451.175.192-72 e GaBriElla 
PiNHEiro dE oliVEira, Matrícula5935868, a 4,5 (quatro e meia) diárias 
no período de 31/01/2021 a 04/02/2021, com destino aos municípios de 
canaã dos carajás Pa e Parauapebas Pa, em razão de cancelamento de 
viagem, em decorrência de riscos relativos à pandemia.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 26 de agosto de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 697495

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria AGE Nº 089/2021-GAB, de 26 de agosto de 2021.
o aUdiTor-GEral do ESTado, no exercício das atribuições instituídas na 
lei Estadual nº 6.176/1998, alterados pela lei Estadual nº 6.832/2006; 
art.18, incisos Viii, do decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006; e art. 
199 e seguintes da lei nº 5.819/1994 - regime Jurídico Único dos Servido-
res Públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações 
Públicas do Estado do Pará e processo nº 2021/809629; e
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares do servidor fran-
ney carvalho de oliveira, matrícula nº 5955904/1, auditor adjunto, de 
08/09/2021 a 22/09/2021, conforme Portaria aGE Nº 082/2021-GaB, de 
18/08/2021, publicada no doE Nº 34.675 de 19/08/2021.
rESolVE:
dESiGNar a servidora adriana Pinto de figueiredo, matrícula nº 57216756/1, 
para responder pela função de auditor adjunto desta auditoria Geral do Es-
tado - aGE, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021, em virtude de férias 
regulamentares do Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 697410
Portaria AGE Nº 090/2021-GAB, de 26 de agosto de 2021.
o aUdiTor-GEral do ESTado, no exercício das atribuições instituídas na 
lei Estadual nº 6.176/1998, alterados pela lei Estadual nº 6.832/2006; 
art.18, incisos Viii, do decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006; e art. 
199 e seguintes da lei nº 5.819/1994 - regime Jurídico Único dos Servido-
res Públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações 
Públicas do Estado do Pará e processo nº 2021/809629; e
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares do servidor fran-
ney carvalho de oliveira, matrícula nº 5955904/1, auditor adjunto, de 
08/09/2021 a 22/09/2021, conforme Portaria aGE Nº 082/2021-GaB, de 
18/08/2021, publicada no doE Nº 34.675 de 19/08/2021.
rESolVE:
dElEGar competência de ordenador de despesas à servidora adriana Pinto 
de figueiredo, matrícula nº 57216756/1, Gerente e, em seus impedimentos 
legais, ao respectivo substituto eventual, para, observadas a legislação 
aplicável e as normas em vigor, editar os atos que resultarem na emissão 
de empenho, autorização de pagamento, suprimento de fundos e outros 
dispêndios de recursos, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 697415

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria AGE Nº 086/2021-GAB, de 26 de agosto de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o processo 
2021/922870.
rESolVE:
i – alTErar o período de férias regulamentares da servidora leila Maria 
Nascimento costa, matrícula nº 3205177/2, ocupante do cargo de auditor 
de finanças e controle, lotada na auditoria Geral do Estado, do período de 
08/09/2021 a 07/10/2021, para 08/09/2021 a 27/09/2021, referente ao 
período aquisitivo de 13/04/2020 a 12/04/2021.
ii - coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à Servidora leila 
Maria Nascimento costa, matrícula nº 3205177/2, ocupante do cargo de 
auditor de finanças e controle, lotada na auditoria Geral do Estado, no 
período de 15/11/2021 a 24/11/2021, referente ao período aquisitivo de 
13/04/2020 a 12/04/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 697399

torNar seM eFeito
.

Portaria AGE Nº 087/2021-GAB, de 26 de agosto de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e os autos do processo nº 
2021/809629.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo os termos da Portaria aGE Nº 085/2021-GaB, de 
19/08/2021, publicada no doE nº 34.676 de 20/08/2021, que delegou 
competência de ordenador de despesas à servidora adriana Pinto de figuei-
redo, matrícula nº 57216756/1, Gerente e, em seus impedimentos legais, 
ao respectivo substituto eventual, para, observadas a legislação aplicável e 
as normas em vigor, editar os atos que resultarem na emissão de empenho, 
autorização de pagamento, suprimento de fundos e outros dispêndios de 
recursos, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 697401
Portaria AGE Nº 088/2021-GAB, de 26 de agosto de 2021.
 o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e os autos do processo nº 
2021/809629.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo os termos da Portaria aGE Nº 084/2021-GaB, de 
19/08/2021, publicada no doE nº 34.676 de 20/08/2021, que designou 
a servidora adriana Pinto de figueiredo, matrícula nº 57216756/1, para 
responder pela função de auditor adjunto desta auditoria Geral do Esta-
do - aGE, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021, em virtude de férias 
regulamentares do Titular
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 697405
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 183 DE 26 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
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na lei 
13.019/2014 e alterações..
Nº do TErMo dE foMENTo: 11.2021- iNSTiTUTo SaÚdE E SUSTENTaBili-
dadE Ercilia NicodEMoS - iSSEN, inscrita no cNPJ: 15.616.175/0001-03
oBJETo: aquisição de Veiculo (carreta Unidade Móvel de Saúde) para o 
instituto Saúde e Sustentabilidade Ércília Nicodemos, visando contribuir 
para a execução apoio logístico nas ações e projetos do iSSEN em diversos 
municípios paraenses, conforme Plano de Trabalho,
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 26/08/2021
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559, assessora operacional
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Jhon Keven cavalcante campos, 
chefe de Gabinete, identidade funcional: 5948814/1
GaBiNETE do PrESidENTE, 26 dE aGoSTo dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 697772
PORTARIA Nº 184 DE 26 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
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na lei 
13.019/2014 e alterações..
Nº do TErMo dE foMENTo: 12.2021- iNSTiTUTo dE EdUcaÇÃo ProfiS-
SioNal E aSSiSTÊNcia Social MiGUEl cHaMoN-iMc, inscrito no cNPJ: 
04.924.237/0001-10
oBJETo: o presente Termo de fomento tem por objeto a Execução do 
projeto “olhar Solidário”, que visar fornecer atendimentos de serviços of-
talmológicos com prescrição de receitas e fornecimento de óculos de grau 
completo para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica., 
conforme Plano de Trabalho
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 26/08/2021
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559, assessora operacional
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Jhon Keven cavalcante campos, 
chefe de Gabinete, identidade funcional: 5948814/1
GaBiNETE do PrESidENTE, 26 dE aGoSTo dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 697776
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 190 de 26 de aGosto de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
rESolVE:
conceder Suprimento de fundos a servidora THaTiaNE coElHo liMa, id 
funcional n° 5946709/1, inscrita no cPf N° 689.929.392-72, ocupante do 
cargo de coordenadora de Políticas Sociais, no valor total de r$ 8.000,00 
(oito mil reais), distribuídos nos seguintes elementos de despesa: 33.90.39 
– oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica, no valor de r$ 
4.000,00 (quatro mil reais) e 30.90.30 – MaTErial dE coNSUMo, no valor 
de r$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ser utilizado com despesas EVEN-
TUaiS na realização de diversas ações de cidadania.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 697868

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 12/2021
oBJETo: Execução do projeto “olhar Solidário”, que visar fornecer atendi-
mentos de serviços oftalmológicos com prescrição de receitas e fornecimento 
de óculos de grau completo para pessoas em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica., conforme Plano de Trabalho.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: iNSTiTUTo dE EdUcaÇÃo ProfiSSioNal E aSSiSTÊNcia 
Social MiGUEl cHaMoN-iMc,cNPJ: 04.924.237/0001-10
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.422.1500.88815 – (Pólo de inclusão ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227161
Pi: 21EMEN00333
r$ 986.400,00 (novecentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais)
ViGÊNcia: início: data da publicação do extrato de Termo de fomento /
fim: 31 de Janeiro de 2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/14, decreto Estadual nº 
768/2013, decreto Estadual nº 733/2013, decreto federal nº 6.170/07, iN/
STN nº 01/97, lei 8.666/93 e demais diplomas legais pertinentes.
daTa da aSSiNaTUra: 26/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 697773
eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 11/2021
oBJETo: aquisição de Veiculo (carreta Unidade Móvel de Saúde) para o 
instituto Saúde e Sustentabilidade Ércília Nicodemos, visando contribuir 
para a execução apoio logístico nas ações e projetos do iSSEN em diversos 
municípios paraenses, conforme Plano de Trabalho
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: iNSTiTUTo SaÚdE E SUSTENTaBilidadE Ercilia NicodE-
MoS - iSSEN, cNPJ: 15.616.175/0001-03
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.422.1500.88815 – (Pólo de inclusão ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0301 – (Superávit)
ação: 227161
Pi: 21EMEN00122
Valor: r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
ViGÊNcia: início: data da publicação do extrato de Termo de fomento /
fim: 30 de Setembro de 2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/14, decreto Estadual nº 
768/2013, decreto Estadual nº 733/2013, decreto federal nº 6.170/07, iN/
STN nº 01/97, lei 8.666/93 e demais diplomas legais pertinentes.
daTa da aSSiNaTUra: 26/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 697768

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0121-Gs/sePLad, de 23 de aGosto de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

TiaGo MacEdo coSTa da SilVa 57213198/1 auxiliar operacional SEdUc 05/08/2021 2021/865376

NadSoN BrUNo iMBiriBa doS 
SaNToS 5895920/1 agente de Portaria SESPa 02/08/2021 2021/848782

rUaN loBaTo GUEdES 5890831/3 Professor classe i SEdUc 16/08/2021 2021/889547

KaTia EdilENE MiraNda SoarES 54181992/2 Médico SESPa 16/08/2021 2021/9028823

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 de 
agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 697605
Portaria N° 0122-Gs/sePLad, de 23 de aGosto de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2021/839373;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora NÉria SilVa iBraHiM SENa, Matrícula nº 
5890292/2, do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, 
Tecnologia e inovação - administração, lotada na fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas – PaPESPa, a contar de 06/08/2021, de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 de 
agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 697619
Portaria coLetiVa N° 0125-Gs/sePLad, de 24 de aGosto de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

adriaNa fraNcES caValcaNTE 57207068/1 Técnico de Enfer-
magem SESPa 31/07/2021 2021/881080

JoSÉ cardoSo dE liMa filHo 5948763/1 Professor classe i SEdUc 02/08/2021 2021/899130

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 de 
agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 697626

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PorTaria Nº828/2021-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/903842;
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor faBio BraGa caValcaNTE, id. funcional nº 
57176191/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática/
diretor, lotado na diretoria de Tecnologia da informação, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01 de setembro a 30 de setembro de 2021, 
referente ao triênio de 01/09/2004 a 31/08/2007 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 697529

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

 PORTARIA Nº 829/2021-DAF/SEPLAD, DE 26 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°. 78866, e os termos do Processo nº 
2021/904811,
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r E S o l V E:
forMaliZar a prorrogação de 30 (trinta) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora lorENa SoUZa liMa da SilVa, ident. funcional nº 
5112303/1, ocupante do cargo de Técnico a, lotada na coordenadoria de 
Saúde ocupacional e Segurança do Trabalho, no período de 05 de agosto 
de 2021 a 03 de setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 697547

desiGNar serVidor
.

PORTARIA N°. 831/2021-DAF/SEPLAD, DE 26 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,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/915417,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora claUdia criSTiNa do ValE GUZZo, id. funcional 
nº. 345/2, ocupante do cargo assessor de análise Normativa, para res-
ponder pela consultoria Jurídica, durante o impedimento legal do titular 
GaBriEl PErEZ rodriGUES, id. funcional nº. 5914177/5, no período de 
08/09/2021 a 07/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 697601

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 5º
convênio: 001/2020
Processo:382.135/2019
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
data da assinatura: 26/08/2021
Vigência: 29/08/2021 a 28/10/2021
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de SOURE
convenente: carlos augusto de lima Gouveia
concedente: SEPlad
ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 697713

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 827/2021-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. 2021/932629,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 25/08/2021, 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 alBErTo MoNTEiro dE SoUZa NETo, id.funcional 
nº 2009463/1, ocupante do cargo de assistente de informática, lotado na 
diretoria de desenvolvimento de Gestão – ddG/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: 697313

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL
cEdENTE: ESTado do Pará
cessionário: MUNicÍPio dE MocaJUBa
oBJETo: cessão de Uso, a título gratuito, pelo cedente, do bem imóvel de 
propriedade do Estado, situado na rua Getúlio Vargas, nº 50, no município 
de Mocajuba, cadastrado no Sistema do Patrimônio imobiliário do Estado – 
SiSPaT iMÓVEiS sob o rPi nº 2092, de acordo com a informação constante 
dos autos do Processo nº 2020/257435.
da fiNalidadE: a cessão de Uso ajustada por este instrumento tem por 
finalidade a utilização, pelo CESSIONÁRIO, do bem imóvel referido na cláu-
sula primeira, exclusivamente para uso das atividades administrativas e 
legislativas da câmara Municipal de Mocajuba.
daS oBriGaÇÕES do cESSioNário: as benfeitorias e melhoramentos 

feitos no imóvel a ele incorporar-se-ão, passando a pertencer ao cEdENTE, 
sem que este fique obrigado a indenizar o CESSIONÁRIO e sem que assista 
a esta qualquer direito à retenção ou indenização quando da restituição do 
bem ao cedente. o cESSioNário assumirá, a partir da assinatura deste 
Termo, todos os ÔNUS decorrentes da utilização do imóvel, tais como contas 
de água, luz e demais tributos inerentes ao exercício de suas atividades e 
proporcionais a sua ocupação. O CESSIONÁRIO fica impedido de dar ao bem 
imóvel estadual cedido, no todo ou em parte, nova ou diferente destinação, 
sob pena de nulidade e reversão imediata do bem ao cEdENTE, indepen-
dentemente de interpelação ou notificação extrajudicial, sem direito ao CES-
SioNário a qualquer indenização, até mesmo por benfeitorias realizadas. o 
cESSioNário deve manter o imóvel em perfeitas condições de uso, higiene 
e conservação, não podendo fazer nenhuma benfeitoria, modificação ou 
reforma no bem imóvel ora cedido, sem prévio consentimento do cEdENTE.
da rESTiTUiÇÃo: o cESSioNário restituirá o bem em condições normais 
de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do requeri-
mento, inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste instru-
mento, garantida a responsabilização por todos os danos sofridos ao imóvel 
durante o período de vigência do instrumento, salvaguardando o desgaste 
natural de sua depreciação pelo tempo e utilização.
daTa da aSSiNaTUra: 20 de agosto de 2021.

Protocolo: 697700

retiFicaÇÃo Nº 23/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria nº 251 de 25/08/2021, Publicada no D.O.E nº 34.681 de 26/08/2021
oNde se LÊ:

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

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

ProGraMa/orGÃo foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
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

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

Leia-se:

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

PolÍTica Social
fES

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

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

ProGraMa/orGÃo foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 10.360.501,17 10.360.501,17

Portaria Nº 253, de 26 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta Mil 
reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de des-
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pesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) 
constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 253, de 26 de aGosto de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 700.000,00 150.000,00 0,00 0,00 850.000,00

despesas ordinárias
 0101 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
 0301 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

Saúde 700.000,00 150.000,00 0,00 0,00 850.000,00
fES
 0101 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
 0301 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

ToTal 700.000,00 150.000,00 0,00 0,00 850.000,00

Portaria Nº 254, de 26 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 1815, de 26/08/2021.
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 254, de 26 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
SEGUP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 125.069,42 125.069,42

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEMaS
 0316 0,00 0,00 0,00 125.069,42 125.069,42

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

idEflor-Bio
investimentos 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0656 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0661 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

iTErPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 126.750,00 126.750,00

contrato Estimativo

 0661 0,00 0,00 0,00 126.750,00 126.750,00

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
 6101 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 493.000,00 493.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 493.000,00 493.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.278.169,55 2.278.169,55

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 2.128.169,55 2.128.169,55

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 8.639.326,28 8.639.326,28
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 1.286.533,46 1.286.533,46
 0124 0,00 0,00 0,00 7.352.792,82 7.352.792,82

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
 0103 0,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00

HEMoPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 19.329,69 19.329,69

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 19.329,69 19.329,69

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.527.000,00 1.527.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.527.000,00 1.527.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz

investimentos 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 643.000,00 643.000,00

SEdaP
 0101 0,00 0,00 0,00 573.000,00 573.000,00
 6101 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

cultura 0,00 0,00 0,00 1.527.000,00 1.527.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.527.000,00 1.527.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

SEdoP

 0101 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
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Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 2.254.919,55 2.254.919,55

iTErPa
 0661 0,00 0,00 0,00 126.750,00 126.750,00

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 2.128.169,55 2.128.169,55

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 8.639.326,28 8.639.326,28

SETraN
 0101 0,00 0,00 0,00 1.286.533,46 1.286.533,46
 0124 0,00 0,00 0,00 7.352.792,82 7.352.792,82

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 194.399,11 194.399,11

HEMoPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 19.329,69 19.329,69
idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
SEGUP

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEMaS
 0316 0,00 0,00 0,00 125.069,42 125.069,42

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

idEflor-Bio
 0661 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
 0103 0,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 6.064.703,01 6.064.703,01

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 294.329,69 294.329,69

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 7.352.792,82 7.352.792,82

0316 - recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
0,00 0,00 0,00 125.069,42 125.069,42

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 226.750,00 226.750,00

6101 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 14.183.644,94 14.183.644,94

PORTARIA Nº 255, DE 26/08/2021 - 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$ 2.778.678,00 (dois Milhões, Setecentos e Setenta e oito 
Mil, Seiscentos e Setenta e oito reais), na(s) dotação(ões) da(s) natu-
reza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(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

291012678214867429 - SETraN 0124 444042 2.703.678,00
481011936315018507 - SEcTET 0101 335041 75.000,00

ToTal 2.778.678,00

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

291012678214867429 - SETraN 0124 449051 2.703.678,00

481011936315018507 - SEcTET 0101 339039 75.000,00

ToTal 2.778.678,00

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: 697881

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 130 de 24 de agosto de 2021
coNcEdEr aos servidores deste instituto, 30(trinta)dias de férias re-
gulamentares no mês SETEMBro/2021, de acordo com o art. 74 da lei 
5.810/94(rJU), conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de Setembro de 2021.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP

MaTricUla NoME PErÍodo aQUi-
SiTiVo

PErÍodo
 coNcESSiVo

55590151/2 alessandra furtado Silva 2020/2021 01.09 a 30.09.2021
5007321/1 Ângela Maria chaves Bezerra 2019/2020 08.09 a 07.10.2021
5951095/1 celso roberto Silva Valle 2020/2021 01.09 a 30.09.2021
3153231/1 dilermando Nunes dos Santos 2020/2021 14.09 a 13.10.2021
3158128/1 Erivaldo Gomes de Souza 2020/2021 15.09 a 14.10.2021
57232972/1 felipe lucas dos Santos 2019/2020 20.09 a 19.10.2021
3154912/1 fransueli de fatima Magalhães 2020/2021 01.09 a 30.09.2021
57232992/1 Josilene Maués correa lobato 2019/2020 01.09 a 30.09.2021
57232713/1 Jonaty de Sousa furtado 2020/2021 09.09 a 08.10.2021
5945690/1 Julia conceição aarão Monteiro 2020/2021 01.09 a 30.09.2021
3156737/1 leny do Socorro almeida Bechara 2019/2020 24.09 a 23.102021
3157377/1 luís rocha da Silva 2018/2019 20.09 a 04.10.2021
3156850/1 Maria de fatima conceição de oliveira 2019/2020 01.09 a 30.09.2021
3157946/1 Maria Jucenira Sousa da Silva 2019/2020 01.09 a 30.09.2021
3156168/1 Maria José Moura da Silva Waughan 2020/2021 01.09 a 30.09.2021
5947178/1 Maira laiss feitosa oliveira andrade 2020/2021 01.09 a 30.09.2021

571931111/2 Maria raimunda Nunes costa 2020/2021 10.09 a 09.10.2021
3154840/1 Paulo Sergio carlos da Silva 2020/2021 01.09 a 30.09.2021
5947158/1 raphaela lemos rodrigues 2020/2021 20.09 a 19.10.2021
5945960/1 Verenna Monteiro Magalhães 2020/2021 01.09 a 30.09.2021
57201350/2 Wirley otavio oliveira de Barros 2017/2020 01.09 a 30.09.2021

Protocolo: 697523

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

ERRATA da PORTARIA Nº 2014 de 24 de Agosto de 2021, publicada 
no DOE Nº 34.680 de 25 de Agosto de 2021. Concessão de diárias a 
Augusto Cesar Uchoa Santos. Protocolo: 696597
onde se lê: Portaria Nº 2014
Leia-se: Portaria 214.
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.

Protocolo: 697580

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 127/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fraNciSco do Pará E a EScola 
dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
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cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da data 
de sua assinatura pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado 
de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 25/08/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Maciel 
– diretora Geral da EGPa e Sr. Marcos cesar Barbosa e Silva – Prefeito do 
Município de São francisco do Pará/Pa.

Protocolo: 697433

diÁria
.

Extrato de PORTARIA Nº 216 de 26 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/923572
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa fórum de 
Governança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: MarY Socorro BarroSo TadaiESKY dE oliVEira, Secretário 
de diretoria, matrícula nº 6120835/2, cPf: 424.750.742-72, 5 e ½ (cinco 
e meia) diárias.
Período: 29/08 a 03/09/2021.
origem: Belém
destino: redenção.
Extrato da PORTARIA Nº 217 de 26 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/923472
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: o cumprimento de agenda institucional ao Programa fórum de 
Governança Pública por todo Pará.
 Servidor: rUTiaNE PEiXoTo daS MErcES, matricula n° 54194473/2,  cPf: 
452.422.672-91, Especialista em Educação classe i, lotada na diretoria 
de desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança Pública – 
ddPEG  nesta EGPa / 5 e ½ (cinco e meia) diárias.
Período 29/08 a 03/09/2021 
origem: Belém 
destino: redenção
Extrato de PORTARIA Nº 218 de 26 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/923358
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa fórum de 
Governança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: NEUZa Maria BraGa MarTiNS, Especialista em Educação classe 
i, lotada na coordenadoria do centro de desenvolvimento competências 
e Habilidades Profissionais em Governança Pública – CDHP, matrícula nº 
57227705/2, cPf: 223.032.352-00, 5 e ½ (cinco e meia) diárias.
Período: 29/08 a 03/09/2021.
origem: Belém
destino: redenção.
Extrato de PORTARIA Nº 219/2021 de 12 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/ 921977
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa de Gover-
nança Pública por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: iSaBEla riBEiro rEiS cHarro QUiriNo, coordenador de Núcleo 
de comunicação Social - NcS, matrícula nº 5921520/2, cPf: 031.263.412-
92, 3 e ½ (três e meia) diárias.
Período: 31/08 à 03/09/2021
origem: Belém
destino: redenção
Extrato de PORTARIA Nº 220 de 26 de Agosto de 2021.
Processo: 2021/921967
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pela ação do fórum de 
Governança Pública por Todo Pará, desta EGPa.
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2, 
diretora Geral / cPf: 178.120.202-82, 3 e ½ (três e meia) diárias.
Período 31/08 a 03/09/2021.
origem: Belém
destino: redenção.

Protocolo: 697788

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1705 de 13 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 13 (treze) dias de férias à servidora adriaNa rodriGUES 
MENdoNÇa MoNTEiro, id func nº 54180078/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na cEEaT de Substituição Tributária, para serem usufru-
ídas no período de 27/12/2021 a 08/01/2022, referentes ao exercício de 
08/05/2020 a 07/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1704 de 13 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 17 (dezessete) dias de férias à servidora adriaNa rodriGUES 
MENdoNÇa MoNTEiro, id func nº 54180078/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na cEEaT de Substituição Tributária, para serem usufru-
ídas no período de 08/09/2021 a 24/09/2021, referentes ao exercício de 
08/05/2020 a 07/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 697600

coNtrato
.

coNtrato: 061/2021/seFa.
Modalidade: dispensa de licitação nº 016/2021/SEfa
objeto: a contratação de serviço de desenvolvimento do novo Portal da 
Transparência do Governo do Estado do Pará, através da criação de nova 
arquitetura de informação, navegação e formas de busca de conteúdo, de-
senvolvimento de layout, visualizações de informação e arquivos de interface 
necessários para implementação do sítio, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento, com execução mediante o 
regime de empreitada por preço global.
data da assinatura: 02/08/2021
Vigência: 02/08/2021 a 01/08/2022.
Valor Total Global: r$800.427,84
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
fonte de recurso: 0131
contratada: a EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará – ProdEPa, empresa pública estadual, com sede na 
rodovia augusto Montenegro, centro administrativo do Estado, Km 10, cEP 
nº 66820-000, distrito icoaraci, Belém/Pa
ordenador:
aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 697345

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º
contrato: 047/2017/SEfa.
data da assinatura: 24/08/2021.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato nº 047/2017/SEfa, tem 
por objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo período de12 (doze) 
meses, o reajuste do valor para o período 2020/2021 em 1,08055900%, e 
o incremento na  quantidade de acessos e consequente acréscimo de 25% 
sobre o valor reajustado.
Vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238.
Natureza da despesa: 33.90.40 - Serviços Tecnológicos da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica.
contratado:SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE dadoS  – SErPro, 
cNPJ/Mf nº  33.683.111/0001-07.
Endereço: SGaN,  Quadra  601,  Módulo  V,  Edifício-Sede,  asa Norte,  Bra-
sília/df,  cEP  70.836-900.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho da conceição.

Protocolo: 697409

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1793, 26 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,  no uso de suas atribuições lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n°33.887 de 03/06/2019 e, consi-
derando o processo nº2021/877275 - cEEaT-GraNdES coNTriBUiNTES
-rESolVE:
coNcEdEr a servidora arlETE alfaia da foNSEca, cargo agente de 
Serviços,  Matricula nº 3251691/1,  portadora do cPf nº 124634932-91, 
Suprimento de fundos
no valor total de r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 360,00 (trezentos e sessenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEEaT-GraN-
dES coNTriBUiNTES, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de aGoSTo do
exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) dias a contar 
da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 697502

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 1709 de 18 de agosto de 2021 autorizar 15 e 1/2  di-
árias a servidora aNa lUcia SilVa dE oliVEira, nº 0324579901, aUX.
adMiNiSTraTiVo, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
do  araGUaia, objetivo de desenvolver atividade administrativa no iti-
nerante na cEcoMT iTiNGa, no período de 01.09.2021 à 16.09.2021, no 
trecho Belém - itinga - Belém.
PORTARIA Nº 1765 de 20 de agosto de 2021  autorizar 1/2  diária ao 
servidor JociVaN rodriGUES loPES, nº 0200558102, MoToriSTa, co-
ord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, obje-
tivo de conduzir veículo oficial junto ao servidor para UECOMT PONTÃO, no 
período de 30.08.2021 à  31.08.2021, no trecho conceição do aragauaia 
- Pontão - conceição do aragauaia.
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PORTARIA Nº 1784 de 24 de agosto de 2021 autorizar  1/2  diária ao 
servidor BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa, nº 0200615402, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de conduzir carro oficial, no período de 31.08.2021, no trecho 
Belém - Gurupi.
PORTARIA Nº1783 de 24 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diária ao 
servidor JoNaS ViToriNo dE oliVEira, nº 0518635801, MoToriSTa, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, objetivo 
de conduzir carro oficial, no período de 31.08.2021, no trecho Gurupi- Belém.
PORTARIA Nº 1766 de 20 de agosto de 2021 autorizar 14 e 1/2  di-
árias ao servidor JociVaN rodriGUES loPES, nº 0200558102, MoTo-
riSTa, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUAIA, objetivo de conduzir veículo oficial para desempenhar atividade de 
itinerante na UEcoMT BarrEira do caMPo, no período de 01.09.2021 à 
15.09.2021, no trecho conceição do araguaia - Barreira do campo - con-
ceição do aragauaia.
PORTARIA Nº 1769 de 23 de agosto de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor VirGilio GoMES da SilVa JUNior, nº 0591493501, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de tratar assuntos no órgão central relativo a fiscalização, no pe-
ríodo de 23.08.2021 à 25.08.2021, no trecho dom Eliseu - Belém - dom 
Eliseu.
PORTARIA Nº 1794 de 26 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diária a 
servidora aNa Marcia MENdES BraGa, nº 0522588401, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTá-
ria dE MaraBá, objetivo de acompanhar o coordenador da dad, que está 
fazendo levantamento de bens móveis e imóveis nas unidades fazendárias, 
no período de 26.08.2021, no trecho Marabá - Eldorado dos carajás - Pa-
rauapebas - Marabá.

Protocolo: 697434

.

.

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 foi lavrado auto 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 Transamazô-
nica, 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: KP dE BriTo coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.592.844-9
aiNf nº 032021510000114-0
afrE: lindemberg alvino aragão
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 697708

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
editaL de iNtiMaÇÃo
a chefe da Secretaria Geral do Tribunal administrativo de recursos fa-
zendários – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER que, pelo presente Edital, fica 
intimado iGor raPHaEl SErafiM cErEJa, cPf. n. 861.793.572-34 nos 
termos do artigo 14, iii, da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, da 
decisão da Primeira câmara Permanente de Julgamento, prolatada na ses-
são realizada no dia 17/05/2021, Processo/aiNf n. 192017510004227-1, 
que deu provimento ao recurso n. 16269 - Voluntário, conforme acórdão 
n. 7857– 1ª cPJ. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é 
passado o presente EDITAL, que será publicado no Diário Oficial do Estado 
e afixado no lugar de costume na sede deste Tribunal. Aos 25 de Agosto de 
2021. Eu, iza Meire Sales Nunes, lavrei o presente. E eu, Estela Maria dos 
Santos Silva, chefe da Secretaria Geral, conferi e subscrevi.
a chefe da Secretaria Geral do Tribunal administrativo de recursos fazendá-
rios – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER que, pelo presente Edital, fica intimada 
YorK iNTErNacioNal lTda, i. E. n. 15221106-3, nos termos do artigo 14, 
iii, da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, da decisão da Primeira 
câmara Permanente de Julgamento, prolatada na sessão realizada no dia 
10/05/2021, Processo/aiNf n. 012008510003043-4, que negou provimento 
ao recurso n. 13447 – de ofício e negou provimento ao recurso n. 13449 
- Voluntário, conforme acórdãos ns. 7848 e 7849 – 1ª cPJ. Quanto ao re-
curso Voluntário, fica a empresa informada que é facultada a interposição de 
recurso de revisão, ao Pleno deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da ciência desta intimação, nos termos do art. 47, § 1º, ii da lei n. 
6.182, de 30 de dezembro de 1998, c/c art. 4º, XVi, da lei complementar 
n. 58, de 01 de agosto de 2006. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, é passado o presente EdiTal, que será publicado no diário 
Oficial do Estado e afixado no lugar de costume na sede deste Tribunal. Aos 
25 de agosto de 2021. Eu, iza Meire Sales Nunes, lavrei o presente. E eu, 
Estela Maria dos Santos Silva, chefe da Secretaria Geral, conferi e subscrevi

acÓrdÃos
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 7970 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 18046 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 012020730005370-6/012015510006332-9) coNSElHEira rE-
laTora: Maria dE fáTiMa cHaMMa. EMENTa: iTcd. NÃo rEcolHiMENTo 
dE iMPoSTo SoBrE TraNSMiSSÃo caUSa MorTiS. 1. recurso voluntário 
intempestivo. impossibilidade de revisão. 2. recurso não conhecido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 27/07/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 03/08/2021.
acÓrdÃo N. 7969 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17918 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 282020730000077-8/092015510001423-8) coNSElHEira rElaTo-
ra: Maria dE fáTiMa cHaMMa fariaS. EMENTa: iTcd. NÃo ocorrÊNcia 
da iNfraÇÃo 1. correta a decisão singular que declara a improcedência 
do auto de infração quando comprovada a cobrança indevida. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
27/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 03/08/2021.
acÓrdÃo N. 7968 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17090 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 092015510001474-2) coNSElHEira rElaTora: Maria dE 
fáTiMa cHaMMa. EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo. dEcadÊNcia NÃo 
coNfiGUrada. 1. rejeita-se a alegação de decadência, por ter sido cons-
tatado que o lançamento de ofício respeita o prazo de cinco anos previsto 
para a constituição do crédito, com base no art. 173, i, do cTN. 2. deixar de 
recolher o ICMS, no prazo regulamentar, tendo emitido o documento fiscal 
e lançado nos livros próprios as operações realizadas, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte às cominações legais. 3. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
29/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 29/07/2021
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
*acÓrdÃoN.7669 – 1ªcPJ.rEcUrSoN. 18071 – VolUNTário(ProcESSo/
aiNf N. 182019510000073-1). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo aUGUSTo 
VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS – auto de infração. 1. a multa não 
é confiscatória quando aplicada com base em dispositivo legal vigente, pre-
liminar rejeitada.2. deixar de escriturar, no livro fiscal registro de Entrada, 
documento fiscal relativo à operação com mercadoria sujeita o contribuinte 
as cominações previstas na legislação. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 13/01/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 13/01/2021.
*ACÓRDÃO PUBLICADO NO D.O.E Nº 34.510 DE 08/03/2021 E RE-
PUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÃo.

Protocolo: 697588

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000981 de 26/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005739/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: raimundo Botelho alves – cPf: 055.667.622-04
Marca: cHEV/TracKEr T a lT 1.0 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000983 de 26/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005642/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: orlando Maia lalor – cPf: 584.697.612-34
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000985 de 26/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005722/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: angelo de lima costa – cPf: 801.474.292-34
Marca: VW/T croSS TSi 200 aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004636, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005724/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: alex luiz costa de Souza – cPf: 771.930.672-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U3MT061159
Portaria n.º202104004638, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005723/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: romulo da Silva Souza – cPf: 652.893.152-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MH3315397
Portaria n.º202104004640, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005721/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 Marcos da Silva Pereira – cPf: 823.555.842-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS48U0KG458549
Portaria n.º202104004642, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 42021730002796/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: Valeriano Jorge cabral – cPf: 088.276.992-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/cElTa 1.0l lT/Pas/automovel/9BGrP48f0cG180590
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Portaria n.º202104004644, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005719/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Batista X. de amorim – cPf: 177.337.662-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3350853
Portaria n.º202104004646, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 82021730001546/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: Edis araujo ferreira – cPf: 681.044.482-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404406
Portaria n.º202104004648, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005738/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo ribeiro de oliveira Neto – cPf: 752.175.972-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB69V0JB159119
Portaria n.º202104004650, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005737/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: adair Martins farias – cPf: 064.649.122-91
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z9l4018903
Portaria n.º202104004652, de 26/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005735/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: Sidney araujo dantas – cPf: 319.327.702-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0fB110413

Protocolo: 697527

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de aLteraÇÃo de aBertUra.
PreGÃo eLetroNico Nº 023/2021.

comunicamos aos senhores participantes que o Pregão Eletrônico em epi-
grafe sofreu alterações na data de abertura, em razão dos itens 05, 13 e 14 
terem ficado de fora do Grupo 01, conforme informações obtidas pela em-
presa compwire informática. a licitação que seria realizada em 27/08/2021, 
às 10 Horas, passou para dia 09/09/2021 às 10 Horas.
o Edital estará disponível no site WWW.comprasnet.gov.br, WWW.sefa.pa.
gov.br e WWW.compraspara.pa.gov.br
ramon Galhardo de araújo
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 697822
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado da FaZeNda
aViso de iMPUGNaÇÃo.

PreGÃo eLetroNico Nº 027/2021.
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vanta-
josa para a aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, 
para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de 
vídeo aula para atender a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que a empresa daTEN TEcNo-
loGia lTda, sobre o cNPJ nº 04.602.789/0001-01, impugnou o Edital em 
epigrafe, sendo que o mesmo foi encaminhado ao setor demandante, onde 
o mesmo não acatou o referido pedido de impugnante.
ramon Galhardo de araújo
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 697827
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado da FaZeNda
aViso de iMPUGNaÇÃo.

PreGÃo eLetroNico Nº 027/2021.
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vanta-
josa para a aquisição de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, 
para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de 
vídeo aula para atender a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que a empresa SiEG aPoio 
adMiNiSTraTiVo lTda-ME, sobre o cNPJ nº 06.213.683/0001-41, impug-
nou o Edital em epigrafe, sendo que o mesmo foi encaminhado ao setor 
demandante, onde acatou parcialmente o pedido da impugnante.
ramon Galhardo de araújo
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 697831

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 731 de 24 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2020/417859.
r E S o l V E:
ProrroGar, de 15/07/2020 a 22/09/2021, os efeitos na Portaria coletiva 
nº 531 de 04/07/2018, publicada no doE nº 33.657 de 16/07/2018, que 
convalidou a cessão da servidora EriKa GlEYSE dE oliVEira carValHo, 
matrícula nº 54180500/2, cargo ENfErMEiro, lotada no dEParTaMENTo 
dE aTENÇÃo a SaÚdE, para a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia 
do Pará, com ônus para o órgão de destino.
Portaria N° 732 de 24 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2020/417859.
r E S o l V E:
ProrroGar, a cessão dos servidores para a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE 
MiSEricÓrdia do Pará, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para 
o órgão de destino, conforme relação abaixo.

Nº Matrícula Vinculo Nome cargo lotação a contar

1 54193892 2 liliaN roSa SaraiVa 
MiraNda

ENGENHEiro dE 
SEGUraNÇa do 

TraBalHo
dirEToria oPEracioNal 15.07.2020

2 54189296 2 liNa criSTiNa dE 
PaUla MaGNo aSSiSTENTE Social UNidadE dE rEfErÊNcia 

ESPEcialiZada - aidS 15.07.2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 24.08.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 697681

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNdErSoN fraNciSco Baia PirÉS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 25.08.2021/20.02.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMENTo 
do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 34.448 
dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoME

Protocolo: 697818

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1.075 de 19 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/883259.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora aNa carla GoMES do NaSciMENTo, matrícula nº. 116297/1, cargo 
auxiliar de informática área Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada na divisão de Execução financeira, 02 (dois) meses de licença Prê-
mio, correspondente ao Triênio de 20.01.2007 a 19.01.2010.
aUToriZar que a servidora goze 01(um) mês de licença Prêmio, no período 
de 01.10.2021 a 30.10.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 26.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.074 de 19 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº 28.190 de 11.04.1996 e considerando o teor do 
Processo 2021/854403.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora SiMoNE Maria THiErS 
coNdE, matrícula nº. 54190836/1, cargo assistente Social, regime jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de ações a Grupos Prioritários, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 905 
de 14.07.2021, correspondente ao Triênio de 13.06.2014 a 12.06.2017, no 
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período de 15.09.2021 a 14.10.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 26.08.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.090 de 23 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/719524.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao 
servidor aGoSTiNHo SoarES BElo, matrícula nº. 54193694/2, cargo as-
sistente Social, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria 
Técnica com atuação na coordenação Estadual de atenção integral a Saúde 
Prisional/dPaiS, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
Triênio de 10.03.2008 a 09.03.2011.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2021 a 30.10.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 26.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 044 de 23 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/744276.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria roSalia BriTo cardoSo, matrícula nº. 5088640/1, cargo 
de odontólogo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 11º centro 
regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao Triênio de 03.05.2017 a 02.05.2020.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2021 a 29.11.2021no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 26.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 697436

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 234 de 26 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula décima do contrato nº 001/2018(E B 
cardoSo-EirEli) e os autos do Processo n° 2021/935707;
r E S o l V E: designar o servidor JEffErSoN BarBoSa oEiraS (fiscal) 
matrícula nº 5761379/2 e laUro aNToNio coSTa PaNToJa, matrícula 
5761301/2, Ag. Administrativo, como Suplente de fiscal do contrato nº 
001/2018, para juntamente com o titular acompanhar, controlar e fiscali-
zar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da UBV/DCE/DVS/SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa - ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 697849
Portaria Nº 233 de 26 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 073/2020(BElÉM 
rio SErGUraNÇa EirEli) e os autos do Processo n° 2021/901115;
r E S o l V E: designar o servidor Márcio NaZarENo QUEiroZ loBo, 
matrícula: 54194575-1 como Suplente de fiscal do contrato nº 073/2020, 
para juntamente com a titular acompanhar, controlar e fiscalizar o con-
trato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do lacEN/SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa - ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 697857

Portaria Nº 235 de 26 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula décima do contrato nº 001/2018 (E B 
cardoSo-EirEli) e os autos do Processo n° 2021/935783;
r E S o l V E: designar o servidor fErNaNdo MarcElo BarrETo (fiscal) 
matrícula 5155690 cargo agente de Portaria, lotado no 1°crS e clEidE 
raiol ValE, matrícula 57194677 cargo agente de Portaria, lotada no 1°crS 
como Suplente de fiscal do contrato nº 001/2018 para acompanhar, controlar 
e fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito do Escritório do 1º CRS/SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa - ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 697864
Portaria Nº 236 de 26 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula décima do contrato nº 001/2018(E B 
cardoSo-EirEli) e os autos do Processo n° 2021/936524;
r E S o l V E: designar o servidor fErNaNdo MarcElo BarrETo (fiscal) 
matrícula 5155690 cargo agente de Portaria, lotado no 1°crS e clEidE 
raiol ValE, matrícula 57194677 cargo agente de Portaria, lotada no 1°crS 
como Suplente de fiscal do contrato nº 001/2018, para acompanhar, contro-
lar e fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da Endemias do 1º /SESPA, adotando todos 
os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa - ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 697871

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021
Nº do iNstrUMeNto: 3º terMo aditiVo ao coNVÊNio assis-
TENCIAL Nº 01/2018
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o HoSPiTal daS clÍNicaS dE BraGaNÇa, MaN-
TENEdora: aSSociaÇÃo doUGlaS BraUN, cNPJ nº 010.016.141/0001-
56, cNES nº 2678322.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 8.666/93.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: inclusão da dotação orçamentária e ação 
para adequar a dotação orçamentária do convênio assistencial, para co-
bertura de suas despesas no exercício financeiro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878; aÇÃo: 260209.
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
Belém, 26 de agosto de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 697406

diÁria
.

Portaria N° 1401 de 17 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Eldorado doS caraJaS
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 26/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
000000 / lEila SilVa dE BriTo / 694.954.402-20
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco ao MUNicÍPio dE Eldorado do 
caraJáS/Pa, coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao 
coNTrolE Social coM ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE 
E PriNciPalMENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1402 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaNiNdEUa
PErÍodo: dE 27/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59131181 / aNToNildE MarcEliNa arrUda dE Sá / 746.927.982-20
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo TEÓrico EM MoNiToraMENTo dE 
aEdES aEGYPTi, Para EQUiPE dE arBoViroSES ESTadUal No MUNicÍPio 
dE aNaNiNdEUa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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PORTARIA N° 1403 DE 18 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 14/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5878063/4 / SiMoNY do Socorro dE VilHENa GUiMarÃES / 429.041.372-20
oBJETiVo: rEUNir coM aS EQUiPES da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, 
PacS, ESf, ViSa E SEMa NaS aÇÕES dE ViGilÂNcia E coNTrolE, a fiM 
dE diScUTirMoS SoBrE o PlaNo dE coNTrolE daS lEiSHMaNioSES 
E rEUNiÃo TÉcNica coM GESTorES MUNiciPaiS E coordENadorES, 
QUaNTo À iMPorTÂNcia daS aÇÕES; aNaliSar E corriGir ficHaS dE 
NoTificaÇÃo E SiSTEMa - SiNaN, rEPaSSar ProTocoloS dE TraTa-
MENTo aoS MÉdicoS\ENfErMEiroS, doS MUNicÍPioS dE cacHoEira 
do Piriá E ViSEU, dE JUriSdiÇÃo do 4ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1404 DE 18 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 14/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5150647 / ÂNGEla doS SaNToS SoUSa / 304.061.372-34
oBJETiVo: aPoio adMiNiSTraTiVo NaS rEaliZaÇÕES dE: rEUNiÃo TÉc-
Nica coM EQUiPES da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, PacS, ESf, ViSa 
E SEMa, coordENadorES, aNaliSES ficHaS dE NoTificaÇÃo E SiS-
TEMa - SiNaN, rEPaSSar ProTocoloS dE TraTaMENTo aoS MÉdicoS\
ENfErMEiroS, doS MUNicÍPioS dE cacHoEira do Piriá E ViSEU, dE 
JUriSdiÇÃo do 4ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1405 DE 18 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 14/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JoSE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJETiVo: coNdUZir aS ProfiSSioNaiS SiMoNY do Socorro dE VilHENa 
GUiMarÃES E aNGEla doS SaNToS SoUSa, QUE irÃo rEaliZar rEUNiÃo 
coM aS EQUiPES da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, PacS, ESf, ViSa E SEMa 
NaS aÇÕES dE ViGilÂNcia E coNTrolE daS lEiSHMaNioSES E rEPaSSar 
ProTocoloS dE TraTaMENTo aoS MÉdicoS\ENfErMEiroS, doS MUNicÍ-
PioS dE cacHoEira do Piriá E ViSEU, dE JUriSdiÇÃo do 4ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1406 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Eldorado doS caraJaS
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
866141 / MaNoEl PEdro oEiraS diNiZ / 064.264.502-78
oBJETiVo: rEaliZar “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° 1407 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaNiNdEUa
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 24/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
 / JENiffEr airES aMoriM / 019.099.432-07
oBJETiVo: Para rEaliZarEM rEUNiÃo SoBrE a SiTUaÇÃo aTUal do 
SaraMPo E rEaliZar BUSca aTiVa dE SaraMPo E coVid 19
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1408 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaNiNdEUa
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 24/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica QUE rE-
aliZará QUalificaÇÃo doS BaNcoS dE dadoS, MENiNGiTE (SiNaN) 
E coVid-19 (SiVEP-GriPE), TÉTaNo acidENTal E NEoNaTal (SiNaN), 
coQUElUcHE (SiNaN), ParaliSia flácida aGUda (SiNaN) E doENÇaS 
EXaNTEMáTicaS (SiNaN)
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1409 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa

PErÍodo: dE 12/05/2021 a 12/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957183 / carla fErNaNdES fiGUEirEdo MEllo / 795.604.742-00
oBJETiVo: acoMPaNHar a TraNSiÇÃo dE oSS No HoSPiTal PÚBlico 
rEGioNal doS caETÉS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1410 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
106119 / Maria dE BElEM doS SaNToS coElHo / 048.711.032-34
oBJETiVo: Para rEaliZarEM MoNiToraMENTo dE NoTificaÇÃo, iN-
VESTiGaÇÃo E aÇÕES dE BloQUEio Para o coNTrolE do SUrTo dE 
SaraMPo No MUNicÍPio dE BENEVidES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1411 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica Para 
rEaliZarEM MoNiToraMENTo dE NoTificaÇÃo, iNVESTiGaÇÃo E aÇÕES 
dE BloQUEio Para o coNTrolE do SUrTo dE SaraMPo No MUNicÍPio 
dE BENEVidES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1412 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 08/05/2021 a 08/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE 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° 1413 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59579721 / aloNSo Vilar PiNHEiro / 697.543.732-72
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
5958067 / MaTHEUS MoNTEiro doS SaNToS / 030.363.462-60
oBJETiVo: dar aPoio ao carrEGaMENTo E dEScarrEGaMENTo dE 
MaTEriaiS E EQUiPaMENToS No HoSPiTal rEGioNal doS caETÉS E 
PoSTEriorMENTE rEaliZar ENTrEGaS Na UPa dE caPaNEMa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1414 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571975631 / oSMariNo ViEira da coSTa JÚNior / 457.879.802-04
57195771 / raiMUNdo WaGNEr corrEa SilVa / 398.842.792-68
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME do SErVidor 
aciMa MENcioNado, Para QUE o MESMo PoSSa SE dESlocar aTÉ o 
MUNicÍPio dE caPaNEMa, Para rEaliZar aS ENTrEGaS dE MaTEriaiS 
E EQUiPaMENToS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico doS caETÉS E PoS-
TEriorMENTE rEaliZar ENTrEGaS Na UPa dE caPaNEMa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1415 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502529-1 / iZaiaS alVES SaNTaNa / 062.059.842-53
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZar aS ENTrEGaS dE 
MaTÉriaS EQUiPaMENToS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico doS caETÉS-
caPaNEMa E PoSTEriorMENTE EfETUar ENTrEGaS Na UPa dE caPaNEMa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1416 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 20/05/2021 a 20/05/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955310 / JaMillY SHallUaM SilVa dE liMa / 009.855.792-00
 / KaMila PiNHEiro da SilVa / 696.162.722-68
 / SHEila MiraNda loUriNHo / 454.592.822-68
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo Para iNSErÇÃo daS ficHaS dE No-
TificaÇÃo NoS SiSTEMaS E-SUS, SiVEP E MoNiToraMENTo ESTadUal 
coM a EQUiPE do 6º cENTro rEGioNal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1417 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 20/05/2021 a 20/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E SoUZa / 086.417.572-87
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar TrEiNaMENTo 
Para iNSErÇÃo daS ficHaS dE NoTificaÇÃo NoS SiSTEMaS E-SUS, 
SiVEP E MoNiToraMENTo ESTadUal coM a EQUiPE do 6º cENTro rE-
GioNal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1418 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 16/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59553561 / daNiEl doS SaNToS coSTa / 700.350.662-96
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE 1ª E 2ª doSES dE VaciNa coNTra Sar-
S-coV2 NoS MUNicÍPioS dE PoNTa dE PEdraS, SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa, MUaNá (7ºcrS) E cUrraliNHo (8ºcrS), EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1419 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 16/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS MUNicÍPioS 
dE PoNTa dE PEdraS, SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, MUaNá (7ºcrS), 
E cUrraliNHo (8ºcrS), EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1421 DE 18 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 15/05/2021 a 16/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541888921 / cEcÍlia PaNToJa SoUSa / 449.220.782-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª ENTrEGa / 3ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19, aValiaÇÃo E MoNi-
ToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa – 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1422 DE 18 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 15/05/2021 a 16/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES cEcÍlia 
PaNToJa SoUSa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª ENTrEGa / 
3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1423 DE 18 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 16/05/2021 a 16/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 138.422.808-07
 / SÔNia aNdrESSa dE alBUQUErQUE BaTiSTa / 859.437.972-20
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° 1424 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 12/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190539-1 / raiMUNdo dE araÚJo MoraiS / 094.650.652-34

oBJETiVo: coNdUZir a dirETora TÉcNica carla fErNaNdES fiGUEi-
rEdo Para rEaliZaÇÃo dE ViSiTa TÉcNica No HoSPiTalrEGioNal PÚ-
Blico doS caETÉS,
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1425 DE 18 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: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 05/04/2021 a 09/04/2021
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 NoS 
MUNicÍPioS dE BarcarENa E iGaraPÉ-MirÍ/6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1426 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 29/04/2021 a 29/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190539-1 / raiMUNdo dE araÚJo MoraiS / 094.650.652-34
oBJETiVo: coNdUZir a dirETora TÉcNica carla fErNaNdES fiGUEi-
rEdo Para rEaliZaÇÃo dE ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico doS caETÉS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1427 DE 18 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: alTaMira
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 26/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
826431 / Marco aUrElio MacHado dE alMEida / 098.114.782-87
oBJETiVo: rEaliZar “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 UrUará/Pa, MEdicilÂNdia/Pa, BraSil 
NoVo/Pa, SENador JoSÉ Porfirio/Pa, aNaPU/Pa, EM alTaMira/Pa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1428 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 04/06/2021 a 04/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541958271 / aNa criSTiNa SiMÕES BElTrÃo / 121.255.202-49
541934943 / aNdErSoN SalES dE BriTo / 756.857.442-34
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 doaÇÃo 
E TraNSPlaNTE dE ÓrGÃoS E TEcidoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1429 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 04/06/2021 a 04/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190565/1 / JoÃo aMaral dE liMa / 124.084.092-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da cET aTÉ o MUNicÍPio dE caS-
TaNHal Para rEaliZar ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal dE caSTaNHal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1430 DE 18 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: BaGrE
PErÍodo: dE 14/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056431 / EdEr do aMaral MoNTEiro / 746.693.032-87
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo E aValiaÇÃo do 
SiSTEMa dE iNforMaÇÃo doS dadoS do SiNaN E oUTroS SErViÇoS, 
NoS MUNicÍPioS BrEVES E cUrraliNHo E iNVESTiGaÇÃo dE SUrTo dE 
dca No MUNicÍPio dE BaGrE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1431 de 11 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 13/06/2021 a 19/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956009 / Maria ildENEY cardoSo MoraiS / 557.110.813-49
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oBJETiVo: rEaliZar No PErÍodo dE 13 a 19 dE JUNHo dE 2021, No MU-
NicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa E rEGiÃo, MoNiToraMENTo dE 
TraTaMENTo dE PaciENTES coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM 
a lEi, dESiNTErNad0S do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), BEM 
coMo arTicUlaÇÃo JUNTo a rEdE dE SaÚdE E aSSiSTÊNcia do MUNi-
cÍPio, Para o cUidado No TErriTÓrio, coNforME dEciSÃo JUdicial.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1432 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTaNa do araGUaia
PErÍodo: dE 03/07/2021 a 04/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
57198124 / rafaEla criSTiNa SilVa da SilVa / 632.804.182-91
oBJETiVo: rEaliZar o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE ParaNa-
TiNGa/MaTo GroSSo do SUl, Para rEaliZar a BUSca aTiVa dE faMi-
liarES do PaciENTE EM coNfliTo coM a lEi, Sr. SEBaSTiÃo corrEa 
dE PiNHo, a SEr dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário 
(HGP), coNforME dETErMiNaÇÃo JUdicial.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1433 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS  Valor: r$ 2.532,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia, dESTiNo: MaTo GroSSo
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 09/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
57198124 / rafaEla criSTiNa SilVa da SilVa / 632.804.182-91
oBJETiVo: rEaliZar a BUSca aTiVa dE faMiliarES do PaciENTE EM 
coNfliTo coM a lEi, Sr. SEBaSTiÃo corrEa dE PiNHo, a SEr dESiNTEr-
Nado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), coNforME dETErMi-
NaÇÃo JUdicial. No MUNicÍPio dE ParaNaTiNGa/MaTo GroSSo do SUl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1434 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 10/07/2021 a 11/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
57198124 / rafaEla criSTiNa SilVa da SilVa / 632.804.182-91
oBJETiVo: rEaliZar a BUSca aTiVa dE faMiliarES do PaciENTE EM 
coNfliTo coM a lEi, Sr. SEBaSTiÃo corrEa dE PiNHo, a SEr dESiNTEr-
Nado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), coNforME dETErMi-
NaÇÃo JUdicial. No MUNicÍPio dE ParaNaTiNGa/MaTo GroSSo do SUl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1435 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: cUrUÇá, dESTiNo: TErra alTa
PErÍodo: dE 15/06/2021 a 17/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / clEidE coNcEiÇÃo dE MoraiS BriTo da SilVa / 061.750.902-68
oBJETiVo: ViSiTa iN loco Para aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE So-
cial, aVEriGUar E lEVaNTar dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE 
da coVid 19, EM TErra alTa/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
cUrUÇá/TErra alTa/ cUrUÇá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1436 de 19 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 12/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da coSTa / 271.295.002-04
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 1ª ENTrEGa / 3ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS coM Parada Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará - 2º crS a SEr coNdUZido PElo 
MoToriSTa do dSG aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1437 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 14/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da coSTa / 271.295.002-04
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 1ª ENTrEGa / 3ª 
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 a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do dSG aNToNio JoSÉ 
SoUZa SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

PORTARIA N° 1438 DE 19 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 12/05/2021 a 13/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES EdiValdo 
corrEa da coSTa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 1ª ENTrEGa 
/ 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid19, Na rEdE 
dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS, coM Parada Na rEdE 
dE frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará oNdE rEaliZará aS 
MESMaS aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1439 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 14/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
Valdo corrEa da coSTa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 1ª 
ENTrEGa / 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid19, 
Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl 
do GUaMá - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1440 de 19 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 15/05/2021 a 16/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JESSica SoUSa doS SaNToS / 008.191.922-01
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª ENTrEGa da 3ª 
faSE / caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio 
do MUNicÍPio dE caSTaNHal, coM Parada Na rEdE dE frio do MU-
NicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará oNdE rEaliZará aS MESMaS aTiVi-
dadES a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa EdVaN laUriNHo BarBoSa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1441 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JESSica SoUSa doS SaNToS / 008.191.922-01
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª ENTrEGa / 3ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio doS 
MUNicÍPioS dE caPaNEMa E SÃo MiGUEl do GUaMá a SEr coNdUZida 
PElo MoToriSTa EdVaN laUriNHo BarBoSa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1442 de 19 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 15/05/2021 a 16/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES JÉSSica 
SoUSa doS SaNToS a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª ENTrEGa 
/ 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS, coM Parada Na rEdE frio 
do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará - 2º crS oNdE irá rEaliZar 
aS MESMaS aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1443 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 17/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES JÉSSica 
SoUSa doS SaNToS a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª ENTrEGa 
/ 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid19 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° 1444 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTaNa do araGUaia
PErÍodo: dE 03/07/2021 a 04/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
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oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da EaP/dPaiS, SrS.alaN doS 
SaNToS rEiS, fErNaNdo roSa da coSTa E rafaEla criSTiNa SilVa 
da SilVa QUE irÃo rEaliZar a BUSca aTiVa dE faMiliarES do Pa-
ciENTE EM coNfliTo coM a lEi, Sr. SEBaSTiÃo corrEa dE PiNHo, a 
SEr dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), coN-
forME dETErMiNaÇÃo JUdicial. No MUNicÍPio dE ParaNaTiNGa/MaTo 
GroSSo do SUl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1445 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 10/07/2021 a 11/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da EaP/dPaiS, SrS.alaN doS 
SaNToS rEiS, fErNaNdo roSa da coSTa E rafaEla criSTiNa SilVa 
da SilVa QUE irÃo rEaliZar a BUSca aTiVa dE faMiliarES do Pa-
ciENTE EM coNfliTo coM a lEi, Sr. SEBaSTiÃo corrEa dE PiNHo, a 
SEr dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), coN-
forME dETErMiNaÇÃo JUdicial. No MUNicÍPio dE ParaNaTiNGa/MaTo 
GroSSo do SUl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1446 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS  Valor: r$ 2.532,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia, dESTiNo: MaTo GroSSo
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 09/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da EaP/dPaiS, SrS.alaN doS 
SaNToS rEiS, fErNaNdo roSa da coSTa E rafaEla criSTiNa SilVa 
da SilVa QUE irÃo rEaliZar a BUSca aTiVa dE faMiliarES do Pa-
ciENTE EM coNfliTo coM a lEi, Sr. SEBaSTiÃo corrEa dE PiNHo, a 
SEr dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), coN-
forME dETErMiNaÇÃo JUdicial. No MUNicÍPio dE ParaNaTiNGa/MaTo 
GroSSo do SUl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1447 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaPÚ
PErÍodo: dE 20/06/2021 a 01/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54184514 / lUciaNa BarroS da SilVa / 693.044.242-91
866141 / MaNoEl PEdro oEiraS diNiZ / 064.264.502-78
105651 / Maria GraciETE GoMES / 198.220.142-87
oBJETiVo: rEaliZar “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 UrUará/Pa, MEdicilÂNdia/Pa, BraSil 
NoVo/Pa, SENador JoSÉ Porfirio/Pa E aNaPÚ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1448 DE 19 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaPÚ
PErÍodo: dE 20/06/2021 a 01/07/2021
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 UrUará/Pa, MEdicilÂNdia/Pa, BraSil 
NoVo/Pa, SENador JoSÉ Porfirio/Pa E aNaPÚ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1449 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
54190623-1 / rUi aNdErSoN alcaNTara dE oliVEira / 701.650.252-04
oBJETiVo: ira TraNPorTar oS TÉcNicoS QUE irÃo dESENVolVEr ca-
PaciTaÇÃo TEÓrico-PráTica, ESPEcÍfica NaS aÇÕES dE PrEVENÇÃo 
dE iNcaPacidadES E aUTocUidadoS EM HaNSENÍaSE (Pi) Para Pro-
fiSSioNaiS dE SaÚdE da aTENÇÃo BáSica do MUNicÍPio SElEcioNado 
PElo 4º crS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1450 DE 18 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa

PErÍodo: dE 29/04/2021 a 29/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957183 / carla fErNaNdES fiGUEirEdo MEllo / 795.604.742-00
oBJETiVo: acoMPaNHar a TraNSiÇÃo dE oSS No HoSPiTal PÚBlico 
rEGioNal doS caETÉS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1451 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5167531 / criSTiNa Maria rocHa daMaScENo / 083.195.882-00
5958048 / PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa / 720.432.882-53
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo Na SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa. Para dar aNdaMENTo ao licENcia-
MENTo aMBiENTal do HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do BaiXo TocaNTiNS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1452 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 18/05/2021 a 18/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57188837 / aNToNio carloS coUTEiro rollo / 038.679.862-15
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial oS SErVidorES criSTiNa 
Maria rocHa daMScENo E PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa, 
Para ESTES ParTiciParEM dE rEUNiÃo Na SEcrETaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa. Para dar aNdaMENTo 
ao licENciaMENTo aMBiENTal do HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do 
BaiXo TocaNTiNS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1454 de 19 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: SoUrE
PErÍodo: dE 19/07/2021 a 23/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
571957941 / JoSÉ lUiZ araGÃo dE alMEida / 280.083.832-91
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo dE PaciENTES dESiNTErNadoS 
do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP) dE aMEricaNo, BEM coMo 
rEUNiÕES NaS SEcrETariaS MUNiciPaiS E caPS, coNforME dETErMi-
NaÇÃo JUdicial, No MUNicÍPio dE SoUrE/Pa E rEGiÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1455 de 19 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: SoUrE
PErÍodo: dE 19/07/2021 a 23/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE da EaP, (alaN doS SaNToS rEiS, fEr-
NaNdo roSa da coSTa E JoSÉ lUiZ araGÃo dE alMEida) QUE irÃo 
rEaliZar MoNiToraMENTo dE PaciENTES dESiNTErNadoS do HoSPiTal 
GEral PENiTENciário (HGP) dE aMEricaNo, BEM coMo rEUNiÕES NaS 
SEcrETariaS MUNiciPaiS E caPS, coNforME dETErMiNaÇÃo JUdicial, 
No MUNicÍPio dE SoUrE/Pa E rEGiÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1456 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 29/04/2021 a 29/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59591451 / fraNciSco WElliNGToN SaNToS raMoS / 051.083.474-48
oBJETiVo: acoMPaNHar a TraNSiÇÃo dE oSS No HoSPiTal PÚBlico 
rEGioNal doS caETÉS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1457 de 19 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: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
5911896 / SÂMEla STEfaNE corrÊa GalVÃo / 015.570.952-64
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo dE irrEGUlaridadES do Pro-
GraMa MaiS MÉdicoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1458 DE 19 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: cUrUÇá, dESTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 14/07/2021 a 16/07/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / clEidE coNcEiÇÃo dE MoraiS BriTo da SilVa / 061.750.902-68
oBJETiVo: ViSiTa iN loco Para aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE So-
cial, aVEriGUar E lEVaNTar dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE 
da coVid 19, EM MaraPaNiM/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
cUrUÇá/MaraPaNiM/ cUrUÇá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1459 de 19 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
 / caio cÉSar MacEdo dE SoUZa / 022.382.322-81
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
571975381 / SilVia rEGiNa SilVa PiNTo / 587.771.052-49
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° 1460 de 19 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
5301874/1 / criSTiNa GUiMarÃES oliVEira / 425.298.082-87
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 oPEraÇÃo 
STaTE carE. (dEcrETo 800/2020) EM ParcEria coM ÓrGÃoS fiScali-
ZadorES do MUNicÍPio dE caMETá/Pa .
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1461 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: STa Maria do Pará, dESTiNo: PEiXE-Boi
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 09/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / olaVo alVES alENcar / 213.487.582-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco ao MUNicÍPio dE PEiXE - Boi/Pa, 
coM o oBJETiVo dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE 
Social coM ENfoQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE E PriNciPal-
MENTE rElacioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
SaNTa Maria/ PEiXE - Boi/ SaNTa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1462 de 19 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
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária 
EM iNdÚSTria dE PalMiTo EM coNSErVa Para fiNS dE licENciaMENTo 
2021 E oPEraÇÃo E oPEraÇÃo 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° 1463 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 12/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59591451 / fraNciSco WElliNGToN SaNToS raMoS / 051.083.474-48
oBJETiVo: acoMPaNHar a TraNSiÇÃo dE oSS No HoSPiTal PÚBlico 
rEGioNal doS caETÉS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1464 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 02/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
518556493 / EdilMa aZUlaiS liMa / 132.203.732-91
oBJETiVo: colaBorar Na ESTraTÉGia dE PrEVENÇÃo E aTENdiMENTo 
dE SaÚdE EM coMBaTE a coVid-19, ESPEcÍfica Para oS PoVoS iNdÍ-
GENaS KaYaPÓ da aldEia MoiKaraKo, PErTENcENTE ao MUNiciPio dE 
oUrilaNdia do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1465 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE

PErÍodo: dE 24/05/2021 a 02/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo SÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá colaBorar Na ESTraTÉGia 
dE PrEVENÇÃo E aTENdiMENTo dE SaÚdE EM coMBaTE a coVid-19, 
ESPEcÍfica Para oS PoVoS iNdÍGENaS KaYaPÓ da aldEia MoiKaraKo, 
PErTENcENTE ao MUNiciPio dE oUrilaNdia do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1466 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 02/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572027572 / aNdrE carValHo MaTiaS / 652.085.872-20
59555451 / daNiEl daVid PErEira do Prado / 016.308.922-11
5956178 / EliENE doS SaNToS rodriGUES / 622.272.972-04
5955197 / lariSSa do Socorro caSTro GoMES / 015.694.632-71
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo Para oS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE 
do dSEi KaYaPÓ coM colETa E arMaZaNaMENTo doS MEioS dE rT Pcr 
E aNTiGENoS E colaBorar Na ESTraTÉGia dE PrEVENÇÃo E aTENdi-
MENTo dE SaÚdE EM coMBaTE a coVid-19, ESPEcÍfica Para oS PoVoS 
iNdÍGENaS KaYaPÓ da aldEia MoiKaraKo, PErTENcENTE ao MUNiciPio 
dE oUrilaNdia do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1467 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: JacarEacaNGa
PErÍodo: dE 27/06/2021 a 06/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2057778-2 / arNaldo da SilVa faYal / 146.396.292-49
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo ENToMolÓGico dE aNoPHEliNoS 
No MUNicÍPio dE JacarEacaNGa, PrioriTário Para Malária.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1468 DE 19 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 02/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar caPaciTaÇÃo Para oS 
ProfiSSioNaiS dE SaÚdE do dSEi KaYaPÓ coM colETa E arMaZaNa-
MENTo doS MEioS dE rT Pcr E aNTiGENoS E colaBorar Na ESTraTÉGia 
dE PrEVENÇÃo E aTENdiMENTo dE SaÚdE EM coMBaTE a coVid-19, 
ESPEcÍfica Para oS PoVoS iNdÍGENaS KaYaPÓ da aldEia MoiKaraKo, 
PErTENcENTE ao MUNiciPio dE oUrilaNdia do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1469 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 10/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572206673 / adriaNa SoUSa TaPaJoS / 885.850.852-15
572063261 / BárBara arETHa carNEiro alMEida / 866.512.422-53
oBJETiVo: rEUNiÃo coM a coordENaÇÃo dE ENdEMiaS E SUPErViSÃo 
TÉcNica ao laBoraTÓrio dE ENToMoloGia do 3º crS - SaNTa iZaBEl 
do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1470 de 19 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: BarcarENa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 05/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5761302 / laUro aNToNio coSTa PaNToJa / 634.874.542-20
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo Na caPaciTaÇÃo EM aPli-
caÇÃo do ciElo-UlV NaS aÇÕES dE BloQUEio dE TraNSMiSSÃo daS 
arBoViroSES TraNSMiTidaS PElo aEdES aEGYPTi aTraVÉS dE NEBUli-
ZaÇÃo ESPacial dESTiNada aoS aGENTES dE coNTrolE dE ENdEMiaS 
doS MUNicÍPioS PErTENcENTES À árEa do 6º crS/SESPa (BarcarENa).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1471 de 19 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 10/06/2021 a 11/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNTo fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
rEUNiÃo coM a coordENaÇÃo dE ENdEMiaS E SUPErViSÃo TÉcNica 
ao laBoraTÓrio dE ENToMoloGia do 3º crS - SaNTa iZaBEl do Pará
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 1472 de 19 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: BarcarENa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 05/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUSTodio da coSTa / 846.974.232-91
oBJETiVo: dESlocaMENTo diário doS TÉcNicoS da coordENaÇÃo 
UBV/SESPa QUE rEaliZarÃo caPaciTaÇÃo EM aPlicaÇÃo do ciElo
-UlV NaS aÇÕES dE BloQUEio dE TraNSMiSSÃo daS arBoViroSES 
TraNSMiTidaS PElo aEdES aEGYPTi aTraVÉS dE NEBUliZaÇÃo ESPacial 
dESTiNada aoS aGENTES dE coNTrolE dE ENdEMiaS doS MUNicÍPioS 
PErTENcENTES À árEa do 6º crS/SESPa (BarcarENa).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1473 de 19 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: BarcarENa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 05/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
504261 / arGEMiro JoSÉ do liVraMENTo coElHo / 179.638.772-04
oBJETiVo: rEaliZar iNSTrUÇÕES TEÓricaS E PráTicaS Na caPaciTa-
ÇÃo EM aPlicaÇÃo do ciElo-UlV NaS aÇÕES dE BloQUEio dE TraNS-
MiSSÃo daS arBoViroSES TraNSMiTidaS PElo aEdES aEGYPTi aTraVÉS 
dE NEBUliZaÇÃo ESPacial dESTiNada aoS aGENTES dE coNTrolE dE 
ENdEMiaS doS MUNicÍPioS PErTENcENTES À árEa do 6º crS/SESPa 
(BarcarENa).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1474 de 19 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: BarcarENa
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 05/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100381 / aNToNio dE JESUS GUiMaraES  / 073.096.002-15
oBJETiVo: rEaliZar MaNUTENÇÃo corrETiVa E liMPEZa coM álco-
ol iSoProPÍlico doS EQUiPaMENToS a SErEM UTiliZadoS Na ca-
PaciTaÇÃo EM aPlicaÇÃo do ciElo-UlV NaS aÇÕES dE BloQUEio dE 
TraNSMiSSÃo daS arBoViroSES TraNSMiTidaS PElo aEdES aEGYPTi 
aTraVÉS dE NEBUliZaÇÃo ESPacial dESTiNada aoS aGENTES dE coN-
TrolE dE ENdEMiaS doS MUNicÍPioS PErTENcENTES ao 6º crS/SESPa 
(BarcarENa).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1475 de 20 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 4.810,99
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio dE JaNEiro
PErÍodo: dE 17/06/2021 a 26/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
54190130/1 / KEllY criSTiNa oliVEira dE alBUQUErQUE  / 293.936.202-53
57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJETiVo: acoMPaNHar o PaciENTE Sr. NicolaU doMiNGoS MariNHo 
filHo, dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário dE SaNTa 
iZaBEl/Pa (aMEricaNo), coM a fiNalidadE QUE o MESMo VolTE ao 
coNVÍVio faMiliar, coNforME dETErMiNaÇÃo JUdicial, Para a ci-
dadE dE iTaJaÍ No ESTado do rio dE JaNEiro.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1476 de 20 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 22/06/2021 a 30/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa MarTiNS aMaral / 700.257.202-44
0503427 / dÍdiMo roBErTo PiMENTEl / 144.968.102-63
oBJETiVo: rEaliZar QUaNTificaÇÃo da diSPErSÃo VETorial aTiVa E 
PaSSiVa Para lEiSHMaNioSES, No MUNiciPio dE aBaETETUBa/Pa, aS 
aTiVidadES dE TraBalHo QUE ENVolVE a caPTUra dE flEBoToMoS 
SÃo diUrNaS E NoTUrNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1477 de 20 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 22/06/2021 a 30/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNTo fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar NaS aTiVidadES dE caMPo oS 
SErVidorES da diViSÃo dE ENToMoloGia, QUE irÃo rEaliZar QUaN-
TificaÇÃo da diSPErSÃo VETorial aTiVa E PaSSiVa Para lEiSHMaNio-
SES, No MUNiciPio dE aBaETETUBa/Pa, aS aTiVidadES dE TraBalHo 
QUE ENVolVE a caPTUra dE flEBoToMoS SÃo diUrNaS E NoTUrNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

PORTARIA N° 1478 DE 20 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57235061 / aNdrE aUGUSTo oliVEira da VEra crUZ / 612.171.742-49
oBJETiVo: coordENar a coNfErÊNcia doS MaTEriaiS do alMoXari-
fado do HoSPiTal rEGioNal dE caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1479 de 20 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194041 / aNdrE EliaS dE MENdoNÇa MElUl / 371.961.462-04
5905593 / faBricio odiNEY dE liMa SilVa / 517.506.782-68
59579531 / MaYcoN cardoSo doMiNGUES / 527.814.372-04
59562811 / WaGNo dUTra fErrEira / 013.467.732-38
oBJETiVo: PrESTar aPoio À coNfErÊNcia doS MaTEriaiS do alMo-
Xarifado do HoSPiTal rEGioNal dE caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1480 DE 20 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ViSEU
PErÍodo: dE 12/04/2021 a 13/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57235061 / arMaNdo doS SaNToS MiraNda JÚNior / 723.079.432-34
59562811 / WaGNo dUTra fErrEira / 013.467.732-38
oBJETiVo: dar aPoio ao dEScarrEGaMENTo dE MaTEriaiS TÉc-
NicoS E HoSPiTalarES EM cUMPriMENTo a dEMaNda JUdicial N°. 
082608.44.2018.8.14.000.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1481 DE 20 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 25/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
8400636-1 / crEUZa MElo doS SaNToS / 440.643.222-15
572064291 / Maria doMiNGaS SaNToS SilVa / 804.023.992-34
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME da SErVidora 
aciMa MENcioNada, Para QUE a MESMa PoSSa rEaliZar aS ENTrEGaS 
dE 02 VENTiladorES PUlMoNar No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do 
SUdESTE-MaraBá E acESSÓrioS do aParElHo aUdiTiVo do PaciENTE 
ENZo daNiEl ViEira alVES, rEfErENTE a dEMaNda JUdicial Nº0800060-
37.2020.8.14.0045 No MUNicÍPio dE rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1482 DE 20 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 25/05/2021 a 28/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS Para rEaliZarEM aS ENTrEGaS 
dE EQUiPaMENToS NoS MUNicÍPioS dE MaraBá E rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1483 DE 20 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: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1044181 / rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla / 072.387.542-15
57174834/1 / riTa dE caSSia fraNco carValHo / 597.535.792-68
5959205 / TaNia lUcia alVES da SilVa / 590.253.102-06
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ES-
TadUal 800 dE 31 dE Maio dE 2020, No MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa, aSSiM coMo E EM coNJUNTo coM aS forÇaS dE SEGUraNÇa 
do ESTado coMPoNdo a oPEraÇÃo STaTE carE QUE ocorrE iNTEN-
SificadaMENTE aoS fiNS dE SEMaNa, coM GraNdES rEGiSTroS dE 
aGloMEraÇÕES EM BarES, caSaS dE fESTaS, ETc.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1484 DE 20 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: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555897951 / fraNciMEirE SilVa diaS / 986.751.173-53
oBJETiVo: aPoio adMiNiSTraTiVo aoS ProfiSSioNaiS QUE irÃo rE-
aliZar fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800 
dE 31 dE Maio dE 2020, No MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa, 
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aSSiM coMo E EM coNJUNTo coM aS forÇaS dE SEGUraNÇa do ESTado 
coMPoNdo a oPEraÇÃo STaTE carE QUE ocorrE iNTENSificadaMENTE 
aoS fiNS dE SEMaNa, coM GraNdES rEGiSTroS dE aGloMEraÇÕES EM 
BarES, caSaS dE fESTaS, ETc.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1485 DE 20 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: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE cUM-
PriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800 dE 31 dE Maio dE 2020, No 
MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa, aSSiM coMo E EM coNJUNTo 
coM aS forÇaS dE SEGUraNÇa do ESTado coMPoNdo a oPEraÇÃo 
STaTE carE QUE ocorrE iNTENSificadaMENTE aoS fiNS dE SEMaNa, 
coM GraNdES rEGiSTroS dE aGloMEraÇÕES EM BarES, caSaS dE 
fESTaS, ETc.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1486 DE 20 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 10/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955967 / allaN corrEa daS cHaGaS / 700.246.692-53
59250501 / GUilHErME NEVES dE MESQUiTa / 003.184.482-03
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica MUNicÍPio SUPraMENcioNado, HaJa ViSTa 
daS NoVaS MEdidaS dE ENfrENTaMENTo ao coraNaVÍrUS E SUaS 
rEcoNfiGUraÇÕES facE a rEdUÇÃo daS ocorrÊNciaS No ESTado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1487 DE 20 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 10/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86746/1 / fraNciSco rEGiNaldo MoraES / 122.427.482-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE rEaliZarÃo ViSiTa TÉcNica 
ao MUNicÍPio SUPraMENcioNado, HaJa ViSTa daS NoVaS MEdidaS dE 
ENfrENTaMENTo ao coraNaVÍrUS E SUaS rEcoNfiGUraÇÕES EM facE 
dE rEdUÇÃo daS ocorrÊNciaS No ESTado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1488 DE 20 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: JacUNdá
PErÍodo: dE 24/05/2021 a 26/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59579191 / EdilSoN corrÊa doS SaNToS / 211.961.682-53
5905593 / faBricio odiNEY dE liMa SilVa / 517.506.782-68
oBJETiVo: PrESTar aPoio À ENTrEGa doS MaTEriaiS TÉcNicoS HoS-
PiTalarES No MUNiciPio JacUNdá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
PORTARIA N° 1489 DE 21 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 10 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 31/05/2021 a 10/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57193414/1 / fraNciSco PaUlo SErrÃo MoUrÃo / 096.825.382-20
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE TÉcNica do 7° crS, QUE irÃo dar coN-
TiNUidadE aS aTiVidadES coM o ProJETo E-SUS EM aÇÃo, NoS MUNi-
cÍPioS dE caHoEira do arari E SalVaTErra.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1490 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 751,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316021 / aGildo afoNSo JaSTES / 615.244.252-49
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS do cErEST/Pa/dVS/SESPa Para rE-
aliZarEM rEUNiÕES coM aS aUToridadES doS MUNicÍPioS dE iNHaN-
GaPÍ/Pa, cUrUÇá/Pa, MaraPaNiM/Pa, SÃo JoÃo da PoNTa/Pa E TErra 
alTa/Pa, Para a iMPlaNTaÇÃo da PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador 
E lEVaNTaMENTo do PErfil EPidEMiolÓGico, aTiVidadES SÓcio Eco-
NÔMicaS, No PErÍodo dE 21 a 25 dE JUNHo dE 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1491 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 751,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
5623820-2 / aldo BriTo doS SaNToS / 360.980.352-53
5365376 / NicE lÉa JardiM dE alMEida SilVa / 393.399.632-53
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS a fiM rEaliZar coNVErSa coM 
aS aUToridadES doS MUNicÍPioS dE iNHaNGaPÍ/Pa, cUrUÇá/Pa, Ma-
raPaNiM/Pa, SÃo JoÃo da PoNTa/Pa E TErra alTa/Pa, Para a iMPlaN-
TaÇÃo da PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador E lEVaNTaMENTo do 
PErfil EPidEMiolÓGico, aTiVidadES SÓcio EcoNÔMicaS, No PErÍodo 
dE 21 a 25 dE JUNHo dE 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1492 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 751,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
844921 / TErEZiNHa dE JESUS fErraZ MoTa / 042.073.432-53
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo NaS rEUNiÕES coM aS 
aUToridadES doS MUNicÍPioS dE iNHaNGaPÍ/Pa, cUrUÇá/Pa, MaraPa-
NiM/Pa, SÃo JoÃo da PoNTa/Pa E TErra alTa/Pa, Para a iMPlaNTaÇÃo 
da PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador E lEVaNTaMENTo do PErfil 
EPidEMiolÓGico, aTiVidadES SÓcio EcoNÔMicaS, No PErÍodo dE 21 
a 25 dE JUNHo dE 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1493 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 12/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
59553161 / fáBYla d’ Tácia BriTo TriNdadE / 539.027.002-97
5897157/1 / lEoNardo doS SaNToS BarBoSa / 887.506.472-53
6081860 / MarilENa dE JESUS araÚJo rodriGUES PUrEZa / 
263.095.482-04
oBJETiVo: rEaliZarEM a corrEÇÃo daS iNcoNSiSTÊNciaS do BaNco 
SiNaN; fEcHar aS cadEiaS dE TraNSMiSSÃo, rEaliZar BUSca aTiVa doS 
caSoS dE SaraMPo E rUBÉola E VErificar coMo ESTá fUNcioNaNdo o 
flUXoGraMa dE colETa daS aMoSTraS No MUNicÍPio dE afUá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1494 de 21 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: BrEVES
PErÍodo: dE 28/06/2021 a 02/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar o TrEiNaMENTo doS ProGraMaS ViGiaGUa/Si-
SaGUa E dE ViGilÂNcia EM SaÚdE dE PoPUlaÇÕES EXPoSTaS a aGro-
TÓXicoS/VSPEa, aoS NoVoS TÉcNicoS do MUNicÍPio dE BrEVES/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1495 de 21 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: BrEVES
PErÍodo: dE 28/06/2021 a 02/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572214091 / carla carValHo da SilVa / 733.666.172-68
oBJETiVo: dar aPoio No TrEiNaMENTo doS ProGraMaS ViGiaGUa/
SiSaGUa E dE ViGilÂNcia EM SaÚdE dE PoPUlaÇÕES EXPoSTaS a aGro-
TÓXicoS/VSPEa, aoS NoVoS TÉcNicoS do MUNicÍPio dE BrEVES/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1496 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 08/06/2021 a 09/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5851033 / Maria BETÂNia faro fErrEira / 189.968.092-68
 / Maria do PErPETUo Socorro XaViEr doS SaNToS / 256.220.802-15
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa dE caPaciTaÇÃo daS rEfErÊNciaS TÉcNi-
caS EM SaÚdE do TraBalHador doS MUNicÍPioS da árEa dE aBraN-
GÊNcia do 3ª crS, No PErÍodo dE 08 a 09 dE JUNHo dE 2021, No 
MUNicÍPio dE caSTaNHal/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1497 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2925258 / clEiSoN MarTiNS doS SaNToS / 619.497.442-72
 / odiNEa Maria da SilVa / 093.441.602-87
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo daS aÇÕES dE coN-
TrolE da TB E rEUNiÃo coM oS GESTorES dE SaÚdE do MUNicÍPio 
da rEGiÃo dE TocaNTiNS – 13º crS/caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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PORTARIA N° 1498 DE 21 DE MAIO DE 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá.
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909091 / MariaNa aSSUNÇÃo da coSTa / 401.364.182-87
oBJETiVo: rEaliZar liMPEZa No BaNco dE dadoS (SiNaN-TB) E EMiS-
SÃo dE rElaTÓrioS dE dUPlicidadE dE roTiNaS dE ViNcUlaÇÃo NoS 
MUNicÍPioS aBraNGENTES da rEGiÃo TocaNTiNS - 13ºcrS/caMETá E 
MUNicÍPioS adSTriToS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 1499 de 21 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912531 / EriK dEUTScHEr MarTiNS PiNHo / 697.186.102-78
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E aTUaliZaÇÃo SoBrE o SiSTE-
Ma dE iNforMaÇÃo - SiNaN Para TÉcNicoS do 13º E 6º crS (rEGiÃo 
TocaNTiNS) E MUNicÍPioS adSTriToS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 695452

FÉrias
.

Portaria Nº. 1.100 de 26 de aGosto de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, usando 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/934465
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor daNiEl aNdrE 
liMa loPES id. funcional nº 54191221-1, ocupante do cargo de Enfermeiro, 
lotado na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde no 
período de 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021, referente 
ao período aquisitivo de 18 de Junho de 2020 a 17 de Junho de 2021, con-
cedidas através da Portaria coletiva nº 975 de 05.08.2021, publicado no 
doE nº. 34.661 de 06.08.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 26.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 697311

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 075/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 018/SESPa/2021, Processo nº 2019/589501, homologado 
pela Secretária adjunta de Gestão administrativa/SESPa em exercício, 
no dia 11/08/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.669 de 
13/08/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementos nutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
ViGÊNcia: 27/08/2021 a 26/08/2022.
EMPrESa: laViE HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 37.626.154/0001-01, inscrição Estadual nº 
15.703.101-2, com sede na av. francisco amâncio nº1433 - Triangulo - cEP: 
68.790-000 - Santa izabel do Pará/Pa, Telefone: (091) 98274-1221 - E-mail: 
hospitalarlavie@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. aNToNio diEGo 
PErEira dE frEiTaS, portador do rG nº 4330235-Segup-Pa e do cPf/Mf 
nº 008.567.652-79.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

02 fórmula infantil de partida para lactentes (0 a 6 meses de idade) com 
proteínas lacteas e prebióticos. (coTa rESErVada) lata 400 g 375 r$ 12,00

04 fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade) 
com proteínas lacteas e prebióticos. (coTa rESErVada) lata 400 g 375 r$ 12,10

06
fórmula infantil de partida para lactentes (0 a 6 meses de idade) à 

base de proteína isolada de soja. acrescida de ferro. isenta de sacaro-
se, lactose e proteínas lácteas. (coTa rESErVada)

lata 400 g 575 r$ 26,00

08
fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade) 
à base de proteína isolada de soja. acrescida de ferro. isenta de saca-

rose, lactose e proteínas lácteas. (coTa rESErVada)
lata 400 g 550 r$ 18,00

10

fórmula infantil especial p crianças nos casos d má absorção, 
intolerância ou alergia alimentar a proteínas d leite d vaca e soja. 

Semi-hidrolisado e hipoalergênica, à base d proteína extensamente 
hidrolisada d soro de leite d vaca. isenta d lactose, galactose, sacarose, 

frutose e glúten.

lata 400 g 625 r$ 60,00

12
fórmula infantil para lactentes, hipoalergênica, à base de proteína 

de soro de leite de vaca extensamente hidrolisada, com lactose. Sem 
gluten. (coTa rESErVada)

lata 400 g 625 r$ 59,00

14

fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou 
crianças de primeira infância, destinadas para necessidades dietoterápi-
cas específicas com restrição de lactose, a base de aminoácidos livres, 
especializada para crianças isenta de proteínas alergênicas, sacarose, 

lactose, galactose, frutose e glúten. (coTa rESErVada)

lata 400 g 315 r$ 150,00

16

fórmula elementar nutricionalmente completa à base de aminoácidos 
livres, para crianças de 01 até 10 anos de idade com alergias alimen-
tares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. isenta de 

proteína láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. (coTa 
rESErVada)

lata 400 g 240 r$ 165,00

18

alimento para situações metabólicas especiais formulado para porta-
dores de alergias às proteínas do leite de vaca, do leite de soja e de 
hidrolisados. composto de 100% aminoácidos livres. Sabor baunilha. 

(coTa rESErVada)

lata 400 g 255 r$ 140,00

20

Suplemento alimentar em pó, nutricionalmente completo para crianças 
de 01 a 10 anos de idade hipercalórico e hiperproteico quanto à dilui-
ção padrão. rico em vitaminas e minerais. isento de lactose e glúten. 

(coTa rESErVada)

lata 400 g 750 r$ 40,47

38
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (no mínimo 1.5 
cal/ml) e hiperproteica (no mínimo 17%). isenta de sacarose, lactose, 

glúten e fibras. (COTA RESERVADA)

frasco 
1.000 ml 750 r$ 25,10

42
dieta enteral para auxiliar controle de diabetes e situações de hipergli-
cemia. Normocalórica, à base de carboidratos com baixo índice glicêmi-

co e com fibras. Isenta de sacarose e glúten. (COTA RESERVADA)

frasco 
1000 ml 500 r$ 21,30

52 Espessante alimentar instantaneo indicado para pacientes com disfagia 
ou dificuldade de deglutição. (COTA RESERVADA)

lata com até 
300g 250 r$ 45,60

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 697582
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 073/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 018/SESPa/2021, Processo nº 2019/589501, homologado 
pela Secretária adjunta de Gestão administrativa/SESPa em exercício, 
no dia 11/08/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.669 de 
13/08/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementos nutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
ViGÊNcia: 27/08/2021 a 26/08/2022.
EMPrESa: dMc - diSTriBUidora E coMÉrcio dE MaTErial E NUTriÇÃo 
HoSPiTalar – EirEli – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 21.496.833/0001-65, inscrição Estadual nº 15.470-186-
6, com sede na av. conselheiro furtado, n.º 748, Batista campos, cEP: 
66.025-160, fone/fax: 3199- 5926 e 98810-8667, E-mail: nutri-medica@
hotmail.com, neste ato representada pela Sra. lariSSa WaNZElEr PiNTo, 
portadora do rG nº 2740830 SSP/Pa e do cPf/Mf nº 642.260.002-00.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

28
Suplemento nutricional completo, hipercalórico (no mínimo 1.5 

cal/ml), hiperproteico (no mínimo 20%) e normolipidico. isento de 
lactose e glúten. Sabores variados. (coTa rESErVada)

frasco com 
200 ml 625 r$ 10,00

30
dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica (no míni-
mo 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%) e acrescida de fibras. 

isenta de sacarose, lactose e glúten. (coTa rESErVada)
frasco 1.000 ml 750 r$ 19,70

32
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.3 a 1.5 

cal/ml) normoprotéica (10 a 16%) e acrescida de fibras. Isenta de 
sacarose, lactose e glúten. (coTa rESErVada)

frasco 1.000 ml 750 r$ 26,10

34
dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica (no míni-
mo 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). isenta de sacarose, 

lactose, glúten e fibras. (COTA RESERVADA)
frasco 1.000 ml 750 r$ 23,00

44
Suplemento alimentar nutricionalmente completo com flexibilidade 
de diluição de normocalórica a hipercalórico. rico em vitaminas e 

minerais. Sabores variados. (coTa rESErVada)
lata 400 g 625 r$ 30,00

49 Módulo de fibras alimentares a base de fibras solúveis e insolúveis. 
(coTa PriNciPal)

lata com até 
250g 750 r$ 90,00

50 Módulo de fibras alimentares a base de fibras solúveis e insolúveis. 
(coTa rESErVada)

lata com até 
250g 250 r$ 90,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 697573
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 074/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 018/SESPa/2021, Processo nº 2019/589501, homologado 
pela Secretária adjunta de Gestão administrativa/SESPa em exercício, 
no dia 11/08/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.669 de 
13/08/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementos nutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
ViGÊNcia: 27/08/2021 a 26/08/2022.
EMPrESa: B l cardoSo EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 21.544.918/0001-71, inscrição Estadual nº 15.470.988-
3, com sede na Estrada do Tapanã, nº 790, icoaraci, cEP: 66.833-075, 
Belém–Pa, Tel.: (91) 3244-0981, E-mail: gerenciamednutri@gmail.com, 
neste ato representada pelo Sr. BrUNo loPES cardoSo, portador do rG 
nº 128262-PTc-aP e cPf nº 803.143.922-20.
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item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

01 fórmula infantil de partida para lactentes (0 a 6 meses de idade) com 
proteínas lacteas e prebióticos. (coTa PriNciPal) lata 400 g 1.125 r$ 35,00

03 fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade) 
com proteínas lacteas e prebióticos. (coTa PriNciPal) lata 400 g 1.125 r$ 35,00

05
fórmula infantil de partida para lactentes (0 a 6 meses de idade) à 

base de proteína isolada de soja. acrescida de ferro. isenta de sacaro-
se, lactose e proteínas lácteas. (coTa PriNciPal)

lata 400 g 1.725 r$ 27,00

07
fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade) 
à base de proteína isolada de soja. acrescida de ferro. isenta de saca-

rose, lactose e proteínas lácteas. (coTa PriNciPal)
lata 400 g 1.650 r$ 19,00

09

fórmula infantil especial p crianças nos casos d má absorção, intole-
rância ou alergia alimentar a proteínas d leite d vaca e soja. Semi-hi-

drolisado e hipoalergênica, à base d proteína extensamente hidrolisada 
d soro de leite d vaca. isenta d lactose, galactose, sacarose, frutose e 

glúten. (coTa PriNciPal)

lata 400 g 1.875 r$ 60,00

11
fórmula infantil para lactentes, hipoalergênica, à base de proteína 

de soro de leite de vaca extensamente hidrolisada, com lactose. Sem 
gluten. (coTa PriNciPal)

lata 400 g 1.875 r$ 65,00

13

fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou 
crianças de primeira infância, destinadas para necessidades dietoterápi-
cas específicas com restrição de lactose, a base de aminoácidos livres, 
especializada para crianças. isenta de proteínas alergênicas, sacarose, 

lactose, galactose, frutose e glúten. (coTa PriNciPal)

lata 400 g 3.185 r$ 163,00

15

fórmula elementar nutricionalmente completa à base de aminoácidos 
livres, para crianças de 01 até 10 anos de idade com alergias alimen-
tares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. isenta de 

proteína láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. (coTa 
PriNciPal)

lata 400 g 4.560 r$ 165,00

17

alimento para situações metabólicas especiais formulado para porta-
dores de alergias às proteínas do leite de vaca, do leite de soja e de 
hidrolisados. composto de 100% aminoácidos livres. Sabor baunilha. 

(coTa PriNciPal)

lata 400 g 1.245 r$ 164,00

19

Suplemento alimentar em pó, nutricionalmente completo para crianças 
de 01 a 10 anos de idade hipercalórico e hiperproteico quanto à dilui-
ção padrão. rico em vitaminas e minerais. isento de lactose e glúten. 

(coTa PriNciPal)

lata 400 g 2.250 r$ 49,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 697577
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 070/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 018/SESPa/2021, Processo nº 2019/589501, homologado 
pela Secretária adjunta de Gestão administrativa/SESPa em exercício, 
no dia 11/08/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.669 de 
13/08/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementos nutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
ViGÊNcia: 27/08/2021 a 26/08/2022.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 316, 
KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua–Pa, Telefone: 
(91) 3202-1344/1310, E-mails: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br 
e diretoria@shoppingdasaudeonline.com.br, neste ato representada pela 
Sra. Walda BriTTo cardoSo, portadora do rG nº 4077885 e do cPf/Mf 
nº 004.382.782-91.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

21
dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças, normocalóri-
ca (1.0 a 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). Isenta de fibras, 

sacarose, lactose e glúten. (coTa PriNciPal)

Embalagem 
líquida com

500 ml
1.875 r$ 30,21

23
dieta enteral nutricionalmente completa para crianças, hipercalórica 

(1.3 a 1.5 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). Isenta de fibras, 
sacarose, lactose e glúten. (coTa PriNciPal)

Embalagem 
líquida com

500 ml
1.875 r$ 55,85

25

Suplemento nutricional específico para melhorar o processo de 
cicatrização, hiperproteico, não inferior à 21% de proteínas e com 

micronutrientes que ajudam na cicatrização. Sabores variados. (coTa 
PriNciPal)

frasco com
200 ml 1.875 r$ 9,80

27
Suplemento nutricional completo, hipercalórico (no mínimo 1.5 cal/

ml), hiperproteico (no mínimo 20%) e normolipidico. isento de 
lactose e glúten. Sabores variados. (coTa PriNciPal)

frasco com
200 ml 1.875 r$ 9,10

31
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.3 a 1.5 

cal/ml) normoprotéica (10 a 16%) e acrescida de fibras. Isenta de 
sacarose, lactose e glúten. (coTa PriNciPal)

frasco
1.000 ml 2.250 r$ 23,80

39
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (no mínimo 

1.5 cal/ml) e hiperproteica (no mínimo 17%) e com fibras. Isenta de 
sacarose, lactose e glúten. (coTa PriNciPal)

frasco
1.000 ml 2.250 r$ 24,70

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 697562

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 071/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 018/SESPa/2021, Processo nº 2019/589501, homologado 
pela Secretária adjunta de Gestão administrativa/SESPa em exercício, 
no dia 11/08/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.669 de 
13/08/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementos nutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
ViGÊNcia: 27/08/2021 a 26/08/2022.
EMPrESa: ProdiET NUTriÇÃo clÍNica lTda., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 08.183.359/0001-53, inscrição Es-
tadual nº 907.203.54-93, com sede na r. General Potiguara, 1428 cond. 
conesul - Barracão 20 e 21, Novo Mundo, curitiba[1]Pr, cEP: 81.050-500 
Tel.: (41) 3342-2825, fax: (41) 3616-6465 E-mail: licitacao@prodiet.com.
br, neste ato representada pela Sra. Maria dioNE BaY, portadora do rG 
nº 7.553.005-6 SSP/Pr e do cPf/Mf nº 030.525.449-93.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

29
dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica (no míni-
mo 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%) e acrescida de fibras. 

isenta de sacarose, lactose e glúten. (coTa PriNciPal)
frasco 1.000 ml 2.250 r$ 14,00

33
dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica (no míni-
mo 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). isenta de sacarose, 

lactose, glúten e fibras. (COTA PRINCIPAL)
frasco 1.000 ml 2.250 r$ 12,00

35
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.5 cal/ml) 
e normoprotéica (10 a 16%). isenta de sacarose, lactose, glúten e 

fibras. (COTA PRINCIPAL)
frasco 1.000 ml 2.250 r$ 16,00

37
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (no mínimo 
1.5 cal/ml) e hiperproteica (no mínimo 17%). isenta de sacarose, 

lactose, glúten e fibras. (COTA PRINCIPAL)
frasco 1.000 ml 2.250 r$ 18,50

41

dieta enteral para auxiliar controle de diabetes e situações de 
hiperglicemia. Normocalórica, à base de carboidratos com baixo 

índice glicêmico e com fibras. Isenta de sacarose e glúten. (COTA 
PriNciPal.)

frasco 1.000 ml 1.500 r$ 20,50

43
Suplemento alimentar nutricionalmente completo com flexibilidade 
de diluição de normocalórica a hipercalórico. rico em vitaminas e 

minerais. Sabores variados. (coTa PriNciPal)
lata 400 g 1.875 r$ 22,50

51 Espessante alimentar instantaneo indicado para pacientes com 
disfagia ou dificuldade de deglutição. (COTA PRINCIPAL)

lata com até 
300g 750 r$ 38,00

55
Suplemento alimentar hipercalórico/hiperproteico para pacientes 

renais agudos ou crônicos em tratamento dialítico. (coTa 
PriNciPal)

frasco 200ml 1.125 r$ 9,50

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 697566
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 072/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 018/SESPa/2021, Processo nº 2019/589501, homologado pela Secre-
tária adjunta de Gestão administrativa/SESPa em exercício, no dia 11/08/2021 
e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.669 de 13/08/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de fórmulas 
nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas enterais 
e suplementos nutricionais, para atender pacientes oriundos de demanda 
administrativa e judicial da Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, 
por um período de 12 meses.
ViGÊNcia: 27/08/2021 a 26/08/2022.
EMPrESa: diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 11.888.791/0001-54, inscrição 
Estadual nº 15.301.766-0, com sede na rua ana cristina, 04 a, Km 08, Sala 
02, Bairro: águas Brancas, ananindeua-Pa Telefone/fax: (91)3349-2455, 
(91)98162-3595, E-mails: comercial@mvlicitacoes.com, neste ato repre-
sentada pelo Sr. fláVio SoUZa dE MoraES cardoSo NETo, portador do 
rG nº 4012465 Pc/Pa e do cPf/Mf nº 696.132.302-20.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

22
dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças, normoca-
lórica (1.0 a 1.2 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). isenta de 

fibras, sacarose, lactose e glúten. (COTA RESERVADA)

Embalagem 
líquida com 

500 ml
625 r$ 31,26

24
dieta enteral nutricionalmente completa para crianças, hipercalórica 

(1.3 a 1.5 cal/ml) e normoprotéica (10 a 16%). Isenta de fibras, 
sacarose, lactose e glúten. (coTa rESErVada)

Embalagem 
líquida com 

500 ml
625 r$ 55,85

26

Suplemento nutricional específico para melhorar o processo de 
cicatrização, hiperproteico, não inferior à 21% de proteínas e com 

micronutrientes que ajudam na cicatrização. Sabores variados. 
(coTa rESErVada)

frasco com 
200 ml 625 r$ 9,80

36
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.5 cal/ml) 
e normoprotéica (10 a 16%). isenta de sacarose, lactose, glúten e 

fibras. (COTA RESERVADA)

frasco 1.000 
ml 750 r$ 26,00

40
dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (no mínimo 
1.5 cal/ml) e hiperproteica (no mínimo 17%) e com fibras. Isenta 

de sacarose, lactose e glúten. (coTa rESErVada)

frasco 1.000 
ml 750 r$ 27,55

56
Suplemento alimentar hipercalórico/hiperproteico para pacientes 

renais agudos ou crônicos em tratamento dialítico. (coTa 
rESErVada)

frasco 200 ml 375 r$ 11,05

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 697568



 diário oficial Nº 34.683  27 Sexta-feira, 27 DE AGOSTO DE 2021

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 13/LaceN/2021

ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 15/lacEN/2021
coNTraTada: KolPlaST ci S.a
cNPJ: 59.231.530/0001-93
oBJETo: aquisição de material para laboratório para diagnóstico de PccU 
em meio líquido, contendo kit ginecológico com 7 itens, com equipamentos 
em regime de cessão de uso para atender as necessidades deste lacEN-Pa.
ViGÊNcia: 13/08/2021 à 13/08/2022.
Valor: r$ 1.192.500,00
data da assinatura: 13/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 697594

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo de PreGoeiro
Portaria Nº 052 de 26 de aGosto de 2021.

dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 076 de 09.01.2019, publicada 
no Diário Oficial de Estado nº 33.777 de 10 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo as exigências da lei nº 10.520, de 17.07.2002, decreto 
nº 3.555, de 08.08.2000, alterado pelo decreto nº 3.693, de 20.12.2000 
e decreto nº 3.784 de 10.04.2002 e lei Estadual nº 6.474 de 06.08.2002, 
decreto nº 534 de 04.02.2020, lei federal nº 8.666 de 21.06.1993.
rESolVE:
1-NoMEar como PrEGoEiro o servidor dUciVal da SilVa BriTo, Matrícula 
nº 5891407/1, conforme legislação em vigor, para realizar o procedimento 
de licitação na modalidade Pregão, pelo período de 26 de agosto de 2021 
a 26 de agosto de 2022.
com efeitos a partir desta publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE,
Em: 26/08/2021
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 697498
Portaria Nº 53 de 26 de aGosto de 2021

o dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela portaria PorTaria Nº 76/2019- 
ccG, de 09 de janeiro de 2019, publicada no d.o.E. Nº 33777 de 10 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
designar a servidora dENiSE HElENa rodriGUES, matricula funcional nº 
57196503/2, cargo enfermeira, lotada na divisão Técnica/1°crS/SESPa, 
para atender como fiscal no contrato oriundos do Pregão Eletrônico nº 
15/2021, constante no processo nº  2021/554924, tendo como objeto o 
SErViÇo dE MaNUTENÇÃo dE aUToclaVE, Em substituição da servidora 
aNa SHEYla falcÃo ModESTo , enfermeira, matricula nº 5446350/5 
designada pela PorTaria Nº 050 de 25 de Maio de 2021,publicado no doe 
nº 34.595 de 26 de Maio de 2021 para atender como fiscal no contrato nº 
08/2021, adotando todos os procedimentos necessários previstos em lei.
Belém, 26 de agosto de 2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 697862
Portaria Nº 457 de 16 de aGosto de 2021.

o diretor do 1º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria n.º 76 de 09/01/2019, publicada no diário 
Oficial do Estado n° 33.777 de 10/01/2019.
coNSidEraNdo que a administração pública visa promover a regularidade 
e o seu aperfeiçoamento.
coNSidEraNdo o parecer da coNJUr/SESPa, de 09 de julho de 2021, nos 
autos do processo nº 2021/431990
coNSidEraNdo a Portaria de n° 778 de 22 de setembro de 2020, publicado 
no doE nº 34358 de 29 de setembro de 2020;
rESolVE:
i – rEaBrir Sindicância administrativa na forma do art. 199 da lei n. º 
5.810/94, composta pelos servidores liliaNE BraNdÃo riBEiro, Enfer-
meira, matrícula nº. 5342236/2 (Presidente), claUdio JoSÉ dE araUJo 

rocHa, agente administrativo, matrícula nº 57191092/1 (membro), GUSTa-
Vo carValHo dE frEiTaS, agente administrativo, matrícula nº 5892413/1 
(secretário) e acaUHaN SaldaNHa dE aNdradE, agente administrativo, 
matrícula nº 57191179/1 (suplente) para, sob a presidência da primeira, 
para apurar possível denúncia de assedio supostamente praticada pelo ser-
vidor  c.a.S.B lotado no caPS renascer.
 ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias prorrogável por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde, em 16/08/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor 1º crS SESPa

Protocolo: 697784
Portaria Nº 456 de 16 de aGosto de 2021.

o diretor do 1º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria n.º 76 de 09/01/2019, publicada no diário 
Oficial do Estado n° 33.777 de 10/01/2019.
coNSidEraNdo que a administração pública visa promover a regularidade 
e o seu aperfeiçoamento.
coNSidEraNdo o parecer da coNJUr/SESPa, de 22 de junho de 2021, 
nos autos do processo nº 2021/336195
coNSidEraNdo a Portaria de n° 778 de 22 de setembro de 2020, publicado 
no doE nº 34358 de 29 de setembro de 2020;
rESolVE:
i – rEaBrir Sindicância administrativa na forma do art. 199 da lei n. º 
5.810/94, composta pelos servidores liliaNE BraNdÃo riBEiro, Enfer-
meira, matrícula nº. 5342236/2 (Presidente), claUdio JoSÉ dE araUJo 
rocHa, agente administrativo, matrícula nº 57191092/1 (membro), GUSTa-
Vo carValHo dE frEiTaS, agente administrativo, matrícula nº 5892413/1 
(secretário) e acaUHaN SaldaNHa dE aNdradE, agente administrativo, 
matrícula nº 57191179/1 (suplente) para, sob a presidência da primeira, 
para determinar a reabertura das investigações para apurar possível falsifi-
cação documental materializada por meio da apresentação de uma suposta 
declaração assinada pela “chefe da Vigilância em Saúde/1ºcrS/SESPa” 
- rUTH cardoSo, matrícula n.º 5105269 com data do dia 27/02/2021. 
Sendo que a servidora afirma que  não assinou o referido documento e que 
sequer tinha coNHEciMENTo do ofício nº 031/2021 oriundo do TJPa que 
deu origem a confecção do referido documento.
 ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias prorrogável por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde, em 16/08/2021.
 Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor 1º crS SESPa

Protocolo: 697744

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE CONCESSÃO  N° 522/2021 – 26/08/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
WaldEMir rocHa fErrEira filHo; ag. administrativo: 54191456/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps icoraci/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 2.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.

 Portaria de coNcessÃo  N° 523/2021 – 26/08/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
claUdia EUNicE foNSEca Garcia; administradora; 57193962-1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 2.000,00
0103000000 339039 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps amazônia/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Portaria de coNcessÃo  N° 524/2021 – 26/08/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
PaTricia NUNES dE oliVEira; ag. administrativo; 57191170/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 3.000,00
0103000000 339039 r$ 1.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da caps ad iii - 
Marajoara/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), 
para atender despesas com Material de consumo e serviços de terceiros 
pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
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Portaria de coNcessÃo  N° 525/2021 – 26/08/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
MoNiK HElENa BaHia da SilVa; administradora; 57190888/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps iii Grão 
Pará/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para 
atender despesas com material de consumo e serviços de terceiro pessoa 
juridica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Portaria de coNcessÃo  N° 526/2021 – 26/08/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
SilVaNa dE NaZarETH dilVa SaNTaNa; ag, administrativo;  57191346-1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 3.000,00
0103000000 339039 r$ 1.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE PTE Var-
GaS/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para 
atender despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa 
jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Portaria de coNcessÃo  N° 527/2021 – 26/08/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
Maria da coNcEiÇÃo doS aNJoS ViEira; ag, de Portaria; 57191215/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE rEdUTo/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Portaria de coNcessÃo  N° 528/2020 – 26/08/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
EdNa do Socorro GUiMarÃES PaNToJa; ag, administrativo; 5155886/1
recurso(s): r$ 2.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE Mia/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ .2.000,00 (dois Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 697807

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo N° 499/2021 – 26/08/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor (es):
54194489/1 afoNSo NaZarENo dUTra aGraSSar (SocioloGo) / 
11  meia diárias (deslocamento) / de 01 a 03, 06, 08 E 09, 13 a 16 E 
22/09/2021.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, MariTUBa, BENEVidES E SaNTa BarBara- Pa
objetivo: representar o cir/M1/1 crS/ SESPa em reuniões. Nos referidos 
municípios da área metropolitana de Belém.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Portaria de coNcessÃo N° 500/ 2021 – 26/08/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
  resolve:
conceder: 02 meias diárias aos Servidor(a):
8084728/1 / TaÍSSa fÉliX da coSTa (Enfermeira) / 02 meias diárias ( 
deslocamento) / no período de 02 a 03/09/2021. .<br
54191797/1 / SilVia rEGiNa PiNHEiro BESSa (Enfermeira) / / 02 meias 
diárias (deslocamento) / no período de. 02 a 03/09/2021. .<br

57173282/1 /EdiNaldo MiraNda da SilVa (Motorista) /  02 Meias diária 
(deslocamento) / no dia 02 a 03/09/2021. <br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, MariTUBa-Pa
objetivo: realizar Supervisão Técnica nos referidos Municípios com o objetivo 
de avaliar o Sistema de Informação relacionados a Influenza e Covid-19, 
SiM-P.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 697380

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 039/2021 –25.08.2021 - DETERNIMAR
Nome: olGa SUSaNa caYUEla fErrEira
Matricula: 5096189-5
cargo: Médico
lotação: 3º crS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 26.12.16 a 25.12.19
Período: 01.09.2021 a 30.09.2021 (30) trinta dias

PORTARIA Nº 040/2021 –25.08.2021 - CONCEDER
Nome: cÍcEra liMa do NaSciMENTo
Matricula: 5166950-1
cargo: agente de Portaria
lotação: c.S.caSTaNHal  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 12.12.1999 a 11.12.2002
Período: 01.09.2021 a 30.10.2021 (60) sessenta dias

Protocolo: 697465

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 040 de 26 de aGosto de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar a servidora, Tereza cláudia cardoso Guedes
cargo: assistente Social, Matrícula nº57188841-1, para responder interi-
namente pela divisão Técnica do 7º centro regional de Saúde/SESPa, no 
período de 30/08 a 09/09/2021, por motivo de viagem da titular, sem ônus 
para a administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 697327

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 240 de 24 de aGosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Participar do evento PlaNEJaMENTo EM foco – “Pensando na 
Gestão em Saúde”
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 29/08/2021 a 01/09/2021 / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
 cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
adriana Monteiro de almeida
cPf: 010.574.022-57
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Matrícula: 5897264
cargo: agente administrativo
Elen de oliveira Sousa
cPf: 515.335.372-91
Matricula: 73504328/1
cargo: Técnico em Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 697305
diÁrias

Portaria Nº 242 de 23 de aGosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir a servidora que ira participar da solenidade de encer-
ramento do curso de capacitação no diagnóstico laboratorial em Malária, 
Doença de Chagas e microfilária realizado sob responsabilidade do LACEN 
com apoio do laboratório de revisão/9crS/SESPa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: rurópolis/Pa – Brasil.
Período: 16/09/2021 a 17/09/2021 / N° de diária:1 ½ (uma diária e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 697377
Portaria Nº 243 de 26 de aGosto de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar a Equipe do Nível centra para capacitação de Vigi-
lância e imunização das Meningites, Paralisia flácida aguda e dPT.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 26/09/2021 a 01/10/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 697393
Portaria Nº 244 de 26 de aGosto de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir o servidor que irá acompanhar a Equipe do Nível cen-
tra para capacitação de Vigilância e imunização das Meningites, Paralisia 
flácida aguda e dPT.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: itaituba/Pa – Brasil.
Período: 26/09/2021 a 01/10/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 697396
Portaria Nº 241 de 23 de aGosto de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: participar da solenidade de encerramento do curso de capaci-
tação no diagnóstico laboratorial em Malária, doença de chagas e micro-
filária realizado sob responsabilidade do LACEN com apoio do Laboratório 
de revisão/9crS/SESPa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: rurópolis/Pa – Brasil.
Período: 16/09/2021 a 17/09/2021 / N° de diária: 1 ½ (uma diária e meia)
Servidora:
Elizângela de Sousa Gonçalves leal
cPf: 636.456.702-97
Matrícula: 572073451
cargo: agente de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 697375
diÁria

Portaria Nº 245 de 24 de aGosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento das ações de vigilância Sanitária Munici-
pal, vistoria em farmácias, laboratórios, solicitação e orientações quanto o 
Plano de Ação e Perfil da Vigilância Sanitária referente ao ano 2021/2022 
que estão sendo exigidos com urgência da Vigilância Sanitária Nível central.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 20/09/2021 a 24/09/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
Mario da conceição lira Brasil
cPf: 100.526.152-00.
Matrícula: 1115461.
cargo: agente de Vigilância Sanitária.
Jorge aluísio coelho costa
 cPf: 072.522.342-15
Matrícula: 2707172
cargo: Médico Veterinário
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 697499

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N.º 332 de 26 de aGosto de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde/ SESPa, no uso de suas atri-
buições, e coNSidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 
5.810/94, que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNSidEraNdo as recomendações consignadas no parecer da coNJUr de 
fls. 52/54, constante no processo 2021/910888, devidamente homologado 
através do despacho de fl. 55;
r E S o l V E:
i – instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar através da co-
MiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar do 
10º crS/SESPa composta pelos servidores: GElMa Maria SilVa da SilVa, 
matrícula nº 5892334/1, EMaNoEl raY da GaMa fariaS, matrícula n° 
5892441/1 e carla oliVEira araUJo, matrícula nº 57224768/1, para sob 
a presidência do primeiro, apurar os indícios de irregularidades administra-
tivas praticadas pelos senhores c.a.o.B. e S. M., servidores desta SEcrE-
Taria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa, em tese, pela prática das 
transgressões disciplinares previstas no art. 177, i e Vi, art. 178, iV, XVii, 
XXi e art. 190, i, ii, iV da lei Estadual n° 5.810/94, bem como os fatos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, em tudo observando o 
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 
5°, inciso lV da constituição federal de 1988.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
alTaMira, 26 de agosto de 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/ SESPa

Protocolo: 697712

diÁria
.

PORTARIA N° 324/2021, DE 26/08/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para participar da reunião 
“Planejamento em foco – Pensando na Gestão da Saúde”. Bem como, re-
solver assuntos técnicos administrativos no nível central da SESPa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 6,5 diárias 
(completa) de 29/08/2021 a 04/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 697707
PORTARIA N° 321/2021, DE 25/08/2021

Portaria coletiva
objetivo: realizar inspeção em serviços e produtos nas ações de Vigilância 
Sanitária no município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará
Servidor: 57224781 / EdiValdo dE SoUZa SilVa (Téc. de Enfermagem) 
/ 4,5 diárias (completa) de 30/08/2021 a 03/09/2021
Servidor: 5160391-1 / JorGE Gil cHaGaS dE alMEida (Técnico de Vig. 
Sanitária) / 4,5 diárias (completa) de 30/08/2021 a 03/09/2021
Servidor: 57224934/2 / NilSoN caSTElo BraNco JUNior (TEcNico EM 
radioloGia) / 4,5 diárias (completa) de 30/08/2021 a 03/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 697699
PORTARIA N° 323/2021, DE 26/08/2021

Portaria coletiva
objetivo: Participar da reunião “Planejamento em foco – Pensando na Gestão 
da Saúde”. Bem como, resolver assuntos técnicos administrativos no nível 
central da SESPa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
6,5 diárias (completa) de 29/08/2021 a 04/09/2021
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
Saúde Pública) / 6,5 diárias (completa) de 29/08/2021 a 04/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 697703
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PORTARIA N° 322/2021, DE 25/08/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar inspeção em 
serviços e produtos nas ações de Vigilância Sanitária no município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 30/08/2021 a 03/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 697701

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

 Portaria Nº 62 de 25 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: ParTiciPar do MoNiToraMENTo E acESSoraMENTo doS rEfE-
ridoS ProGraMaS NUTriÇÃo, PSE, SaUdE dE adolEScENTE, QUE cada 
SErVidor E rESPoNSaVEl. a SErViÇo do 11 crS/SESPa
Município de MaraBá/ TUcUrUÍ/BrEU BraNco/ NoVo rEParTiMENTo
Período: 13 a 17/ 09/2021
 

SErVidor carGo MaTricUla
roSaNGEla ViaNa doS SaNToS coMiSSioNado 5942525/2

TaciaNa MiraNda riBEiro da SilVa aGENTE dE arTES PraTicaS 57206550/1
Sara iaGHi SalaME carValHo EMfErMEira 5751756/2

aNToNio VicENTE da SilVa MoToriSTa 498856
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 697738

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 021 de 25 de aGosto de 2021.
Nome: Patrícia ciribelli coelho américo.
Matrícula/Siape: 5897356-1.
cargo: Enfermeiro.
lotação: 12º crS / SESPa.
Triênio: 04.01.2012 a 03.01.2015.
Período: 05.10.2021 a 03.12.2021.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 697664

diÁria
.

Portaria Nº 439 de 26 de aGosto de 2021.
Nome: alauanda ribeiro da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 57205066-2.
cPf: 636.372.782-00.
Período: 30.08 a 04.09.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: tratar de assuntos de interesse da divisão de organização, con-
trole e avaliação no Nível central.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 697614
Portaria Nº 441 de 26 de aGosto de 2021

Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edmir Vieira Tavares.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504060.
cPf: 082.847.092-87.
Nome: dorcilene oliveira Gomes.
cargo: Biomédica.
Matrícula/Siape: 5891633/2.
cPf: 576.757.402.20.

Período: 30.08 a 03.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte, Tucumã e São félix do Xingu.
objetivo: realizar supervisão nas ações de controle das leishmaniose e 
raiva.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 697618
Portaria Nº 440 de 26 de aGosto de 2021.

Nome: Edinaldo ferreira da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504995.
cPf: 259.585.933-15.
Período: 30.08 a 03.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Pau d’arco, Bannach, rio Maria, Xinguara, Sapucaia  e floresta 
do araguaia.
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Setor de almoxarifado, fazer 
distribuição de EPi máscaras, luvas e material de higiene e limpeza para os 
profissionais de saúde que atuam no combate às endemias nesses municípios 
sob jurisdição deste 12ºcrS/SESPa/ENdEMiaS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 697616
PORTARIA Nº 438 DE 26 DE AGOSTO DE 2021

Nome: Gabriel de almeida Medina.
cargo: colaborador eventual.
Matrícula/Siape: colaborador eventual.
cPf: 025.391.172-31.
Período: 30.08 a 04.09.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém-Pa.
objetivo: tratar de assuntos de interesse da divisão de organização, con-
trole e avaliação no Nível central.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 697611

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 020 de 25 de aGosto de 2021
Tornar Sem Efeito, a PORTARIA Nº 018/16.08.2021, publicada no 
doE 34.675/19.08.2021, que concedeu licença-prêmio à servidora abaixo 
designada:
Nome: Janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/Siape: 0113255-1.
cargo: farmacêutico-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crS / SESPa.
Triênio: 01.12.2005 a 30.11.2008.
Período: 01.09.2021 a 30.10.2021.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
tornar sem efeito, a PORTARIA Nº 019/16.08.2021, publicada no 
doE 34.675/19.08.2021, que concedeu licença-prêmio à servidora abaixo 
designada:
Nome: Janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/Siape: 0113255-1.
cargo: farmacêutico-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crS / SESPa.
Triênio: 01.12.2008 a 30.11.2011.
Período: 01.11.2021 a 30.12.2021.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa

Portaria Nº 351/20.05.2021
Protocolo: 697659

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 616/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Estadual 
nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, EdUardo laUrido doS SaNToS, 
matricula 5115370-1-Hol, médico e iSaMU KoMaTSU liMa, matrícula n° 
54194948/1, médico, ambos lotados no centro de Terapia intensiva - cTi 
do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato administrativo 
nº 108/2021 – Hol, firmado com a empresa INTENSIVA GESTÃO DE SER-
ViÇoS MÉdicoS lTda, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços médicos em Unidade de Terapia intensiva adulto 
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(plantão médico, atenção horizontal e responsável técnico), visando atender 
as necessidades institucionais do Hospital ophir loyola - Hol. Processo nº 
2021/673658 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697369
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 571/2021–GaB/dG/HoL

o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Estadual 
nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, lÍVia Maria BraSil fErrEira ra-
MalHo, matrícula nº 6402997/1, coordenadora da agência Transfusional e 
no seu impedimento a servidora dilMa NaZarÉ PaVÃo alMEida, matrícula 
nº 57230404-1/Hol – Hol, ambas lotadas no centro de agência Transfu-
sional, para a função de fiscais do contrato administrativo nº 095/2021, 
firmado com a empresa DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA-ME, 
que têm como objeto a aquisição de Bolsas de Sangria Terapêutica para 
Agência Transfusional, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de referência. Processo nº 2021/247077 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697564
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 585/2021–GAB/DG/HOL

o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Estadual 
nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, Maria dE NaZarÉ GoMES BoTE-
lHo, matrícula nº 5828406-2 e JUÇara oliVEira dE JESUS, matrícula nº 
5894582/1, ambas lotadas na divisão de Esterilização do Hospital ophir 
loyola, para a função de fiscais do contrato administrativo nº 105/2021, 
firmado com a empresa ADVANCED ESTERILIZATION PRODUCTS DISTRI-
BUiÇÃo dE ProdUToS Para SaÚdE lTda, que têm como a contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com reposição 
total de peças no Equipamento STErrad 100S, fabricados pela “aSP – ad-
vanced Sterilization Products, nº de Série: 010101962258, para atender o 
Hospital ophir loyola - Hol. Processo nº 2020/226152 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697533

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do contrato administrativo n.º 105/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.678 de 23/08/2021 – Protocolo: 
694992
oNde LÊ:
Processo nº 2020/226152
Leia-se:
Processo nº 2021/226152
Belém, 26 de agosto de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 697850

.

.

coNtrato
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2021-HOL
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
médicos em Unidade de Terapia intensiva adulto (plantão médico, atenção 
horizontal e responsável técnico).
Valor Global: r$ 3.978.600,00 (três milhões, novecentos e setenta e oito 
mil e seiscentos reais).
data assinatura: 01/09/2021
Vigência: 01.09.2021 a 31/09/2022
Pregão Eletrônico nº 103/2021- Processo nº 2021/673658
orçamento: 10.302.1507.8880.33.90.39 foNTE: 0103/0269
contratado: iNTENSiVa GESTÃo dE SErViÇoS MÉdicoS lTda, com sede 
na avenida Serzedelo correa, n° 805, loja 5, Bairro Batista campos, Belém/
PA, Fone: (91) 3119-0017 E-mail: financeiro@intensivagsm.com.br, inscrita 
no cNPJ sob o nº 31.353.578/0001-55.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697383
coNtrato adMiNistratiVo Nº 095/2021-HoL

objeto: aquisição de Bolsas de Sangria Terapêutica para agência Trans-
fusional
Valor Global: r$ 1.168,75 (um mil, cento e sessenta e oito reais e setenta 
e cinco centavos).
data assinatura: 16/08/2021
Vigência: 16.08.2021 a 15/08/2022
Pregão Eletrônico nº 085/2021- Processo nº 2021/247077
orçamento: 10.302.1507.8880.33.90.30 fonte: 0269
contratado: diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro, com sede na rua 
remo amoras de oliveira, n° 496 – Muca Macapá/amapá, fone: (96) 3014-
0077/(96) 98105-0071 e-mail: marcozerodistribuidora.ap@gmail.com, ins-
crita no cNPJ sob o nº 11.719.882/0001-66.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS 

Protocolo: 697571

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 114/2017-HoL
data assinatura:26/08/2021
Processo nº: 2021/319018
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 03 (três) meses.
Vigência: 27/08/2021 a 26/11/2021
Valor Total do aditivo: r$ 18.271,31 (dezoito mil duzentos e setenta e dois 
reais e trinta e um centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.33 fonte: 0103/0269
contratado alocar - locadora dE VEÍcUloS, MáQUiNaS E EQUiPa-
MENToS lTda – EPP
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 697820

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico N°129/2021 – HoL

objeto: coNTraTaÇÃo de EMPrESaS QUE PrESTaM SErViÇo Na arEa 
dE MEdiciNa NUclEar Para aTENdEr aoS PaciENTES QUE ESTÃo EM 
TraTaMENTo Na diViSÃo dE MEdiciNa NUclEar do HoSPiTal oPHir 
loYola (Hol),Para rEaliZaÇÃo dE EXaMES dE ciNTiloGrafiaS, iNclU-
SiVE SErViÇo dE iodoTEraPia No PEriodo dE 12 MESES
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, 26 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 697698

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 032/2021
Processo nº 2021/162.530
Objeto: Compra de um sistema de radiografia computadorizada (CR) de 
digitalização de filmes oncológicos (específico para uso em tratamentos em 
radioterapia) junto com o nobreak, 8 cassetes para oncologia e 4 cassetes 
para raios-x
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
QUaliMaGE coMÉrcio SErViÇoS E rEPrESENTaÇÕES lTda
Valor Total da licitação: r$ 194.500,00
Belém, 19 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697384
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 109/2021

Processo nº 2021/658168
objeto: aquisição de solução integrada de segurança da informação, for-
mada pela aquisição de equipamentos do tipo firewall de Próxima Geração 
(Next Generation firewall – NGfW) e Sistema de relatoria e log, ambos 
com garantia de 36 (trinta e seis) meses, suporte técnico especializado e 
treinamento.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
iT ProTEcT SErVicoS dE coNSUlToria EM iNforMaTica EirEli
Valor Total da licitação: r$ 365.000,00
Belém, 24 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697329
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021

Processo nº 2021/247077
objeto: aquisição de Bolsas de Sangria Terapêutica para agência Trans-
fusional
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda-ME: r$ 1.168,75
Valor Total da licitação: r$ 1.168,75
Belém, 11 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697557
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 094/2021

Processo nº 2021/226152
objeto: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva 
e corretiva, com reposição total de peças no Equipamento STErrad 100S.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
adVaNcEd ESTEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS 
Para SaÚdE lTda: r$ 86.40,00
Valor Total da licitação: r$ 86.400,00
Belém, 11 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697522
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 77/2021
Processo nº 2021/117430
objeto: aquisição de equipamentos de informática (monitor e nobreak)
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
fEliPE S. do NaSciMENTo EirElli
Valor Total da licitação: r$ 40.500,00
Belém, 24 de agosto de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 697805

.

.

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2021/802975
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E UNiVErSidadE do ES-
Tado do Pará - UEPa
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre as 
entidades visando à concessão de estágio obrigatório supervisionado não 
remunerado no Hol, aos discentes dos cursos de Graduação e/ou Pós Gra-
duação da área de saúde da UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa, 
com fundamento na lei federal nº 11.788/2008, de 25 de Setembro de 
2008 e demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, 
contado da data de sua assinatura.
do foro: Belém – Pará
daTa: 20/08/2021
aSSiNaTUraS:
JoEl MoNTEiro dE JESUS - dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS – rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado 
do Pará - UEPa.
ENdErEÇo do coNVENiado: rua do Una, nº 156, Bairro do Telégrafo, 
cEP: 66050-540 – Belém/Pa.

Protocolo: 697454

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
a publicação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 094/2021, 
em favor da empresa adVaNcEd ESTEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUi-
ÇÃo dE ProdUToS Para SaÚdE lTda.
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 693680, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.674 de 18/08/2021, que trata da publicação do 
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 094/2021 em razão de 
Publicação equivocada.
Belém, 11 de agosto de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 697511
torNar seM eFeito

a publicação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 094/2021, 
em favor da empresa diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 690883, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.674 de 12/08/2021, que trata da publicação do 
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 085/2021 em razão de 
Publicação equivocada.
Belém, 05 de agosto de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 697555
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo de Nº 697217, diário N° 34.681 
dE 26/08/2021.

Protocolo: 697606

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 733/2021 - cPad/Pres/FscMP
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, desig-
nada pela Portaria nº 663/2021 – cPad/PrES/fScMP, publicado no doE 
n.º 34.663, de 09 de agosto de 2021, expedida pela sr. BrUNo MENdES 
carMoNa, Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 205 da 
lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar Patrícia Suely cavalcante Nonato, matrícula n° 57193112/1 
para, sob compromisso, desempenhar as funções de secretário da referida 
comissão.
adriana lúcia dos anjos Meireles calandrine.
Presidente do Pad nº 2019/442094

Protocolo: 697525

Portaria Nº 737/2021/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 E-ProTocolo Nº 2019/424838
rESolVE:
i- dESiGNaro Sra. cÍNTia GaMa SalES, Engenheira civil, lotada na GEff, 
matrícula nº 57196393/1, telefone: 4009-0346, e-mail: gama@hotmail.
com, e o Sr. roBSoN do NaSciMENTo SilVa - Engenheiro Eletricista, 
lotado na GEff, matricula nº 57197881/1, telefone: 4009-2375, e-mail: 
robson.silva74@hotmail.com, para exercerem os encargos de fiscais do 
contrato nº 115/2021/fScMP, oriundo da coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 
001/2020/FSCMP, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓR-
dia do ESTado do Pará - fScMP e a empresa TEN TaVarES ENErGia 
E coNSTrUTora EirEli, cNPJ nº 08.458.916/0001-00, tem como objeto 
a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo 
dE oBraS E rEforMa, Para adEQUaÇÃo E rESTaUraÇÃo do coMPlE-
Xo cENTENário fUNdaÇÃo SaNTa caSa: PrÉdio cENTENário - Blo-
coS 15 a 21: PaViMENTo SUPErior; Bloco 23: ENfErMaria GorETH 
E PaViMENTo SUPErior E BlocoS 32 E 33: ENfErMaria SÃo PaUlo E 
SaNTa Maria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
  Belém/Pa, 03 de agosto de 2021
_________________________________________________
  BrUNo MENdES carMoNa
  PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 697854
Portaria Nº 731/2021/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 2021/484661
rESolVE:
i - dESiGNar o Sr. WalTEr dE liMa MENdES Gil GoMES, Matrícula nº 
5957402/2, ocupante do cargo de coordenador da cSEG, e-mail: walter.
gomes@santacasa.pa.gov.br; telefone: (91) 4009-0306, para exercer o 
encargo de Fiscal do Contrato nº 130/2021/FSCMP, firmado pela FUNDA-
ÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a 
empresa GrUNoX EQUiPaMENToS Para GaSTroNoMia lTda, cNPJ nº 
10.777.579/0001-57, que tem como objeto a aquisição de 1(uma) câmara 
Mortuária para uso neste Hospital.
ii - dESiGNar o Sr. MarcElo cardoSo coSTa aNGEliM froTa, Matrí-
cula nº 80846258/5, ocupante do cargo de Gerente da GEff, Telefone: 
4009-2327, E-mail: marcelo.frota@santacasa.pa.gov.br, para na ausência 
do titular, exercer o encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 24 de agosto de 2021.
Sra. Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
PrESidENTE EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 697870
PORTARIA Nº 738/2021/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 2020/823822
rESolVE:
i- dESiGNaro robson Tadashi, cargo: Médico radiologista (rT), lotados 
na Gerência de diagnóstico por imagem e Endoscopia os contatos serão 
realizados através dos telefones: (91) 4009-2392/2248 - e-mail: gdiesan-
tacasa@gmail.com.br, para exercer os encargo de fiscal do contrato nº 
115/2021/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 004/2021/fS-
CMP, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO 
do Pará - fScMP e a empresa iBf – iNdÚSTria BraSilEira dE filMES 
S/a, cNPJ nº 33.255.787/0001-91, tem como objeto a  aQUiSiÇÃo dE 
filMES drY.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém/Pa, 23 de agosto de 2021
_________________________________________________
Sra. Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
  PrESidENTE EM EXErcÍcio
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 697875

coNtrato
coNtrato: 130/2021

objeto: aquisição de de 1 (uma) câmara Mortuária.
data de assinatura: 24/08/2021
Vigência: 24/08/2021 a 24/08/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 037/2021/fScMP - PaE Nº 2021/484661
Valor: r$ 40.979,00
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fontes de recursos: 0260, 0261, 0269, 0301008850 e 
Seus respectivos Superávits; Elemento de despesa: 449052.
contratado: GrUNoX EQUiPaMENToS Para GaSTroNoMia lTda, cNPJ/
Mf nº 10.777.579/0001-57
Endereço: rua diamante, nº 224, Bairro Jardim Joia, aruja-SP, cEP: 07.431-
315, telefone: (11) 2743-6288 / 4652-6012
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 697858
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aViso de LicitaÇÃo
.

NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico N° 050/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público que irá realizar o certame licitatório, em referência, em nova data 
01/09/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE SErViÇo MÉdico dE cirUrGia 
ofTalMolÓGica Para rETiNoPaTia da PrEMaTUridadE” para fScMP, 
conforme especificações e quantidades constantes doTermo de Referência 
- anexo i do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetuada 
no site: www.comprasnet.gov.br
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 27 de agosto de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 697347

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrôNico Nº 41/2021
Às 16:15 horas do dia 25 de agosto de 2021, após constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Walda clEoMa lo-
PES ValENTE doS SaNToS, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo 
nº 2021/656403, Pregão nº 00041/2021.
Empresa vencedora: PolYMEdH EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10
iTEM: 01.
Valor Global r$ 237.600,00.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 697304

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01325

Valor: r$11.300,80
data: 20/08/2021
objeto: aquisição emergencial de MaTErial dE coNSUMo - dESiNfETaNTE 
E alVEJaNTE lÍQUido clorado e aMaciaNTE a B/dE alQUil dEMETil 
BENZil aMoNio 50l
PaE nº 2021/875061 - dispensa de licitação Nº 124/2021
orçamento:
funcional Programática: 10302150782880000; fonte de recur-
so: 0269008054; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: WElTEN coMErcial lTda; cNPJ/Mf: 23.840.655/0001-73
ENdErEÇo: rua São caetano nº73, São francisco, Belo Horizonte/MG, cEP: 
31.255-056; TElEfoNE: (31) 3492-6768
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 697303
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 011/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 11 de JaNeiro de 2021.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o requerimento da servidora Elisangela leite Gonçalves através 
Processo 2021/23255;
rESolVE:
distratar, o (a) servidor (a), Elisangela leite Gonçalves, matrícula nº 
5944000/1 do cargo de Técnico de Enfermagem lotado (a) no (a) Gerência 
de coleta em doadores do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa, a contar de 10 de janeiro de 2021.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará - HEMoPa, em 11 de janeiro de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 697363

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 079/2021 decorreNte da toMada 
de PreÇos Nº 002/2021 – Processo adMiNistratiVo 

Nº. 2021/128334 - PAE
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 17.73.353/0001-00 
com sede na rua anchova, n°04, Pirapema, São João de Pirapemas/Pa,cEP: 

68719-000, neste ato representada por seu representante legal Jairo luiz 
asevedo Silva, portador da cédula de identidade nº 21630494-6, cPf/Mf 
sob o nº 613.455.802-82, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a EXEcUÇÃo da rEforMa 
do HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá da fUNdaÇÃo cENTro dE HE-
MoTEraPia E HEMaToloGia do ESTado do Pará, de acordo com es-
pecificações constantes do Termo de Referência, parte integrante deste 
instrumento de contrato.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 120 (cento e vinte) dias 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, de acordo com a legislação aplicável.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, 
como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 462.856,76 (Qua-
trocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e setenta 
e seis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 
8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela 
Servidora rebeca Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura, lotada na 
gerência de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 23 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-Presidente da fundação HEMoPa- con-
tratante
Jairo luiz asevedo Silva - aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo 
EirEli –contratada.
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 697299
EXTRATO DO CONTRATO 080/2021 DECORRENTE DE DISPENSA 

de LicitaÇÃo N° 060/2021 – Processo adMiNistratiVo 
Nº 2021/528204.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: l.M.G. da SilVa, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ sob o nº 10.234.840/0001-72 com sede na avenida alta-
mira, n° 755, Terreo Baixo, Prainha Santarém, Pa, cEP: 68010510, neste 
ato representado por seu representante legal ledison Marcelo Gomes da 
Silva, portador da cédula de identidade nº 4300624 Pc/Pa, sob cPf de 
nº 523.019.662- 91, residente e domiciliado na avenida rosa Passos, n° 
883, Santíssimo, Santarém, Pa, cEP: 68010250, doravante denominada 
coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE áGUa Mi-
NEral NaTUral, acoNdicioNada EM GarrafÕES PláSTicoS dE 20 li-
TroS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do HEMocENTro rEGioNal 
dE SaNTarÉM.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, 
como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0261000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 3.600,00 (Três mil 
e seiscentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor Joaquim augusto aquino de azevedo, responsável pelo Hemocentro 
regional de Santarém da fundação HEMoPa, tendo como fiscal Técnico a 
servidora renata Sousa ferreira, responsável pelo Serviço de Nutrição - 
SENUT da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 23 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-Presidente da fundação HEMoPa- con-
tratante
ledison Marcelo Gomes da Silva - l.M.G. da SilVa – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 697300

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato N° 023/2021 (reF. Proc. 
2021/908780)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: orBiS ENGENHaria lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 29.860.572/0001-22 com sede na rodovia augusto 
Montenegro,3600- coNd Park Ville lote 301- Tenone- Belém/Pará, neste ato 
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representada por seu representante legal alysson diego Sousa da cunha, 
portador da cédula de identidade nº. 151218857-3 crEa/Pa, cPf/Mf sob 
o nº. 983.351.382-49, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 023/2021, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto ao acréscimo 
de quantitativo, correspondente ao percentual de 1,05% (um vírgula zero 
cinco por cento) sobre o contrato originário, para a instalação de piso tátil, 
atendendo a política de inclusão e humanização
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$3.434,44 
(três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas
decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a 
seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782890000
Natureza da despesa: 449039
fonte de recurso: 0301000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 24 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante.
alysson diego Sousa da cunha - orBiS ENGENHaria lTda – contratada.
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 697301
7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 211/2017 (Proc. 

2021/681121).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: diaMEd laTiNo aMErica S/a, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 71.015.853/0001-45, com sede na rua 
alfredo albano da costa, nº 100, distrito industrial – cEP: 33.400-000 – 
cidade de lagoa Santa – Estado de Minas Gerais, neste ato representada 
por suas representantes legais Senhoras dayse Maria de Magalhães figuei-
redo, brasileira, portadora de cédula de identidade nº MG-361.027 e cPf/
Mf nº 220.898.616-49 e Marco Túlio de Souza Mourão, brasileiro, casado, 
contador, portador da cédula de identidade rG nº MG-8.884.328 SSP/MG, 
inscrito no cPf sob nº 040.935.566-60, residente e domiciliado na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade 
de lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, na rua alfredo albano da costa, 
100, Bairro distrito industrial de lagoa Santa, cEP 33.400-000, doravante 
denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 
211/17 (forNEciMENTo dE iNSUMoS Para oS TESTES iMUNolÓGicoS 
Para doadorES E rEcEPTorES dE SaNGUE, PaciENTES E TraNSPlaNTE 
da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HEMorrEdE coM cESSÃo dE EQUiPa-
MENToS EM rEGiME dE coModaTo SEM ÔNUS À fUNdaÇÃo HEMoPa), 
nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo, 
pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 17/09/2021 a 17/09/2022.
Valor: o valor global do presente termo aditivo é de r$3.521.615,58 (Três 
milhões quinhentos e vinte e um mil seiscentos e quinze reais e cinqüenta 
e oito centavos), aplicado reajuste de preços no valor de 5% (cinco por 
cento) – iPc.
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (pa-
gamento) dispostas no
presente Termo aditivo correndo à conta da dotação orçamentária anterior 
a seguir discriminada:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 E 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 24 de agosto de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
dayse Maria de Magalhães figueiredo - diaMEd laTiNo aMÉrica S/a - 
coNTraTada
Marco Túlio de Souza Mourão - diaMEd laTiNo aMÉrica S/a - coNTra-
Tada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 697302

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 060/2021
oBJETo: aquisição de mobiliários tipo cadeira secretária giratória com bra-
ços, cadeira fixa sem braços, armário alto com tampo, mesa de trabalho 
tampo reto em madeira Mdf, estante de aço, longarina metálica 3 lugares 
e 2 lugares, para atender os setores da recepção de pacientes e setores da 
coaMB da fundação HEMoPa.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compras-
para.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 10/09/2021

local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 02690010220 e 0103000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 697613

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 059/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo administrativo Eletrônico 2021/655152 - Pregão Eletrônico Nº 
059/2021 para contratação de empresa especializada para a confecção 
e instalação de painéis em Mdf para o novo Hemocentro regional de 
castanhal.
GrUPo 1 iTENS 1 a 6 – J lEMoS dE carValHo – cNPJ: 12.264.602/0001-
88 com Proposta no valor de r$ 18.549,00 (dezoito mil, quinhentos e 
quarenta e nove reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/655152 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 697610

diÁria
.

Portaria Nº 704 de 25 de aGosto  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 912626/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar d caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 28/08/2021.
alVaro lUiZ SErrÃo doS SaNToS, cPf: 184249882-72, ag. Port./coloG, 
MaT. 55940731, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 697371
Portaria Nº 703 de 25 de aGosto  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 907546/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de  ParTiciPar dE ViSToria TÉcNica ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa 
no dia 16/08/2021.
rEBEca GUErra TriNdadE, Gerente/GEiNE , MaT.:5916429, 0,5 diaria, 
Maria cHaVES ZUMEro TriNdadE, cPf: 786332302-91, coordenadorar/
coloG, MaT.: 572115632, 0,5 diaria e faBio MEdEiroS MoNTEiro, cPf: 
451420502-82, Motorista/GETra, MaT.: 541908191, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 697378
Portaria Nº 705 de 26 de aGosto  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 867271/2021.
  rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o ob-
jetivo de :
ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdidaToS a 
doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE JUrUTÍ/Pa no período de 14 
a 17/09/2021.
  JoaQUiM aUGUSTo aQUiNo dE aZEVEdo, cPf: 519281672-68, Gerente/
crH-SaN, MaT.: 57194725, 3,5 diarias, dara MarcEla GaMa doS aN-
JoS, cPf|: 020869912-07, Enferm./cHr-SaN, MaT.: 5655460, 3,5 diarias, 
, iVa ZaiZa ValENTE SoBral, cPf: 766593302-59, ag. admin./cHr-SaN, 
MaT.: 5953118, 3,5 diarias, KEllY cHriSTiNE doS SaNToS NadlEr, cPf: 
863625342-04, ag. admin./cHr-SaN, MaT.: 5953124, 3,5 diarias, , claUdio 
cESar ViaNa EVENGEliSTa, cPf: 320627372-20, Téc. Enferm./cHr-SaN, 
MaT.: 57206451, 3,5 diarias, lUZaNilVa SoUZa lEal, cPf: 370021202-04, 
ag. admin./cHr-SaN, MaT.: 57206451, 3,5 diarias, , roGErio foNSEca 
ViEira, cPf: 790625212-53, Téc. Enferm./cHr-SaN, MaT.; 57225123, 3,5 
diarias, laUra daYaNE MariNHo da crUZ, cPf: 799929782-87, Téc. En-
ferm./cHr-SaN. MaT.: 57191775, 3,5 diarias e aYlaNda aGUiar BarroSo, 
cPf: 589953742-68, Téc. em Patol./cHr-SaN, MaT.: 5884217, 3,5 diarias..
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  26 de agosto de  2021 .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 697545
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oUtras MatÉrias
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso - toMada de PreÇo 
Nº 01/2021 – HeMoPa

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, nesta 
oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação, 
designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
30/03/2021. Para fins de efeitos no disposto no § 3º do Art. 109 da 
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, comunica aos interessados 
que a empresa lEST SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli - cNPJ: 
83.760.785/0001 – 28 interpôs recurso administrativo contra a sua 
inabilitação na Tomada de Preço Nº 01/2021, ficando as demais licitantes, 
devidamente intimadas para querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias 
úteis, ou seja, de 30/08/2021 até 03/09/2021 aPrESENTar iMPUGNaÇÃo 
ao rEcUrSo iNTErPoSTo conforme faculta o § 3º do art. 109 da lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma do art. 110 
do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando aos 
autos dos recursos e do procedimento licitatório com vista franqueada aos 
interessados na sede da fundação HEMoPa no horário de 08:00 as 14:00 
horas, na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109. Bairro Batista campos. cEP: 
66033-000.
Belém (Pa) 27 de agosto de 2021
comissão Permanente de licitações
fundação HEMoPa

Protocolo: 697530

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 468, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de aGoSTo/2021.
1º PEriodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

5854369/2 aNdrEZZa oZEla dE 
VilHENa ENfErMEiro

09/05/2008 
a 

08/05/2011
30 26/08/2021 a 

24/09//2021 -

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

Protocolo: 697585

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrôNico
Número: 92/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de soluções de hemodiálise para atender a necessidade de 12 
(doze) meses no Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) e no centro 
de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 03/09/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 697451
ModaLidade PreGÃo eLetrôNico

Número: 93/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de produtos para saúde (PPS) de uso comum a todas as áreas 
assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) meses das unidades 
de internação clínica, unidades de terapia intensiva, ambulatório, serviço 
de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e obstétrico, emergên-
cia cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise Monteiro leite da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV), 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 03/09/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 697668
ModaLidade PreGÃo eLetrôNico

Número: 94/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de TraNSdUTorES, TiPo 
PrESSÃo iNVaSiVa, coMPaTÍVEl c/PolÍGrafo Marca TEB SP12, carac-
TErÍSTicaS adicioNaiS SEM diSPoSiTiVo dE flUXo, TiPo USo dEScar-
TáVEl para atender a demanda de atendimentos do setor de Hemodinâmica 
desta Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, conforme especificações 
do termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 03/09/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 697836
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 381 DE 26 DE AGOSTO DE 2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES do Hrca Para ParTiciParEM do 
EVENTo: “PlaNEJaMENTo EM foco – PENSaMENTo Na GESTÃo da SaÚ-
dE”, o MESMo SErá rEaliZado No aUdiTÓrio da SESPa Na cidadE 
dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 4.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 28/08 À 01/09/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

PORTARIA Nº 382 DE 26 DE AGOSTO DE 2021
oBJETiVo: ParTiciPar do EVENTo: “PlaNEJaMENTo EM foco – PENSa-
MENTo Na GESTÃo da SaÚdE”, o MESMo SErá rEaliZado No aUdiTÓrio 
da SESPa Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
STaNlEMir GoMES BarBoSa – MaT. 58923171-1, aGENTE dE PorTaria
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
SaNdra doS SaNToS TaVarES – MaT. 5942315-2, aSSESSor dE Ga-
BiNETE
Nº 4.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 28/08 À 01/09/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 697509
PORTARIA Nº 383 DE 26 DE AGOSTO DE 2021

oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao rH diaGNÓSTico – cENTro dE diaGNÓSTicoS EM 
rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria dE loUrdES ViEira dE SoUSa - MaT. 5793874-2, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 06/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

PORTARIA Nº 385 DE 26 DE AGOSTO DE 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria dE loUrdES ViEira dE SoUSa - MaT. 5793874-2, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 13 À 14/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
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PORTARIA Nº 384 DE 26 DE AGOSTO DE 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 07/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

PORTARIA Nº 386 DE 26 DE AGOSTO DE 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
iVaNia dE NaZarÉ doS SaNToS MarTiNS – MaT. 54186135-4, TÉc. dE 
ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 15/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 697843
..

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria Nº 075 de 26 de aGosto de 2021
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE n 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo, o parecer da assessoria Jurídica da SESPa nos autos do 
processo nº 2020/104849.
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 838, de 06 de Novembro de 2019, que 
designou a comissão Permanente de Sindicância do Hospital regional de 
Salinópolis,
rESolVE:  i – instaurar a competente Sindicância administrativa na forma 
do art. 199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servido-
res: criSTiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, matrícula nº 57174941-
1, EMErSoN SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo - matrícula nº 
5808987-2 e EliUdY da SilVa BraNdÃo agente administrativo - matrícula 
nº 5913561-1, para sob a presidência do primeiro, apurar as circunstâncias 
em que ocorreram os fatos.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias uteis, prorrogáveis por igual pe-
ríodo, desde que por motivo fundamentado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 697851

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 074/2021-dir/Hrs de 26 de aGosto de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da Portaria n° 210/2021-ccG de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE n° 34.486 de 09/02/2021.
rESolVE TorNar SEM EfEiTo, as Portarias nº 055 e nº 056 de 19.07.2021, 
publicadas no doE nº 34.644 de 20.07.2021, que concedeu licença Prêmio, 
nos períodos 01.09.2021 a 30.10.2021 e 01.11.2021 a 30.12.2021, respec-
tivamente, da servidora MadalENa ESPiriTo SaNTo fUrTado, Matrícula 
nº 5857589-4, Médica, lotada neste Hospital regional de Salinópolis.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 697652
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 001/2021. Processo 

Nº 2019/246236.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 1° Núcleo regional, na região de integração do Guamá, para a 
SETraN, homologado em favor da empresa coNSTrUaMEc – coNSTrUo 

aGricUlTUra MEcaNiZada S/a, cNPJ nº 22.983.316/0001-83, no valor 
total de r$ 12.455.984,58, pela autoridade competente, Sr. adlEr SilVEi-
ra, Secretário de Estado de Transportes, na data de 26/08/2021.

Protocolo: 697351
HoMoLoGaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 013/2021. Processo 
Nº 2019/615226.

oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-462, trecho entroncamento 
rodovia Br-308 / Vila araí, com extensão de 45,00 km, na região de inte-
gração do Guamá, sob a Jurisdição do 2° Núcleo regional, para a SETraN, 
homologado em favor da empresa d fáTiMa coNSTrUTora lTda, cNPJ n° 
22.208.322//0001-63, no valor total de r$ 45.315.987,75, pela autoridade 
competente, Sr. adlEr SilVEira, Secretário de Estado de Transportes, na 
data de 26/08/2021.

Protocolo: 697543

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 042/2021  Processo Nº 2021/565009

Valor Total: r$ 246.529,77 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e 
vinte e nove reais e setenta e sete centavos)
objeto À aquisição de 50.006,04 litros de Óleo diesel S-10 para recuperação 
de 7,85 km de Estradas Vicinais, no município de Mocajuba/Pa
data de assinatura: 25/08/2021 Prazo: 60 (sessenta) dias
inic. de Vig.: 25/08/2021  T. Vig.: 23/10/2021
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0324000000; origem: recurso TE-
SoUro; Plano interno: 206coMBUSMJ; ação detalhada: 269127.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MocaJUBa cNPJ: 
05.846.704/0001-01.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 697376

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 015/2019  Processo nº 2019/215288
Nº. do Termo: 5º  data de assinatura: 24/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 015/2019. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 336 (trezentos e trinta e seis) dias inic. de Vig.: 26/08/2021 T. Vig.: 
27/07/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria daS BarrEiraS cNPJ 
n° 10.249.381/0001-09
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
TraNSPorTES.

Protocolo: 697702

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº. 118/2021-GP, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do art. 
19 do Estatuto Social da cPH;coNSidEraNdo os princípios administrativos 
dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legislação 
vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – GUaJará coNS-
TrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES lTda. - EPP.
coNTraTo: 025/2021-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de anajás, Estado do Pará, sob o regime 
de execução de empreitada por preço unitário, conforme especificações 
constantes do Edital de licitação e seus anexos, do Termo de referência, 
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Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATA-
da, que são partes integrantes deste contrato.
fiScal TiTUlar: Mayra Souza do Nascimento, Matrícula: 5904845;
  fiScal SUBSTiTUTo: Zilmar Batista Paiva Júnior, Matrícula: 5946513.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
24 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 697671
Portaria Nº. 119/2021-GP, de 24 de aGosto de 2021.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do art. 
19 do Estatuto Social da cPH;coNSidEraNdo os princípios administrativos 
dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – ocEaNorTE 
coNSTrUÇÕES lTda – EPP.
coNTraTo: 026/2021-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a reforma 
e adequação do Terminal Hidroviário de passageiros e cargas do município 
de Bagre, no estado do Pará, conforme especificações constantes do Edital 
de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações Técnicas 
e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada.
fiScal TiTUlar: Mayra Souza do Nascimento, Matrícula: 5904845;
  fiScal SUBSTiTUTo: Zilmar Batista Paiva Júnior, Matrícula: 5946513.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
24 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 697689

.

.

errata
.

NA PUBLICAÇÃO 680349 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 008/2020-CPH, PUBLICADO NO DOE 34.640 

de 15 de JULHo de 2021,
onde se lê: Termo aditivo: 1º
contrato: 008/2020-cPH
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de PraZo 
do coNTraTo, que versa sobre a prestação dos serviços de segurança 
armada e desarmada na sede da cPH e no Terminal Hidroviário de Belém 
luiz rebelo Neto.
data de assinatura: 08/07/2021.
Vigência: 09/07/2021 a 08/07/2022.
Programa de trabalho: 26.784.1486.8496
fonte/Natureza: 0101 e 0261/339037
cNPJ: 12.557.363/0001-01 - NorSEG ViGilÂNcia E SEGUraNÇa EirEli.
Endereço: conjunto cidade Nova iV, Travessa WE 36, nº 352, bairro coquei-
ro, cEP: 67.133-190, cidade de ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo
leia-se: Termo aditivo: 1º
contrato: 008/2020-cPH
Valor: 446706,12
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de PraZo 
do coNTraTo, que versa sobre a prestação dos serviços de segurança 
armada e desarmada na sede da cPH e no Terminal Hidroviário de Belém 
luiz rebelo Neto.
data de assinatura: 08/07/2021.
Vigência: 09/07/2021 a 08/07/2022.
Programa de trabalho: 26.784.1486.8496
fonte/Natureza: 0101 e 0261/339037
cNPJ: 12.557.363/0001-01 - NorSEG ViGilÂNcia E SEGUraNÇa EirEli.
Endereço: conjunto cidade Nova iV, Travessa WE 36, nº 352, bairro coquei-
ro, cEP: 67.133-190, cidade de ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 697656
NA PUBLICAÇÃO 694852 REFERENTE AO CONTRATO 023/2021-
cPH, PUBLicado No doe 34.676 de 20 de aGosto de 2021,

onde se lê: o presente contrato tem como objeto a contratação de em-
presa especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a 
elaboração dos projetos executivos civil (arquitetônico e complementares) 
e naval para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de passagei-
ros e cargas do município de oeiras do Pará, no estado do Pará, conforme 
especificações constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo 
de referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado 
pela coNTraTada.
leia-se: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa es-
pecializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a elaboração 
dos projetos executivos civil (arquitetônico e complementares) e naval para 

a construção do Terminal Hidroviário de passageiros e cargas do município 
de Oeiras do Pará, no estado do Pará, conforme especificações constantes 
do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações 
Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada.

Protocolo: 697662

.

.

coNtrato
.

coNtrato 025/2021-cPH
Valor do contrato: r$ 2.582.641,92
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de anajás, Estado do Pará, sob o regime 
de execução de empreitada por preço unitário, conforme especificações 
constantes do Edital de licitação e seus anexos, do Termo de referência, 
Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATA-
da, que são partes integrantes deste contrato.
data de assinatura: 24/08/2021.
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022.
funcional Programática: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/ 449051
cNPJ: 34.261.920/0001-85 - GUaJará coNSTrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES 
lTda. - EPP.
Endereço: Travessa João domingos da Silva, nº 153, Bairro Novo, cEP: 
68.670-000, cidade de Bujarú, Estado do Pará, com telefones de contato 
(91) 3119-7910 e (91) 98425-3294
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 697665
coNtrato 026/2021-cPH

Valor do contrato: r$ 2.462.965,16
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a reforma 
e adequação do Terminal Hidroviário de passageiros e cargas do município 
de Bagre, no estado do Pará, conforme especificações constantes do Edital 
de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações Técnicas 
e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada.
data de assinatura: 24/08/2021.
Vigência: 24/08/2021 a 23/08/2022
funcional Programática: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda – EPP.
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985- Edifício Mirai Office, Sala 1518, 
Bairro do Umarizal, cEP: 66.050-350, Município de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 697666

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº010/2021-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada para a locação de Veículos, o qual 
visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, através 
da dispensa de licitação nº010/2021- cPH, processo nº2021/851628.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 339033
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
SoNaVE coMÉrcio dE VEÍcUloS EirEli
cNPJ/cPf/Mf nº: 34.922.192/0001-05
Endereço: rua 28 de Setembro, n° 858- Bairro: reduto - cEP: 66.053-355 – 
E-mail: sonaveveiculos@gmail.com – Telefone:(91) 3117-3331 - Município: 
Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
90(noventa) dias
início: 30/08/2021
Término: 28/11/2021
Base legal da dispensa:
art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 697306
eXtrato de aV i s o

  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº011/2021-cPH
- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada para o fornecimento de água Mineral, 
o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
através da cotação Eletrônica nº005/2021- cPH, processo nº2021/774973.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 339033
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
1. f. dE alENcar EirEli – ESTrEla dalVa
cNPJ/cPf/Mf nº: 09.165.782/0001-93



38  diário oficial Nº 34.683 Sexta-feira, 27 DE AGOSTO DE 2021

Endereço: Travessa WE 43, conjunto cidade Nova Viii, nº 182 - Bairro: 
cidade Nova - cEP: 67.133-260 – E-mail: estrela.dalva01@hotmail.com – 
Telefone:(91) 3207-3967 - Município: ananindeua – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$ 2.985,00 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
12(doze) meses
início: 01/09/2021
Término: 31/08/2022
Base legal da dispensa:
art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 697307

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico 006/2021 - Processo nº. 2021/719128 - Homologo 
o presente certame e determino a contratação da seguinte empresa: Mi-
crodaTa SiSTEMaS ElETroNicoS EirEli, cNPJ: 09.492.650/0001-57 
para contratação de empresa especializada na locação de 03 (três) contro-
ladores eletrônicos de ponto com módulo de reconhecimento facial e leitura 
biométrica (Ponto Biométrico), incluindo o software de gerenciamento do 
equipamento, a sua manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento 
de peças e ainda o fornecimento de 48 (quarenta e oito) bobinas térmicas, 
nas especificações e quantidades descritas no item 4, do Termo de Referên-
cia, a serem executados de forma contínua e estimativa pelo prazo de 12 
(meses), considerando a necessidade desta arcoN-Pa, conforme Termo de 
referência (anexo i), no valor total de r$ 155.000,00 (cento e cinquenta e 
cinco mil reais), considerando a necessidade de demanda desta agência. - 
Belém, 25 de agosto de 2021.- EUriPEdES rEiS da crUZ filHo - diretor 
Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 697450

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 279 de 26 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. 51 da lei nº 8.666/93 e o processo 
2021/383870;
rESolVE:
i - coNSTiTUir comissão Especial de licitação, objetivando o atendimento 
do processo nº 2021/383870, composta dos servidores:
• SHIRLEY DE FÁTIMA SABÁ COELHO, matrícula nº 24309/ 1, ocupante do 
cargo Técnico em Gestão Pública;
• BRUNA GOMES RIBEIRO SANTOS, matrícula nº 80845779/ 4, ocupante 
do cargo Técnico em Gestão de infraestrutura;
• JAILTON BARROS SEREJO, matrícula nº 57175425/ 2, ocupante do cargo 
Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP.

Protocolo: 697861

.

.

errata
.

DOE 34.680 PROTOCOLO 696320
oNde se LÊ: BENEficiário: Paulo Henrique de araujo cavalcanti cargo: 
coordenador regional MaTricUla: 5939814-2 oriGEM:redenção/Pa
Leia-se: BENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves cargo: coorde-
nador regional MaTricUla: 5917493 oriGEM:Marabá/Pa

Protocolo: 697791

diÁria
.

PORTARIA Nº 478/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Paulo Henrique de araujo cavalcanti
cargo: coordenador regional
MaTricUla: 5939814-2
oriGEM: redenção/Pa
dESTiNo: Pau d’arco/Pa
OBJETIVO: Realizar organização do curso de Inseminação Artificial para 
fortalecimento das cadeias de produção animal na colônia Nicolina rivett.
PErÍodo: 30/08 a 03/09/2021
Nº dE diáriaS:  4 ½ (quatro e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 697709

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1279, de 26 de aGosto de 2021
institui o Núcleo de regularização fundiária Urbana para coordenar as ope-
rações relacionadas a regularização fundiária Urbana (rEUrB) e parceria 
entre entes públicos para execução de serviços relacionados a essa atividade.
o PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 
1975, regulamentada pelo decreto nº 63, de 14 de março de 2007;
coNSidEraNdo a promulgação da lei Estadual nº 8.878 de 08 de Julho 
de 2019, bem como o decreto regulamentador 1.190 de 25 de novembro 
de  2020, e o decreto regulamentador que versa sobre imóveis não ru-
rais nº 1.191 de 25 de novembro de 2020, na qual regulamenta as ações 
vinculadas a regularização fundiária Urbana, tais como núcleos urbanos 
informais, áreas urbanas, de expansão urbana, de urbanização específica e 
outras áreas necessárias à implantação de equipamentos públicos urbanos 
ou comunitários situados em terras públicas estaduais;
coNSidEraNdo estabelecer equipes necessárias para estruturação de pla-
nos de trabalho visando a realização dessas atividades em vários municípios 
do Estado do Pará, bem como organização de fluxos internos para tramita-
ção dos processos, organização de equipes administrativas e técnicas para 
execução dos trabalhos de campo, elaboração de termos de cooperação 
técnica visando a efetivação da regularização dos imóveis, acompanhamento 
das tratativas com entes do poder público estadual e municipal, estrutura-
ção de equipes para levantamento das áreas de interesse, ajustes quanto 
a capacitação dos servidores dos entes públicos estaduais e municipais, 
acompanhamento da migração do Sistema de cadastro e regularização 
fundiária (Sicarf) bem como seu módulo de rEUrB para os municípios e 
outros órgãos estaduais, acompanhamento das tratativas entre os cartórios 
estabelecidos nas regiões designadas para atuação.
r E S o l V E:
Art. 1º Criar Núcleo com o fim de coordenar as operações relacionadas a 
regularização fundiária Urbana (rEUrB) e parceria entre entes públicos 
para execução de serviços relacionados a essa atividade, sendo subordinados 
diretamente à Presidência.
art. 2º designar, para a composição do Núcleo de regularização fundiária 
Urbana os servidores abaixo relacionados:
1. Gabriel ferreira Natário – assessor de Gabinete do instituto de Terras 
do Pará (iTErPa) – GP, como coordenador principal do presente núcleo;
2. Susany de Sena Nery – Técnica em desenvolvimento agrário e fundiário 
do instituto de Terras do Pará (iTErPa) – caf; como coordenadora adjunta 
dos trabalhos;
3. Bruna da Silva casseb - dEaf - Técnica em desenvolvimento agrário 
e fundiário do instituto de Terras do Pará (iTErPa) - para apoio técnico
art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a comissão contará com a 
colaboração de servidores que, direta ou indiretamente estejam envolvidos 
nos processos, para execução dos serviços pertinentes à atividade de re-
gularização fundiária Urbana.
art. 4º a comissão, ora constituída, terá prazo indeterminado, uma vez 
que se encontra diretamente relacionada às atividades de gestão fundiá-
ria urbana desempenhadas por este Instituto, podendo ser modificada a 
qualquer tempo.
PUBliQUE-SE. cUMPra-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 697481
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2015/85908
liNcolN adriaNo 

raiMoNdi
faZENda NoVo 

HoriZoNTE 1494,8471 TailÂNdia 1280/2021

Belém(Pa), 26/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 697531

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

 terMiNo de ViNcULo
eXtrato de distrato de serVidor teMPorÁrio

ParTES: instituto de Terras do Pará-iTErPa (concedente) e o abaixo rela-
cionado (contratado)
Servidor: SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo – contrato nº 02/2020
Matricula nº 55587430/7
cargo: Técnico em Gestão de informática
Termino de Vinculo: a partir de 31.08.2021 - Processo nº 2021/935010, 
de 25.08.2021
ordENador rESPoNSáVEl: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS

Protocolo: 697343

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº  1274/2017 DE  26/08/2021
oBJETiVo: Para atender a ação de regularização fundiária nos municípios 
de Marabá/Parauapebas.
PErÍodo : 31/08 a 29/09/2021  (29,5 ) diárias  p/ cada
SErVidorES :
-316.8085/1 - Maria alzenora de almeida (Engº agrônomo)
-5899.147/3 - luciano carvalho freitas ( assist. Técnico -dEaf)
-5892.403/3 - Wagner romulo lima lopes filho ( Técnico – dEaf )
-5956.627/1- Jefferson Barbosa da Silva  ( Assist. Técnico - DEAF )
- 316.9006/1- Paulo Edson da Silva alves (agrimensor)
-5552.435/2 - raimundo Socorro costa almeida ( assist, Técnico-dEaf)
-5722.1278/3 – leon Brasil corumbá ( Técnico – dEaf )
-315.3797/1 - raimundo Walter correa ( assist. administrativo)
- 5719.3369/1 - ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior  (Moto-
rista )
- 5941.950/2- Wilson Soares da Vera cruz ( Motorista)
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 697404

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº5097/2021 de 26 de aGosto de 2021 - adeParÁ.
dispõe sobre a instauração de Processo administrativo de Sindicância, de-
signa a comissão e dá outras providências.
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 
nos art. 199,201 e 205 da lei Estadual nº 5.810/94 e demais legislações 
aplicáveis.
rESolVE:
determinar a instauração de Processo administrativo de Sindicância e de-
signar os servidores BarTo MoNTEiro loPES, cargo: fiscal Estadual agro-
pecuário, matrícula: 55587389/ 1; clEcio dE MoraES corrEa, cargo: 
assistente administrativo, matrícula: 54197074/ 1; lotados respectivamente 
na UlSa de dom Eliseu e Sede da instituição, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem comissão de SiNdicÂNcia, preferencialmente por 
via digital de vídeo conferência, com sede na av. Pedro Miranda, 1666, 
sala da corregedoria, incumbida de apurar, no prazo de 30 (trinta dias) de 
acordo com art. 201 da lei 5.810/94 - rJU, as possíveis irregularidades, 
referentes aos atos e fatos que constam no processo administrativo Nº 
2021/874711, bem como as demais infrações conexas que emergirem no 
decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor-Geral - adEPara

Protocolo: 697622

errata
.

 Na Portaria de Férias nº 3977 de 19/07/21, publicada no doE nº 
34644 de 20 de julho de 2021 do servidor adriaNa ParlaNdiM liMa 
6403368/1
onde se lê: 02.08.21 a 31.08.21
Leia-se: 02.08.21 a 16.08.21

Protocolo: 697483
errata da Portaria 4690/2021, PUBLicada 

DIA 16/08/2021.
onde se lê: objetivo: realizar levantamento de detecção das pragas dos 
citros em propriedades rurais no município.
Leia-se: objetivo: Participar da reunião técnica do Programa fitossanitário 
da Bananeira.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697414
errata

Na Portaria de Férias nº 3209 de 18/06/21, publicada no doE nº 34616 
de 21 de julho de 2021 do servidor alTair JoSE PErEira liMa 51855478/3
onde se lê: 01.07.21 a 30.07.21
Leia-se: 19.07.21 a 17.08.21

Protocolo: 697480

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo
CONTRATO Nº 052/2018

Valor GloBal ESTiMado: r$ 576.195,60
ViGÊNcia: 04/06/2020 à 03/06/2021
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de veículos automotores
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
EXErcÍcio: 2020
coNTraTado: EMPrESa BraSil rENT a car lTda, cNPJ: 03.434.532/0001-25
ordENador: GEoVaNNY faracHE Maia
*republicado por ter saído com incorreção no doE n° 34.250 de 10/06/2020

Protocolo: 697448

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 007/2021/adeParÁ

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 007/2021/adEPará, processo nº 2020/467565, cujo objeto 
aquisição de material permanente, estetoscópio, consistem no auscultar 
sons vasculares, cardíacos, respiratórios ou do trato digestório de equinos no 
momento da eutanásia dos equinos, respectivamente, conforme especifica-
ções, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, decide HoMoloGar o aludido certame, efetuado na modalidade 
de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, em favor da seguinte 
licitante declarada vencedora, conforme abaixo:
1 - cNPJ: 29.187.032/0001-20 - aMaZoN MEdical carE EirEli, cNPJ/cPf, 
foi a vencedora pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 19.500,00 
(dezenove mil e quinhentos reais).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 007/2021/adEPará: r$ 19.500,00 (de-
zenove mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 25 de agosto de 2021.
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 697514

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 5086/2021: BENEfi-
ciário: caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E SilVa; Matrícu-
la: 57192005;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa física, para atender as necessidades da 
Gerência regional de Breves; Elemento de despesa / Valor: 339036/47 / 
r$ 4.200,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas:
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697374
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5094/2021: BENEficiário: 
TaiaNa dE NaZarE SoarES aiKaWa;Matrícula: 55586137;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338; fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as neces-
sidades da UlSa de castanhal.Elemento de despesa/ Valor: 339030/36/47 
/ r$1.080,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia):15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 697419
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 5085/2021: BENEficiá-
rio: JoSÉ WaNdErlEi doS SaNToS oliVEira; Matrícula: 57222893;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de 
pessoa física, para atender as necessidades da Gerência regional de Breves.
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Elemento de despesa / Valor: 339036/47 /r$ 3.600,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697365
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 5084/2021: BENEficiário: 
fraNciSco MaUricio SoUSa BarBoSa; Matrícula: 54185855;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
física, para atender as necessidades da Gerência regional de Breve.Elemento 
de despesa / Valor: 339036/47 /r$ 4.800,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697356
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 5087/2021: BENEficiário: 
KEllY criSTiNY GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE;Matrícula: 57209646;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706; fonte:0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de 
pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as 
necessidades da UlSa de Soure.Elemento de despesa/ Valor: 339030/36/47/ 
r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia):15.ordenador de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697381
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 5083/2021: BENEficiário: 
JoSÉ WaNdErlEi doS SaNToS oliVEira; Matrícula: 5904808;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
física, para atender as necessidades da Gerência regional de Breves.Ele-
mento de despesa / Valor: 339036/47 /r$ 4.800,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697350

diÁria
.

Portaria: 5089/2021 objetivo: realizar a organização documental padroni-
zada nos escritórios de Salvaterra e Soure.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SalVaTErra,SoUrE/Pa Servidor: 
57189787/ aUrEa SirlENE fErrEira PErES fiGUEirEdo (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 14,5 diáriaS / 13/09/2021 a 27/09/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697352
Portaria: 5088/2021 objetivo: dar apoio na realização da operacionaliza-
ção de encaminhamento de equipamento de refrigeração e de atendimen-
to.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/
Pa destino:  aNaPU,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55588821/ faBio MaciEl 
fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 11/08/2021 a 
14/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697348
Portaria: 5081/2021 objetivo: conduzir a acompanhar a equipe de super-
visão na reunião técnica do Programa fitossanitário da bananeira.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: faro,-
JUrUTi,ÓBidoS,TErra SaNTa/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN 
BaTiSTa PErEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 
11/09/2021 a 16/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697340
Portaria: 5090/2021 objetivo: realizar o inquérito soro epidemiológico 
em estabelecimentos com suínos na região iii do Plano estratégico Brasil 
Livre de Peste Suína Clássica. Justifica-se as diárias para o mesmo município 
de itaituba, tendo em vista que as propriedades são distantes da Sede e por 
questões de agilizar os serviços não vai ser possível retornar à sede.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iTaiTUBa/Pa destino: 
aVEiro,iTaiTUBa,PlacaS,TrairÃo/Pa Servidor: 5869170/aPriGio liNS 
dE oliVEira filHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS 
/ 29/08/2021 a 05/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697354
Portaria: 5082/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da mos-
ca da carambola (Bactrocera carambolae). fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS,-
cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS /Pa Servidor: 54191532/rai-
MUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 08/09/2021 a 09/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697342
Portaria: 5080/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca 
da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa 
iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 54187465 /Marilia 
fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
03/09/2021 a 03/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697336
Portaria: 5079/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de Vazio Sanitário 
da Soja em 01(uma) propriedades no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU d`arco/Pa 
Servidor: 55586116/WalTEr WilSoN alEiXo ViToriNo (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 1,5 diária / 08/09/2021 a 09/09/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697330
Portaria: 5078/2021 objetivo: dar apoio a equipe que irá realizar vistorias 
de rotina e de registro inicial, em estabelecimentos artesanais.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cUrioNÓ-
PoliS,ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 57191852/ WaNdo caMPoS BarrETo 
(aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 30/08/2021 a 04/09/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697323

Portaria: 5072/2021 objetivo: dar apoio nas atividades durante a etapa 
de vacinação contra febre aftosa, etapa Marajó/2021.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: SalVaTErra/Pa 
Servidor: 55586097/lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍcola) 
/ 14,5 diáriaS / 13/09/2021 a 27/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 697315
Portaria: 5073/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina e para registro 
inicial, em estabelecimentos artesanais.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: cUrioNÓPoliS,ParaUaPEBaS/Pa 
Servidor: 54196692/ SUMaYa EMilia MarTiNS PaUliNo (MÉdico VETEri-
Nário) / 5,5 diáriaS / 30/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697316
Portaria: 5075/2021 objetivo: coordenar “as atividades durante a etapa 
de vacinação contra febre aftosa, etapa Marajó/2021”.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SalVaTErra/Pa 
Servidor: 5909028/JoElia Maria SaNTaNa GUErra (MÉdico VETEriNá-
rio) / 14,5 diáriaS / 13/09/2021 a 27/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697317
Portaria: 5076/2021 objetivo: realizar busca nos inadimplente no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBEl fi-
GUEirEdo/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57173779/ 
roNiValdo faUSTiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697319
Portaria: 5074/2021 objetivo: reunir junto ao Gerente para progra-
mar ações de setembro de 2021 no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: PlacaS/Pa destino: alTaMira/Pa Ser-
vidor: 5922844/ alEX SaNdro dE oliVEira BaraTa JUNior (aUXiliar 
dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 25/08/2021 a 28/08/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE

Protocolo: 697320
Portaria: 5077/2021 objetivo: realizar busca aos inadimplentes no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBEl fiGUEi-
rEdo/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57173779/ roNiValdo 
faUSTiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697321
Portaria: 5070/2021 objetivo: realizar Plano de ação de contenção de 
um foco de raiva no município de Marabá, localizada a 200 km da sede de 
Marabá, divisa com itupiranga – Vila cruzeiro do Sul.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVa iPiXUNa/Pa destino: MaraBá/
Pa Servidor: 55585501/MarcoS frEiTaS araUJo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 14,5 diárias / 12/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697309
Portaria: 5071/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina e para registro 
inicial, em estabelecimentos artesanais.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cUrioNÓPoliS,ParaUaPEBaS/
Pa Servidor: 51855510 / aNa PaTricia MariNHo MElo (MÉdico VETEri-
Nário) / 5,5 diáriaS / 30/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697310
Portaria: 5091/2021 objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico 
em estabelecimentos com suínos em 07 propriedades localizadas nos mu-
nicípios sob jurisdição da Gerência regional almeirim.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: 
alMEiriM,PorTo dE MoZ,PraiNHa/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUS-
To SoarES loPES (MÉdico VETEriNário) / 11,5 diáriaS / 31/08/2021 
a 11/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697357
Portaria: 5092/2021 objetivo: realiza a operacionalização de encami-
nhamento de equipamento de refrigeração e de atendimento.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: 
aNaPU,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5948648/MaNoEl PErEira cardoSo (GE-
rENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 11/08/2021 a 14/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697360
Portaria: 5093/2021 objetivo: realizar diagnóstico de capacitação; 
diagnóstico social e acolhimento de servidores do PSS7 nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: MaraBá,TUcUMÃ,XiNGUara/Pa Servidor: 57176268/Maria JoSE 
SaNToS MElo da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 
29/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 697400
Portaria: 5095/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agrope-
cuárias que comercializam agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS,Eldorado 
doS caraJáS/Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 03/09/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697444
Portaria: 5096/2021 objetivo: receber material de consumo para a regio-
nal Santarém (Santarém, Belterra, alenquer, Monte alegre, Mojui dos cam-
pos, lago Grande).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5953639/ dENiS GUilHErME 
SilVa SaldaNHa (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 
17/09/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 697532
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Portaria: 5103/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94,art.145/149. origem: aBaETE-
TUBa/Pa destino:acará,iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 08400661/al-
TiNo diaS da coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 01/09/2021 a 04/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697578
Portaria: 5099/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica no peri-
foco de raiva.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caS-
TaNHal/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 55586131/PaUlo 
adriaNo da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS /06/09/2021 a 
10/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697558
Portaria:  5098/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica no pe-
rifoco de raiva.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
TErra alTa/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 54186951/
idEValdo alVES coSTa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 06/09/2021 
a 10/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697552
Portaria: 5100/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5942399/iÊda rodriGUES 
da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 02/09/2021 a 04/09/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697565
Portaria: 5102/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário 
da soja em 01 (uma) propriedade no município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU d`arco/Pa 
Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
1,5 diária / 08/09/2021 a 09/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 697569
Portaria: 5101/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo 
frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 02/09/2021 
a 03/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 697567
Portaria: 5104/2021 objetivo: dar apoio ao Médico Veterinário na realiza-
ção do inquérito soroepidemiológico em estabelecimento de criação de suí-
nos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraSil NoVo/
Pa destino: MEdicilÂNdia, UrUará/Pa Servidor: 54187005/EriNaldo 
SilVa doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 30/08/2021 a 03/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697625
Portaria: 5108/2021 objetivo: realizar inquérito soroepidemiológico em 
estabelecimentos com suínos em 50 propriedades localizadas nos municí-
pios sob jurisdição da Gerência regional Tucumã.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149. origem:iNHaNGaPi/Pa destino: áGUa aZUl do 
NorTE, oUrilÂNdia do NorTE, SÃo fÉliX do XiNGU, TUcUMÃ/ Pa Ser-
vidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (MÉdico VETEriNário) / 14,5 
diáriaS/ 23/08/2021 a 06/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 697661
Portaria: 5107/2021 objetivo: realizar inquérito soroepidemiológico em 
estabelecimento de criação de suíno. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: MEdicilÂNdia, UrUará/
Pa Servidor: 57200920/GioVaNi lUidY GirardEli (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 30/08/2021 a 
03/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697653
Portaria: 5106/2021 objetivo: finalizar relatórios das ações técnicas e 
administrativa ocorridas nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: BElÉM/Pa.Servidor: 57234545/
rodriGo aNToNio MoNTEiro da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 2,5 diáriaS / 01/09/2021 a 03/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697647
Portaria: 5105/2021 objetivo: dar apoio na realização do inquérito soro-
epidemiológico em estabelecimentos com criação de suínos, propriedades 
localizadas nos municípios sob jurisdição da Gerência regional de Tucu-
mã. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: áGUa aZUl 
do NorTE/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE, SÃo fÉliX do XiNGU, 
TUcUMÃ/Pa Servidor: 57223484/JailSoN PalMEira da SilVa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 30/08/2021 a 06/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 697640

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 5064/2021 - adeParÁ, 
de 25 de aGosto de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o decreto n° 795, de 29 de maio de 2020, que regulamenta 
o art. 31 da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, publicado 
no doE n° 34.240, de 01 de junho de 2020, no art. 3º parágrafo § 3º, e 
Processo 2021/857892 da assembleia legislativa do Estado do Pará/Pa.

coNSidEraNdo ainda ciência e homologação do dG/adEPará e casa civil.
r E S o l V E:
cEdEr o servidor alESSaNdro dE araUJo BaSToS, matrícula n° 
57223257/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, desta agên-
cia de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará, pelo período de 
02 (dois) anos, a contar de 01/09/2021 a 31/08/2023, para assembleia 
legislativa do Estado do Pará/Pa, com ônus para o órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
 diretor Geral

Protocolo: 697478

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 0625 /2021 – 25. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Extensionista 
rural i - lUiZ fláVio caValcaNTi doS SaNToS - Matrícula nº55586441/1(-
TiTUlar) e o Extensionista rural i- lEaNdro SaNToS SilVa - Matrícula 
nº 54192245/2(SUPlENTE), para, na qualidade de fiscais do contrato, 
acompanhar a execução do contrato nº 038/2021, celebrado entre a EMa-
TEr-Pará e a Empresa E. da S. MiraNda SErViÇoS coMBiNadoS Para 
aPoio a EdifÍcioS EirEli, conforme preconiza o art.67 da lei federal nº 
8.666/93. constitui objeto do citado contrato, a contratação de empresa 
especializada na construção e revitalização do centro de treinamento agro-
ecológico, inovação tecnológica e pesquisa do sudeste paraense – Udca, 
em Conceição do Araguaia, conforme especificações e quantitativos discri-
minados no Projeto Básico.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 697463
PORTARIA Nº 0626/2021 – 26.08.2021

a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve: coNcEdEr férias regulamentares, referente ao mês 
de setembro/2021, aos empregados abaixo relacionados, considerando o 
Planejamento anual de férias:
 

Nº MaTricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉriaS
001 54197147/1 SHirlEY criSTiNa SoarES MESQUiTa 2020/2021 01.09.2021 a 30.09.2021

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente
Protocolo: 697608

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0622/2021 – Publicada no doE n° 34.681 de 26/08/2021
onde se lê: comissão de inventário de Estoque
Leia-se: comissão de avaliação de Bens Móveis inservíveis

Protocolo: 697349

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 037/2021
data de assinatura: 25/08/2021
Vigência: 25/08/2021 a 24/02/2022
objeto: constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa 
para fornecimento de água mineral natural, garrafão de 20lt.
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1397-MaNUTENÇÃo da GESTÃo
aÇÃo: 4120008338c – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTra-
TiVaS
foNTE: 0101 – TESoUro ESTadUal
ElEMENTo dE dESPESa: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
MUNicÍPio: MariTUBa
Valor Global: r$ 8.970,00(oito mil novecentos e setenta reais)
contratada: MErGUlHÃo & NoGUEira diSTriBUidora lTda EPP
Endereço: avenida Tavares Bastos, nº 689, aNEXo c, Marambaia, cEP: 
66.615-005 – Belém-Pará.
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 697421
coNtrato: Nº: 039/2021

data de assinatura: 26/08/2021
Vigência: 26/08/2021 à 25/08/2022
objeto: constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa 
especializada no serviço de higienização de caixas d’água do Escritório cen-
tral da EMATER, conforme especificações contidas no termo de referência.
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1297-MaNUTENÇÃo da GESTÃo
aÇÃo: 4120008338c – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTra-
TiVaS
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foNTE: 0261- rEcUrSo PrÓPrio
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS 
PESSoa JUridica
MUNicÍPio: MariTUBa
Valor Global: r$ 5.000,00 (cinco Mil reais)
contratada: EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia, SaNEaMENTo 
E MEio aMBiENTE lTda-ME.
ENdErEÇo: Br 316, KM 12 - Boa Vista, Marituba - Pa, cEP 67105-290
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 697866

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 051/2021, BENEficiário: aN-
TÔNio EdiElSoN SilVa dE MElo / MaTrÍcUla: 57210981 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: MaraBá-Pa / oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESrEG dE MaraBá-Pa / coNforME 
ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 
0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$3.000,00 / 339039=1.000,00 
/Valor ToTal r$4.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES 
alVES.

Protocolo: 697426
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 038/2021

BENEficiário (a): faBiaNo TEiXEira JUcá / MaTrÍcUla: 57216421/1 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: BElTErra 
/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr 
do EScriTÓrio local dE BElTErra PrEViSTaS No ProaTEr 2021 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 750,00/ Valor ToTal r$ 750,00 / PraZo dE 
aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB oU 15 diaS PoSTErior a 
aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo 
JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 697438
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 027/2021

BENEficiário (a): JoSE GoMES dE MoraiS / MaTrÍcUla: 57175240/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: SENador 
JoSE Porfirio - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE aTEr do ESloc 
SENador JoSÉ PorfÍrio, coNforME SUBProJETo: forTalEciMENTo da 
cacaUicUlTUra / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$1.000,00 / Valor ToTal r$1.000,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENa-
dor dE dESPESaS da UG alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 697431
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº056/2021

BENEficiário: Marcos cesar alves ribeiro; MaT.: 55585947; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: ananindeua-l; ElEM. dE 
dESPESa: 333903096: r$ 500,00; 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: 697403
sUPriMeNto de FUNdos – Portaria 046/2021

BENEficiário (a): EdErlaN corrÊa PErEira / MaTrÍcUla: 57189839/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: SaNTarÉM - 
l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr 
do EScriTÓrio local dE SaNTarÉM PrEViSTaS No ProaTEr 2021 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 1.500,00 / 3390-39 = r$ 700,00 / Valor ToTal 
r$ 2.200,00 / PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB 
oU 15 diaS PoSTErior a aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da 
UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 697468
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 047/2021

BENEficiário (a): Márcia coSTa PicaNÇo / MaTrÍcUla: 5312027 car-
Go oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: TErra SaNTa 
/ oBJETiVo cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr 
do EScriTÓrio local dE TErra SaNTa, PrEViSTaS No ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 629,00 / Valor ToTal r$ 629,00 / PraZo dE 
aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB oU 15 diaS PoSTErior a 
aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo 
JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 697469
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 041/2021

BENEficiário (a): SÉrGio lUiZ PEdroSo corrÊa / MaTrÍcUla: 
80845101/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: 
JUrUTi / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aTEr do EScriTÓrio local dE JUrUTi PrEViSTaS No ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 600,00 e 3390-39 = r$ 498,00 / Valor ToTal 
r$ 1.098,00 / PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB 
oU 15 diaS PoSTErior a aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da 
UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 697447
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 039/2021

BENEficiário (a): fraNK NElSoN dE SoUSa daNTaS / MaTrÍcUla: 
5753422 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
cUrUá / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aTEr do EScriTÓrio local dE cUrUá PrEViSTaS No ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 

dESPESa: 3390-30 = r$ 750,00 / Valor ToTal r$ 750,00 / PraZo dE 
aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB oU 15 diaS PoSTErior a 
aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo 
JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 697441
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 040/2021

BENEficiário (a): iSoMar caSTro BarroS / MaTrÍcUla: 54196309 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: faro / 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr do 
EScriTÓrio local dE faro PrEViSTaS No ProaTEr 2021 / ProGra-
Ma: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 
3390-30 = r$ 629,00 / Valor ToTal r$ 629,00 / PraZo dE aPlicaÇÃo 
E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB oU 15 diaS PoSTErior a aPlicaÇÃo 
/ ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi 
rEBElo.

Protocolo: 697442
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 042/2021

BENEficiário (a): MarcElo dE araUJo JarES MarTiNS / MaTrÍcUla: 
57196097 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
MoJUÍ doS caMPoS / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aTEr do EScriTÓrio local dE MoJUÍ doS caMPoS PrEViS-
TaS No ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 
0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$1.000,00 Valor ToTal r$ 
1.000,00 / PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB oU 
15 diaS PoSTErior a aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da UG 
SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 697453
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 045/2021

BENEficiário (a): MiGUEl WilToN loBaTo rEÇa / MaTrÍcUla: 5485762/2 
/ carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo / MUNicÍPio: SaN-
TarÉM - r / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS TÉcNico-adMiNiSTraTi-
VaS do EScriTÓrio rEGioNal SaNTarÉM coNforME ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 1.000,00 / 3390-39 = r$ 300,00 Valor ToTal 
r$ 1.300,00 / PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB 
oU 15 diaS PoSTErior a aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da 
UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 697464
sUPriMeNto de FUNdos – Portaria 044/2021

BENEficiário (a): raiMUNdo EdEr Maia coSTa / MaTrÍcUla: 
57212806/1 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: 
oriXiMiNá / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE aTEr do EScriTÓrio local dE oriXiMiNá PrEViSTaS No ProaTEr 
2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$ 690,00 / Valor ToTal r$ 690,00 / PraZo dE 
aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB oU 15 diaS PoSTErior a 
aPlicaÇÃo / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo 
JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 697460
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 043/2021

BENEficiário (a): roBENiZia da Moda corrÊa / MaTrÍcUla: 57189560 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: oBidoS / 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr do 
EScriTÓrio local dE oBidoS PrEViSTaS No ProaTEr 2021 / ProGra-
Ma: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 
3390-30 = r$ 750,00 / Valor ToTal r$ 750,00 / PraZo dE aPlicaÇÃo 
E coMProVaÇÃo: 60 diaS da oB oU 15 diaS PoSTErior a aPlicaÇÃo 
/ ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi 
rEBElo

Protocolo: 697457
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 029/2021

BENEficiário (a): SidEValdo SaNTaNa dE JESUS/ MaTrÍcUla: 
57175246/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: 
MEdicilaNdia - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS coM aTiVidadES/
METaS do ProaTEr 2021 do ESloc MEdicilaNdia aTraVES dE ViSiTa 
TEcNica, oficiNaS E rEUNiÕES, coNforME SUBProJETo 1 E 2/ Pro-
GraMa: 1491 / ProJ. aTiV: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 
3390-30 = r$1.000,00 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39= r$500,00 / 
Valor ToTal r$1.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: MicHEl 
clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 697694
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 028/2021

BENEficiário (a): JacKSoN da SilVa liMa / MaTrÍcUla: 5693071/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: PorTo dE 
MoZ - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE aTEr coM UMa oficiNa 
do SBProJETo 2, coNforME ProaTEr 2021 do ESloc PorTo dE MoZ /
ProGraMa:1491/ ProJ. aTiV.:8711/foNTE:0101 / ElEMENTo dE dESPE-
Sa:3390-30=r$550,00/ Valor ToTal r$550,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG 
alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 697692
PortARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº058/2021

BENEficiário: James ferreira Hayek; MaT.: 57211836; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Santa cruz do arari-l; ElEM. 
dE dESPESa: 333903096: r$ 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: 697848
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Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 031/2021
BENEficiário- HENriQUE JoSÉ fErro criSTo
MaTrÍcUla-5035880/fUNÇÃo-EXT. rUral i – cH.local
MUNicÍPio- iriTUia – l.
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2021 do EScriTÓrio 
local dE iriTUia.
PraZo dE aPlicaÇÃo-60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB /coMProVaÇÃo-15 
diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 700,00
Valor ToTal- 700,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 697800
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº057/2021

BENEficiário: aluisio ribeiro dos Santos; MaT.: 5869633; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: Ser-
viços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Salvaterra-l; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 1.000,00; 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: 697786
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 030/2021

BENEficiário- PaUlo cElSo fariaS dE MoUra
MaTrÍcUla-3176681/fUNÇÃo- aUXiliar adMiNiSTraTiVo
MUNicÍPio- SÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2021 do EScriTÓrio 
rEGioNal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
PraZo dE aPlicaÇÃo-60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB /coMProVaÇÃo-15 
diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 1.330,00; 339039 = 670,00
Valor ToTal = 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 697764
SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA 048/2021, BENEficiário: daVi 
dE SoUZa MiraNda / MaTrÍcUla: 3179818 / carGo oU fUNÇÃo: EXT. 
rUral ii / MUNicÍPio: iTUPiraNGa-Pa / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc iTUPiraGa-Pa / coNforME ProaTEr 
2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$2.378,00 / 339039=1.390,00 /Valor 
ToTal r$3.768,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 697873

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 142/2021;BENEficiário: laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5938576;fUNÇÃo: PrESidENTE;oBJETiVo: 
ParTiciPar da ProGraMaÇÃo alUSiVa À Marca doS 400 car’S, METa 
aTiNGida PElo EScriTÓrio local da EMaTEr-Pará, NESSE MUNicÍPio,  
E rEforÇar  ParcEria coM a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá a fiM dE  coNTriBUir coM  o dESENVolViMENTo daS aÇÕES dE 
aTEr;PErÍodo:27/08/2021;Nº dE diáriaS: ½ (MEia) diáriaS;dESTiNo: 
SÃo MiGUEl do GUaMá;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 697674
Portaria de diaria Nº 141/2021;BENEficiária: laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5938576;fUNÇÃo: PrESidENTE;oBJETi-
Vo:rEcEBEr  do  PlaNo dE dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl do XiN-
GU (PdrSX) VEÍcUloS doadoS À EMaTEr-Pará, No dia 31.08 Para a 
EXEcUÇÃo dESSE ProJETo, ViSaNdo ProMoVEr o dESENVolViMENTo 
rEGioNal, aTraVÉS daS aÇÕES E ProGraMaS da EMaTEr-Pará.  No 
dia 01.09.2021 ida ao MUNicÍPio dE MEdicilÂNdia Para TraTar coM 
o PrEfEiTo SoBrE a coNSTrUÇÃo do EScriTÓrio local NESSE MUNi-
cÍPio;PErÍodo:30/08/2021 À 02/09/2021;Nº dE diáriaS:3 E ½ (TrÊS E 
MEia) diáriaS;dESTiNo: alTaMira;ordENador dE dESPESa:aNToNio 
claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 697628
Portaria de diaria Nº 143/2021;BENEficiário: oSValdo ViEira 
MoUra JUNior;MaTrÍcUla: 5960647-1;fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcial da 
dirEToria EXEcUTiVa;oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo coM a PrESidEN-
TE da EMPrESa laNa roBErTa rEiS doS SaNToS QUE irá  ParTiciPar 
dE ProGraMaÇÃo alUSiVa À Marca doS 400 car’S, METa aTiNGida 
PElo EScriTÓrio local da EMaTEr-Pará, NESSE MUNicÍPio,  E rE-
forÇar  ParcEria coM a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá a fiM dE  coNTriBUir coM  o dESENVolViMENTo daS aÇÕES dE 
aTEr;PErÍodo:27/08/2021;Nº dE diáriaS: ½ (MEia) diáriaS;dESTiNo: 
SÃo MiGUEl do GUaMá;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio 
GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 697730

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1392/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 19 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. 020/2021-cPad, de 16/08/2021, 
no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços 
para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos 
imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
iSraEl PErEira doS SaNToS, Mat. nº. 57175266/1, Téc. em Gestão de 
agropecuária; lEidiaNE PErEira dE oliVEira, Mat. nº. 57193087/1, Téc. 
em Gestão Pública; e, Márcia Maria caMPoS, Mat. nº. 57196267/1, Téc. 
em Gestão Pública; para, sob a presidência do primeiro, dar continuidade, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração em Processo 
administrativo disciplinar, instaurado através da PorTaria Nº. 905/2019-
GaB/corrEG, de 19/06/2019, publicada no doE nº. 33901 de 24/06/2019, 
e último ato, prorrogação pela PorTaria Nº. 0732/2021-GaB/corrEG, de 
27/05/2021, publicada no doE nº. 34602 de 02/06/2021, referente aos 
fatos de que trata o Processo nº. 2011/0000019260.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1393/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 19 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. 019/2021-cPad, de 16/08/2021, 
no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços 
para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos 
imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
iSraEl PErEira doS SaNToS, Mat. nº. 57175266/1, Téc. em Gestão de 
agropecuária; lEidiaNE PErEira dE oliVEira, Mat. nº. 57193087/1, 
Téc. em Gestão Pública; e, MaNoEl criSTiNo do rEGo, Mat. nº. 
5495369/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; para, sob a presidência do 
primeiro, dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos 
de apuração em Processo administrativo disciplinar, instaurado através 
da PorTaria Nº. 1263/2019-GaB/corrEG, de 19/08/2019, publicada no 
doE nº. 33956 de 20/08/2019, e último ato, prorrogação pela PorTaria 
Nº. 0730/2021-GaB/corrEG, de 27/05/2021, publicada no doE nº. 
34602 de 02/06/2021, referente aos fatos de que trata o Processo nº. 
2017/0000008110.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1395/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 19 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 003/2021-cPad, de 
10/08/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
JaiME MarcElo ESTUMaNo GoNÇalVES cardoSo, Mat. nº. 57175443/2, 
Téc. em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário; lEidiaNE PErEira 
dE oliVEira, Mat. nº. 57193087/1, Téc. em Gestão Pública; e, TErEZa 
criSTiNa dE SoUZa frEiTaS da crUZ, Mat. nº. 54191363/2, Téc. em 
Gestão Pública; para, sob a presidência do primeiro, dar continuidade, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração em Processo 
administrativo disciplinar, instaurado através da PorTaria Nº. 1312/2019-
GaB/corrEG, de 22/08/2019, publicada no doE nº. 33960 de 23/08/2019, 
e último ato, prorrogação pela PorTaria Nº. 0733/2021-GaB/corrEG, de 
27/05/2021, publicada no doE nº. 34602 de 02/06/2021, referente aos 
fatos de que trata o documento nº. 2015/0000008683.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa
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Portaria Nº. 1396/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 19 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 017/2021-cPad, de 
16/08/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
iSraEl PErEira doS SaNToS, Mat. nº. 57175266/1, Téc. em Gestão de 
agropecuária; MaNoEl criSTiNo do rEGo, Mat. nº. 5495369/1, Téc. 
em Gestão de Meio ambiente; e, EricK HENriQUE dE carValHo, Mat. 
nº. 5905954/1, assistente administrativo; para, sob a presidência do 
primeiro, dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos 
de apuração em Processo administrativo disciplinar, instaurado através 
da PorTaria Nº. 1683/2019-GaB/corrEG, de 16/10/2019, publicada no 
doE nº. 34013 de 17/10/2019, e último ato, prorrogação pela PorTaria 
Nº. 0731/2021-GaB/corrEG, de 27/05/2021, publicada no doE nº. 
34602 de 02/06/2021, referente aos fatos de que trata o documento nº. 
2014/0000018809.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1397/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 19 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 017/2021-cPad, de 
16/07/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1718/2019-GaB/corrEG, de 18/10/2019, 
publicada no doE nº. 34016 de 22/10/2019, e último ato, recondução 
pela PorTaria Nº. 0734/2021-GaB/corrEG, de 27/05/2021, publicada 
no doE nº. 34602 de 02/06/2021, referente aos fatos de que trata o 
documento nº. 2018/0000041827.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 695127
reVoGaÇÃo de cessÃo

PORTARIA Nº 01454/2021-GAB/SEMAS, DE 26.08.2021
Servidor: loUriVal da SilVa riBEiro JUNior
Matrícula: 57215448/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
objetivo: i – rEVoGar, a contar de 11/08/2021, a cessão do servidor, 
cedido a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia – SEdEME, através da PorTaria Nº 00648/2020-GaB/SEMaS de 
01/07/2020, publicada no doE Nº 34.272 de 03/07/2020.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 697754
reMoÇÃo de serVidor

PORTARIA Nº 01456/2021-GAB/SEMAS, DE 26.08.2021
Servidor: JorGE PaiXÃo coSTa
Matrícula: 57194271/1
cargo: assistente de infraestrutura
da: Gerência de Transporte-GETraN/dGaf
Para: Gerência de Serviços – GESEr/dGaf
data da remoção: 24/08/2021
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias-em exercício

Protocolo: 697769
reVoGar desiGNaÇÃo

PORTARIA Nº 01455/2021-GAB/SEMAS, DE 26.08.2021
Servidor: Marcia dE liMa PorTEla
Matrícula: 5946261/1
i – rEVoGar, a contar de 16/08/2021, a Portaria n° 01200/2021-GaB/
SEMaS de 29/07/2021, publicada no doE n° 34.657 de 03/08/2021, que 
designou a servidora para responder coordenadoria da Unidade regiona-
lizada de Santarém, durante o impedimento do titular aMilToN alVES dE 
aGUiar, matrícula nº 97571411/2.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 697762

reMoÇÃo de serVidor
PORTARIA Nº 01457/2021-GAB/SEMAS, DE 26.08.2021

Servidor: rEiNaldo do NaSciMENTo PiNTo
Matrícula: 26794/1
cargo: assistente administrativo
do: comitê de Monitoramento e Planejamento Estratégico para fiscaliza-
ção-cfiSc
Para: consultoria Jurídica – coNJUr
data da remoção: 24/08/2021
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias-em exercício

Protocolo: 697775
PORTARIA Nº 1362, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.*

cria o comitê consultivo e deliberativo de acompanhamento da plataforma 
Selo Verde e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do Pará, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da constituição Estadual, e 
considerando o disposto nos art. 3º e 5º do decreto Estadual nº 941, de 03 de agosto 
de 2020 e os termos do acordo de cooperação Técnica nº 009/2020 realizado entre 
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e o centro de inteligência Territorial – ciT,
rESolVE:
art.1º  criar o comitê consultivo e deliberativo de acompanhamento da 
plataforma Selo Verde.
Parágrafo único.  O Comitê tem por finalidade garantir a transparência am-
biental e a participação social por meio do acompanhamento e monitora-
mento da plataforma Selo Verde.
art.2º o Selo Verde é uma plataforma digital de dados da produção agro-
pecuária e adequação ambiental por propriedades rurais com registro no 
cadastro ambiental rural, disponibilizada no sítio eletrônico https://www.
semas.pa.gov.br/seloverde/.
Parágrafo único. a plataforma tem o objetivo de monitorar e avaliar as 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da produção agropecuária 
no estado do Pará, para subsidiar as ações de gestão ambiental do Estado.
art.3º  compete ao comitê:
i – acompanhar, opinar, propor adequações e indicar parcerias e ações, para 
o aprimoramento contínuo da plataforma Selo Verde;
ii - avaliar a implementação do código florestal, no que concerne à ade-
quação ambiental; e
iii - monitorar, avaliar e opinar sobre os efeitos práticos da plataforma no 
setor agropecuário, sociedade civil e instâncias governamentais.
art.4º  o comitê será composto pelas entidades abaixo relacionadas, re-
presentadas pelos seguintes titulares e suplentes:
i – rePreseNtaNtes do Poder PÚBLico FederaL:
a) Ministério Público federal
Titular: ricardo augusto Negrini
Suplente: Maria olívia Pessoni Junqueira
b) Embrapa amazônia oriental
Titular: adriano Venturieri
Suplente: Joice Nunes ferreira
ii – rePreseNtaNtes do Poder PÚBLico estadUaL;
a) Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMaS
Titular: José Mauro de lima o’ de almeida
Suplente: andrea dos Santos coelho
b) Ministério Público do Estado do Pará – MP/Pa
Titular: albely Miranda lobato
Suplente: alessandra rebelo clos
c) Procuradoria-Geral do Estado - PGE/Pa
Titular: José imbraim das Mercês rocha
Suplente: Janyce Maria de almeida Varella Neiva
iii - rePreseNtaNte de iNstitUiÇÕes de eNsiNo e PesQUisa
a) Universidade federal de Minas Gerais -UfMG
Titular: raoni Guerra lucas rajão
Suplente: Britaldo Silveira Soares filho
iV – rePreseNtaNtes da sociedade ciViL
a) associação de criadores do Pará – acriPará
Titular: Maurício Pompéia fraga filho
Suplente: Mauro lúcio de castro costa
b) coordenação Estadual das associações das comunidades remanescentes 
de Quilombo do Pará – MalUNGU
Titular: aurélio dos Santos Borges
Suplente: raimundo Magno cardoso Nascimento
c) federação da agricultura e Pecuária do Pará – faEPa
Titular: fernão Villela Zancaner
Suplente Márcia cristina Zahluth centeno
d) federação dos Povos indígenas do Pará – fEPiPa
Titular: Escraven Sompré
Suplente: ronaldo amanaye
e) fórum Brasileiro de Mudança do clima – fBMc
Titular: Vera Bini
Suplente: aguinaldo Jacob
f) observatório do código florestal
Titular: roberta rubim del Giudice
Suplente: Mauro J. c. armelin
g) União Nacional da indústria e Empresas da carne- UNiEc
Titular: francisco Eduardo oliveira Victer
Suplente: daniel acatauassu freire
h) The Nature conservancy Brasil - TNc
Titular: francisco carlos Guedes da fonseca
Suplente: Giovanni Mateus Mallmann
art.5º  Poderão ser convidadas outras entidades, órgãos públicos competen-
tes, assim como especialistas com conhecimento da matéria, ou servidores 
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da SEMaS com competência técnica, para participarem de reuniões e dos 
trabalhos desenvolvidos pelo comitê.
art.6º  a Presidência do comitê será exercida pelo titular da SEMaS, e em 
sua ausência pelo seu suplente, competindo-lhe:
I - definir o cronograma de trabalho;
ii - designar datas para realização de reuniões; e
iii – elaborar e publicizar o relatório sintetizado de cada reunião e demais 
atividades do comitê.
Parágrafo único.  o Gabinete do Secretário da SEMaS prestará apoio admi-
nistrativo para o exercício das atribuições de que trata o caput.
art.7º  as reuniões do comitê poderão ser realizadas de forma presencial 
ou por meio de videoconferências.
art. 8º  o comitê terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado a 
partir da publicação desta Portaria.
Parágrafo único. a alteração da composição do comitê ou do seu prazo de 
vigência deverá ser devidamente justificada e realizada por meio de ato 
formal do titular da SEMaS.
art.9º  a execução das atividades dos servidores designados nesta Portaria 
será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, sendo 
considerada como serviço público relevante, não remunerada.
art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 18 de agosto de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade
*Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 
34.675, de 19 de agosto de 2021, página 52, coluna 1.

Protocolo: 697798

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 01434/2021-GAB/SEMAS, DE 26.08.2021
Servidor: lUiZ EdiNElSoN cardoSo E cardoSo
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente/assessor
Matrícula: 57234130/1
i – dESiGNar, o servidor para responder pela Secretaria adjunta de Ges-
tão e regularidade ambiental-SaGra, durante o impedimento do titular 
rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, matrícula nº 5946009/1, nos períodos de 
17/08/2021 a 19/08/2021 e 25/08/2021 a 31/08/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 697746
PORTARIA Nº 01433/2021-GAB/SEMAS, DE 26.08.2021

Servidora: SaNdra lUciENE loBo NaZarÉ
cargo: coordenador
Matrícula: 55589527/5
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de Geotecnologias 
- diGEo, durante o impedimento da titular MaXiMira dE araUJo coSTa, 
matrícula nº 57193040/4, no período de 17/08/2021 a 20/08/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 697736

coNtrato
.

CONTRATO Nº 089/2021 - SEMAS/PA
Processo PaE 2021/807158- SEMaS/Pa
ref. dispensa de licitação Nª 014/2021 – SEMaS/Pa, art. 24, Xiii da lei 
8.666/93
objeto:aquisição de sacolas de lixo em material reciclável para veículos, 
para atender as necessidades internas da Secretaria de Estado do Meio 
ambiente e Sustentabilidade.
item 1: Sacola de lixo em material reciclável para veículos - QTd: 10.000
Valor Global: r$ 20.000,00
Vigência: 26/08/2021 a 25/08/2022
assinatura: 26/08/2021
UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278338; foNTE: 0116 – fEMa; 
ElEMENTo: 339030; PlaNo iNTErNo: 4120008338c
contratado: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Para-faBrica ESPEraN-
Ça (cNPJ/Mf sob o nº 07.553.026/0001-06).
Endereço: rua antonio Barreto, nº 1595, Bairro: Umarizal, cEP: 66.055-
050, Belém/Pa, telefone: (91) 4042-1041/98020-6278; e-mail: comercial@
fabricaesperanca.org.br.
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretaria de Estado do 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 697792

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 014/2021-seMas/Pa
autorizo nos termos do artigo 24, inciso Xiii da lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, referente ao 
Processo n° 2021/807158, de 23 de Julho de 2021, que tem por objeto a con-
tratação da empresa aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 07.553.026/0001-06, com sede na rua antônio Barreto, nº 1595, 
cEP: 66.060-060, Bairro de fátima, Belém/Pa, para aquisição de 10.000 (dez 
mil) unidades de sacolas de lixo em material reciclável para veículos, para 
atender as necessidades internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no valor global de r$ 20.000,00 (Vinte mil reais), conforme 
solicitação e fundamentação constante nos autos do processo.
Belém,  26 de agosto de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 697757

diÁria
.

PORTARIA Nº 1389/2021 - GAB/SEMAS 19 DE AGOSTO DE 2021.
objetivo: Treinamento dos servidores lotados nos Núcleos regionais da SEMaS 
visando a aplicação do roteiro de licenciamento apresentado no 8º ciclo de metas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Prainha/Pa
Período: 31/08 a 05/09/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5936213/2 - BEaTriZ MElo dE fiGUEirEdo da SilVa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5146631/2 - WalMir carNEiro corUMBa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694774
Portaria Nº 1390/2021 - GaB/seMas 19 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em projeto de supressão vegetal e licencia-
mento ambiental de atividade rural – lar para a atividade de bovinocultura, 
no município de Medicilândia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Medicilândia/Pa
Período: 06/09 a 11/09/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5908954/4 - faBricio da SilVa corrEa – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5953139/1- SHErlEM PaTricia dE SEiXaS fEliZardo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57215630/1 - fErNaNda KEllY ValENTE da SilVa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694840
PORTARIA Nº 1385/2021- GAB/SEMAS 19 DE AGOSTO DE 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica nos empreendimentos cadastrados no cEProf.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa, capanema/Pa e São Miguel do Guamá/Pa
Período: 31/08 a 04/09/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5904412/2 - aNa cEcilia NaSciMENTo ViaNa – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5952146/1 - lariSSa da SilVa MiraNda - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 694922
Portaria Nº 1443/2021 - GaB/seMas 24 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental do programa 
Pará Sustentável no município de Salinópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa
Período: 03/09 a 08/09/2021 – 05 e ½ diária
Servidores:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUES MoNTEiro - (Técnico em Gestão 
Pública / coordenador)
- 3226190/1 - GilToN da rocHa MoUra - (auxiliar Técnico)
- 5753813/3 - iVoNETE do Socorro riBEiro coSTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 8001342/3 - TaNicE da SilVa aGUiar - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5837715/3 - WalTEr NaZarENo fErrEira SoarES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 54197670/2 - doraci MariNHo SoUZa loPES - (Técnico em Gestão Pública)
- 5907165/2 - Edira dE NaZarE fErrEira Vidal - (Gerente)
- 57193713/2 – JoZElia PaiVa dE SoUZa - (agente administrativo)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
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: 696715
Portaria Nº 1444/2021- GaB/seMas 25 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar Vistoria Técnica em Estação de Transbordo de cargas e 
nas obras de desmobilização da Vila residencial Belo Monte.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira E Vitória do Xingú -Pa
Período: 31/08 a 03/09/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954867/1 - fEliPE MEirElES TEoBaldo - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 57228402/2 - flaViaNo roBErTo ViEira NETo - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 55954972/1 - aNa caSSia MEdEiroS araUJo- (Técnica Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57205082/3 - PaTrÍcia dE oliVEira riBEiro - (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: 696803
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Portaria Nº 1449/2021- GaB/seMas 25 de aGosto de 2021.
objetivo: conduzir veículo para buscar e acompanhar o Secretário adjunto 
da SaGrH para participação em reuniões no que a Política de atuação in-
tegrada de Territórios Sustentáveis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: altamira E Vitória do Xingú -Pa
Período: 31/08 a 03/09/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5931888/2 - alEX da SilVa coSTa - (Motorista)
JESSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / PorTaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021.

Protocolo: 696997
Portaria Nº 1450/2021 - GaB/seMas 25 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental do programa 
Pará sustentável no município de Salinópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa.
Período: 01/09 a 08/09/2021 – 07 e ½ diárias
Servidor e colaboradores Eventuais:
- lidiElY rENaTa da SilVa dUTra - (colaborador Eventual)
- TEd WilliaMS loPES ValE - (colaborador Eventual)
- GilZElY MEdEiroS dE BriTo caValcaNTE - (colaborador Eventual)
- SoraYa PirES coSTa - (colaborador Eventual)
- 5654815/1 - Joao MarTiNHo coNdE alEiXo - (Motorista)
JESSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira em Exercício/ PorTaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021.

Protocolo: 697040
Portaria Nº 1407/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: Vistoria Em área de Solicitação de autorização de Supressão 
Vegetal – asv
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 31/08 a 01/09/2021 – 01 e ½diárias.
Servidor:
- 6403486/1 - rHoNaN MarTiNS dE SoUSa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5898295/2 - ESiValdo BarroSo rUfiNo - (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: 695633
Portaria Nº 1413/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria Técnica, na área da usina e mineração localizado 
no município de Parauapebas/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:Marabá/Pa e Parauapebas/Pa.
Período: 31/08 a 03/09/2021– 03 e ½ -diárias.
Servidora:
- 5953091/1 - BrUNo GilMar SilVa da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5914594/3 - GUSTaVo HENriQUE SilVa da roSa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
JESSica BrilHaNTE MacHado/ diretora de Gestão administrativa e finan-
ceira, 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: 695683
Portaria Nº 1421/2021 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental do programa 
Pará Sustentável no município de supracitado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa
Período: 31/08 a 08/09/2021 – 8 e ½ diárias.
Servidores:
- 5913647/3 - THiaGo JUScEliNo alVÃo da SilVa – (Técnico em Gestão Pública)
- 5927753/3 - iGor roBErTo carValHo BriTo - (Motorista)
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: 695834
PORTARIA Nº 1428/2021 - GAB/SEMAS 23 DE AGOSTO DE 2021.
objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental do programa 
Pará Sustentável no município de Salinópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa
Período: 31/08 a 04/09/2021 – 4 e ½ diárias.
Servidora:
- 5927617/2 - BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM – (Técnico 
em Gestão 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: 696097

Portaria Nº 1429/2021- GaB/seMas 24 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar novo procedimento de Vistoria Técnica em Plano de Ma-
nejo florestal Sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: distrito de Moraes de almeida- itaituba/Pa
Período: 30/08 a 31/08/2021 – 01 e ½ diárias.
Servidores:
- 5949632/1 - GiSElli caSTilHo MoraES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 80846411/2 - rodriGo doS SaNToS liMa - (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: 696162
Portaria Nº 1432/2021- GaB/seMas 24 de aGosto de 2021.
objetivo: Visita Técnica à fábrica de cimento da ciBraSa e a Mina B-17 
para a produção de cimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capanema/Pa
Período: 31/08 a 02/09/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 54197163/ 3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES - (diretor)
- 5936371/ 3 - roSa Maria da lUZ MENdES - (coordenadora)
- 5938582/ 2 - lEoNaN dE SoUZa BraGa- (assessor Especial)
- 8400937/1 - NaYara MoNTEiro BarrEiroS- (Técnica Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5109558/2 - Mário SÉrGio doS SaNToS NaSciMENTo- (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 59075661/2- diEGo SilVa SaldaNHa- (Gerente)
- 5955028 /1- aNa caroliNa SaNTa roSa dE SoUSa- (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: 696352
Portaria Nº 1441/2021- GaB/seMas 24 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental do Programa 
Pará Sustentável no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa
Período: 31/08 a 08/09/2021 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 57176457/3 - GlEiSSY JESUS caSTro - (auxiliar operacional)
- 5954933/1 - EliZaNGEla ciNTra JaNUaria - (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: 696577
Portaria Nº 1442/2021 - GaB/seMas 24 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental do programa 
Pará Sustentável no município de Salinópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa
Período: 02/09 a 08/09/2021 – 06 e ½ diária
Servidores:
- 5893083/3 - JÉSSica BrilHaNTE MacHado - (assessora Especial)
- 5954907/1 - lUciaNo MacHado doS SaNToS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5938206/2 - lUcaS fErrEira da SilVa - (assistente administrativo)
- 3237486/1 - JoÃo aNToNio araUJo roSSY - (agente administrativo)
- 5943128/1 - EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa - (Motorista)
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: 696643

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 146736 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EdUardo HarrY dUrKS
ENd: rUa Boa ViSTa , coNJUNTo flor dE loTUS Nº 18 - aEroPorTo.
cEP: 68.020-085 - SaNTarÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) EDUARDO HARRY DURKS, 
CPF: 126.310.949-72, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 32601/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00608/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 26,87 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência 
das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autorização 
ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. 
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contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-
se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do 
constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 146738 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021

À
EdUardo HarrY dUrKS
ENd: rUa Boa ViSTa , coNJUNTo flor dE loTUS Nº 18 - aEroPorTo.
cEP: 68.020-085 - SaNTarÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) EDUARDO HARRY DURKS, 
CPF: 126.310.949-72, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 32855/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00630/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,67 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência 
das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autorização 
ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-
se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do 
constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 146742 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
oNoraTo doS SaNToS
ENd: coMUNidadE dE Maloca S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.210-000 - cUrUá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) ONORATO DOS SANTOS, 
CPF: 645.580.372-87, notificado de acordo com o auto do Processo infracio-
nal Nº 2539/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01023/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,07 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência 
das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autorização 
ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-
se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do 
constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 146743 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoSE carloS rodriGUES liMa
ENd: ESTrada da criSTaliNa aProXiMadaMENTE a 200 KM da Vila - 
caSa dE TáBUa.
cEP: 68.398-000 - cUMarU do NorTE - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) JOSÉ CARLOS RODRI-
GUES liMa, cPf: 867.083.921-00, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 2523/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-10-01122/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 17,49 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 146827 GEFLOR/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
NElSoN PErEira dE liMa
ENd: Vc NoVE, 59, SiTio PEiTo dE aÇo - ZoNa rUral.
cEP: 68.500-001 - MaraBá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) NELSON PEREIRA DE 
LIMA, CPF: 165.119.721-00, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35923/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00502/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
11,74 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva le-
gal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 

nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147005 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fraNciSca BarBoSa da coNcEiÇÃo
ENd: coMUNidadE da SorVa, raMal da SorVa – ZoNa rUral
cEP:68.200-000 – alENQUEr - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) FRANCISCA BARBOSA 
DA CONCEIÇÃO, CPF: 402.819.302-87, notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 10/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-10-00528/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 9,93 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infringência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988. o (a) autuado 
(a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto no 
prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notificação, 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 147007 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
PaUlo roBErTo MENEZES doS SaNToS
ENd: raMal do cUrUPira, rEGiÃo do aÇaÍZal – ZoNa rUral
cEP:68.200-000 – alENQUEr – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) PAULO ROBERTO MENE-
ZES DOS SANTOS, CPF: 958.954.692-72, notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 52/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-10-00525/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 9,52 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988. o (a) autuado 
(a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto no 
prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notificação, 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 147009 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fraNciSca BarBoSa da coNcEiÇÃo
ENd: coMUNidadE da SorVa, raMal do SorVa– ZoNa rUral
cEP:68.200-000 – alENQUEr – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) FRANCISCA BARBOSA 
DA CONCEIÇÃO, CPF: 402.819.302-87, notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 27/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-10-00530/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 0,18 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988. o (a) autuado 
(a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto no 
prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notificação, 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 147011 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
ESEQUiaS GUEdES SaraiVa
ENd: rodoVia Pa 254, Nº 272, faZENda MoMBaÇa – Vila SÃo PaUlo
cEP:68.456-110 – TUcUrUÍ – Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ESEQUIAS GUEDES SARAIVA, CPF: 
205.313.202-78, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 36664/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-01056/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 0,35 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência 
das normas de proteção em área considerada de preservação permanente 
(aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 43, 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 
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art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do constituição fe-
deral 1988. o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147012 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MoiSES carValHo PErEira
ENd: aVENida GENTil BiTENcoUrT, Nº 1185 – aPT.101 / EdifÍcio PorTo 
fiNo – Bairro: NaZarÉ
cEP:66.040-174 – BElÉM – Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MOISES CARVALHO PEREIRA, CPF: 
056.795.162-68, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 34681/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00553/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,35 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência 
das normas de proteção em área considerada de preservação permanente 
(aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 43, 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 
art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do constituição fe-
deral 1988. o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147013 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoSÉ odiValdo PErEira arcaNJo
ENd: rod. Pa 254, rEGiÃo do cUPiM– Bairro: ZoNa rUral
cEP:68.130-000 – PraiNHa – Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JOSÉ ODIVALDO PEREIRA ARCANJO, 
CPF: 205.216.932-68, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 2296/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00725/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,94 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência 
das normas de proteção em área considerada de preservação permanente 
(aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 43, 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 art. 70, da 
lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do constituição federal 1988. o 
autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto no 
prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notificação, 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 147014 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
laUrENaldo NaSciMENTo da coSTa
ENd: coMUNidadE Maloca, S/N – Bairro: ZoNa rUral
cEP:68.210-000 – cUrUá – Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor LAURENALDO NASCIMENTO DA 
COSTA, CPF: 874.191.142-34, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2534/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-01013/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
1,83 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal 
(arl), dentro do Bioma amazônico, sem autorização ou licença da autori-
dade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 
53, 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 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 notificação, 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 147015 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
TErEZa dE SoUSa PESSoa
ENd: rUa aiMorES, Nº04 – Bairro: JadErlÂNdia
cEP:68.625-000 – ParaGoMiNaS – Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora TEREZA DE SOUSA PESSOA, CPF: 
737.013.513-68, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 684/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00910/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,79 hectares de 
vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl), dentro 
do Bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, 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 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 notificação, 
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 147016 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
JaNilSoN lUZ dE oliVEira
ENd: rod. TraNSaMaZÔNica KM 92, ViciNal PUMUca, KM 46 – Bairro: 
ZoNa rUral
cEP:68.580-000 – iTUPiraNGa – Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JANILSON LUZ DE OLIVEIRA, CPF: 
875.538.562-15, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1795/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00366/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 9,16 hectares de 
vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl), dentro 
do Bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, 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 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 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147018 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021

À
idalia GoNÇalVES coSTa
ENd: ViciNal da 50, S/N – Bairro: ZoNa rUral
cEP:68.485-000 – PacaJá – Pará
Pelo presente instrumento, fica a Senhora IDALIA GONÇALVES COSTA, CPF: 
687.927.602-44, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 11873/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-04-00268 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 07,4593 hecta-
res de vegetação nativa, objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente 
ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988. o (a) autuado (a) poderá 
apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto no prazo de 15 
dias a contar da data de ciência da presente notificação, 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 147024 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MarcoS daNiEl foNTaNElla
ENd: Md do rio BacaJai, S/N - aflUENTE do rio XiNGU
cEP:68.485-000 – SENador JoSÉ PorfÍrio – Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MARCOS DANIEL FONTANELLA, CPF: 
913.951.869-87, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
10756/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-03-00274 GEflor, 
lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 12,2765 hectares de vegetação 
nativa, objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazônico, sem auto-
rização ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no 
art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com 
art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal 
de 1988. o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita 
ao referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, 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 147035 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoSiVaN NaSciMENTo BarroS
ENd: coMUNidadE lÍrio doS ValES, raMal SÓ Boi, S/N – aSSENTa-
MENTo Pa-TaPEra VElHa – arEa rUral dE SaNTarÉM
cEP:68.099-899 – SaNTarÉM – Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor JOSIVAN NASCIMENTO BARROS, 
CPF: 004.487.512-67, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº2581/2021, no qual consta o auto de infração aUT-1-S/21-01-00197 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,447 hectares 
de vegetação nativa, objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente 
ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 146840 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021

À
diViNo carloS riBEiro
ENd: rUa SalVador, 1458, fUNdoS- BElo HoriZoNTE.
cEP:68.099-230 – MaraBá – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) DIVINO CARLOS RIBEI-
RO, CPF: 129.972.341-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 30580/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
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2-S/20-09-00516/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 21,54 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao refe-
rido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifi-
cação, 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 147041 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
TErEZiNHa doS SaNToS SilVa
ENd:rod. TraNSaMaZoNica KM 258, SENTido MBa X aTM , ViciNal do 
adÃo, TraNSaladario, P.a rio BaNdEira Vic. 04, loTE 159 - ZoNa rUral.
cEP:68.485-000 – PacaJá – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) TEREZINHA DOS SANTOS SILVA, 
CPF: 716.061.902-10, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
8551/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-01-00391 GEflor, 
lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 14,2999 hectares de vegetação 
nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazônico,sem auto-
rização ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 
118, inciso Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 
70, da lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao refe-
rido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifi-
cação, 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 147042 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fErNaNdo dE liMa PaMPloNa
ENd: ViciNal do loNTrÃo KM 85 - ZoNa rUral.
cEP:68.485-000 – PacaJá – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FERNANDO DE LIMA PAMPLONA, 
CPF: 705.534.642-80, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
4575/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-01-00363 GEflor, 
lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 133,07 hectares de vegetação na-
tiva,objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização 
ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando 
o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso 
Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147143 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MaGNEUda cardoSo lEiTE
ENd: rod. Br 163 KM 1009 Md adT ViciNal SEGUNda loTE 76, GlEBa 
GoroTirE.
cEP:68.193-000 – NoVo ProGrESSo – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MAGNEUDA CARDOSO 
LEITE, CPF: 825.422.102-25, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3571/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00239 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
12,53 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147145 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
iriNEU aNdrE roNSKa
ENd: rod. Br 163 KM 994,5 KM 994,5 ME adT 5 fdS, GlEBa GoroTirE.
cEP:68.193-000 – NoVo ProGrESSo – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) IRINEU ANDRE RONSKA, 
CPF: 424.551.622-49, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 3498/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-01-00176 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 145,70hectares de 
vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazôni-
co,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em 
desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, en-
quadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/
do constituição federal de 1988.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147146 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
VEriaNo riBEiro dE carValHo
ENd: BacaJá S/N.
cEP:68.360-000 – SENador JoSÉ Porfirio – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) VERIANO RIBEIRO DE 
CARVALHO, CPF: 962.087.402-15, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 9851/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/21-03-00197 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 06,19 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147148 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021

À
EUriPUdES BaTiSTa da coSTa
ENd: rUa ViNTE E SETE dE oUTUBro S/N.
cEP:68.540-000 – SENador JoSÉ Porfirio – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EURIPUDES BATISTA DA 
COSTA, CPF: 133.205.481-15, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 7541/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-03-00226 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
3,79 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147149 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Maria JoSÉ liMa dE araÚJo
ENd: Br 230, rod. TraNSaMaZoNica SENT. alTaMira, ENTra a ES-
QUErda 50 KM PEla Vic. cHico EliaS aTE a SEdE a ESQUErda da Vic.
cEP: 68.485-000 – PacaJá – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA JOSÉ LIMA DE 
ARAÚJO, CPF: 163.289.065-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 8547/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00390 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
8,69 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147236 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
carloS PErEira NoVaiS
ENd: Vc SUrUBiM, Nº 95 rM NoVo HoriZoNTE.
cEP: 68.365-000 – aNaPU – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) CARLOS PEREIRA NO-
VAIS, CPF: 137.303.392-49, notificada de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 36637/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00708/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,80 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal 
(arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, 
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 art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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.
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NOTIFICAÇÃO 147238 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
aGroPEcUaria TrÊS laGoaS
ENd: rodoVia Go 244 KM 22, S/N.
cEP: 76.590-000 – SÃo MiGUEl do araGUaia – GoiáS
Pelo presente instrumento, fica o Empreendimento AGROPECUARIA TRES 
LAGOAS, CNPJ: 26.711.283/0001-73 notificada de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 2178/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00936/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
2,33 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal 
(arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, 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 art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998. o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação 
escrita ao referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da 
presente notificação, 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 147253 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
roNiValdo aBrEU dE SoUSa
ENd: MarGEM do iGaraPÉ GraNdE, S/N, rETiro forTalEZa - ZoNa rUral.
cEP: 68.230-000 – alMEriM – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) RONIVALDO ABREU DE SOUSA, 
CPF: 948.475.092-34, notificada de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 1864/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-12-00305/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 2,76 hectares de 
vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro do 
Bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, 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 art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147262 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aGroPEcUaria TrÊS laGoaS
ENd: rodoVia Go 244 KM 22, S/N.
cEP: 76.590-000 – SÃo MiGUEl do araGUaia – GoiáS
Pelo presente instrumento, fica o Empreendimento AGROPECUÁRIA TRÊS 
LAGOAS, CNPJ: 26.711.283/00001-73, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 2126/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00931/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,70 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la 
com infrigência das normas de proteção em área considerada de preservação 
permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 43, 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 art. 
70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do constituição federal 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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 147267 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Maria dE faTiMa dE liMa SilVa
ENd: Br 230, ViciNal do laMa a 25 KM da faiXa.
cEP: 68.165-000 – rUrÓPoliS – Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA, 
CPF: 377.107.658-74, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
2378/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00427/GEflor, 
lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 11,72 hectares de florestas ou 
demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência das normas de 
proteção, em área de reserva legal (arl),sem autorização ou licença da autori-
dade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do 
decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento 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.

Protocolo: 697515

oUtras MatÉrias
eXtrato de decisÃo

ProcESSo: 23869/2020
NoME do iNfraTor: aTEM’S diSTriBUidora dE PETrÓlEo S.a
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.

PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no va-
lor de 7.500 UPf’s, referente ao auto de infração n° aUT-1-S/20-06-00336, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702189671431), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 20789/2017
NoME do iNfraTor: coNSÓrcio TaMaSa - ciMcoP
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, parágrafo único, inciso ii, do 
decreto federal nº 6.514/2008, art. 81, incisos ii e Vi, da lei Estadual n° 
6.381/2001, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 4610/2017/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pe-
nalidade (conforme pagamento dos daE’s 702089924248, 702089985624, 
712089061027, 712089196200 e 7120890273560), sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 21621/2017
NoME do iNfraTor: o. MaToS EdificaÇÕES lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, incisos iii, da lei Estadual n° 
6.381/2001 e art. 66, do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância 
com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da constituição 
federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 4733/2017/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pe-
nalidade (conforme pagamento dos daE’s 712089239097, 712089329324, 
702189409672, 702189273407 e 702189143165), sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 27984/2010
NoME do iNfraTor: TraNSPorTES BErToliNi lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 e art. 
81, incisos i e Vi, da lei Estadual nº 6.381/2001.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 12, inciso i, da lei Estadual n° 
6.381/2001, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 66, do decreto federal nº 6.514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1707/2010/GEMaM, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2º do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, observada 
oportunamente por esta SEMaS, o que tornou o auto em comento incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 697528

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará - idEflor-Bio E YaGo caMillo PErEira 
aSSUNÇÃo
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
daTa do diSTraTo: 15/08/2021
ordENador dE dESPESa: Karla lESSa BENGTSoN

Protocolo: 697676

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrôNico
Número: 10/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializada 
para fornecimento de material plástico, produtos indispensáveis para a re-
alização de atividades de produção de mudas frutíferas e/ou florestais, em 
viveiros, para fins de recomposição florestal, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no anexo i – Termo de referência do Edital.
Entrega do Edital: 27/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 09/09/2021
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 696860
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SEGUP/PA
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo loTE, modo de 
disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço 
de Manutenção aeronáutica, com fornecimento de peças e suprimentos, da 
aeronave Marca PT-ETr, fabricante HaWKEr BEEcHcrafT, Modelo KiNGair 
c90a, aNo dE faBricaÇÃo 1999, pertencente a Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social do Pará, conforme especificações técnicas estabe-
lecidas no Termo de referência – anexo i do Edital.
daTa da aBErTUra: 09/09/2021.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 26 de agosto de 2021.
luciana cunha da Silva
Pregoeira SEGUP

Protocolo: 697337
aViso de LicitaÇÃo
o fundo de investimento de Segurança Pública, através de seu diretor, 
comunica a reabertura da licitação por ter sido anteriormente impugnada, 
com ajuste no Termo de referência, na modalidade Pregão Eletrônico, con-
forme abaixo descrito:
PE nº 004/2021-fiSP, modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço 
por item, no valor global de r$871.886,55.
objeto: aquisição de motos aquáticas, embarcações, carretinhas de transpor-
te e equipamentos de proteção individual para atendimento das atividades 
de prevenção balneária.
Pregoeira: renata de aviz Batista – caP QoBM
data de abertura: 09/09/2021, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br,
www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 26 de agosto de 2021
faBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesas do fiSP

Protocolo: 697519

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2453/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no exer-
cício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, inciso Viii e 
o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da certidão de 
óbito, matricula nº 140178 01 55 2021 4 00010 133 0001933 57, expedida 
pelo cartório do ofício de registro civil de Pessoas Naturais – Marituba/
Pa, do 1º SGT PM rG 25625 MariValdo loPES da SilVa, expedida em 
16 de julho de 2021;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o 1º SGT PM rG 25625 Mari-
Valdo loPES da SilVa, a contar de 12 de julho de 2021, em virtude do 
seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 26 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 697679
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 163/2021 – ccc: NoMEia 
o caP QoaPM rG 20745 KáTia SiMoNE PiMENTEl lUZ, como fiscal do 
Contrato, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 084/2021 –CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa NVf coMÉrcio E SErViÇo dE 
cliMaTiZaÇÃo EirEli; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 26 
de agosto de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 
26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 697680
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 161/2021 – ccc: NoMEia o 
TEN cEl QoPM rG 26314 SaMUEl ENoc loBaTo, como fiscal do contrato, 
a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 079/2021 –CCC/PMPA, 
celebrado entre a PMPa e a Midia cENTEr SErViÇo dE ProdUÇÃo MU-
SICAL, CINEMATOGRAFIA E EVENTOS EIRELI; Nomear como fiscal interino 

3º sgt PM rG 27351 lUiZ fErNaNdo cardoSo registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 26 de agosto de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro 
dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 697688
PORTARIA Nº 2468/2021 – DGP/SP/SCCMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando os termos da certidão de Trânsito em Julgado 
Administrativo, na qual o Corregedor Geral da PMPA, certifica que a decisão 
administrativa sobre o recurso Hierárquico referente ao Processo admi-
nistrativo de conselho de disciplina de PorTaria Nº 002/2017-corcPr ii, 
transitou em julgado na administração pública militar em 05 de abril de 
2021, conforme decisão publicada no aditamento ao Boletim Geral nº 034, 
de 18 de fevereiro de 2021, a qual indica a punição disciplinar de Exclusão 
a Bem da disciplina ao cB PM rG 26400 alEXaNdrE JÚNior MarTiNS 
MoraES (PaE Nº 2021/774341);
rESolVE:
art. 1º EXclUSÃo a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o cB 
PM rG 26400 alEXaNdrE JÚNior MarTiNS MoraES, matrícula funcional 
nº 57312911, por decisão administrativa referente ao cd de PorTaria Nº 
002/2017-corcPr ii.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o cB PM rG 26400 alEXaNdrE 
JÚNior MarTiNS MoraES, providencie o departamento Geral de Pessoal 
da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante do 4º BPM/cPr ii, que conforme o 
estabelecido no artigo nº 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 4º BPM/cPr ii, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa,26 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 697686
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 160/2021 – ccc: NoMEia o 
caP QoPM rG 36288 roSa dE fáTiMa liMa rodriGUES, como fiscal do 
Contrato, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 082/2021 –CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa J.P caVEdoN SoarES; regis-
tre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 26 de agosto de 2021; JorGE 
WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 697710
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 159/2021 – ccc: NoMEia o 
TEN cEl QoPM rG 26314 SaMUEl ENoc loBaTo, como fiscal do contrato, 
a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 078/2021 –CCC/PMPA, 
celebrado entre a PMPa e a Midia cENTEr SErViÇo dE ProdUÇÃo MU-
SICAL, CINEMATOGRAFIA E EVENTOS EIRELI; Nomear como fiscal interino 
3º sgt PM rG 27351 lUiZ fErNaNdo cardoSo registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 26 de agosto de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro 
dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 697783
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 164/2021 – ccc: NoMEia o 
MAJ QOPM RG 33478 ANDRÉ LOPES MOUGO, como Fiscal do Contrato, a fim 
de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 085/2021 –CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a empresa NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda; 
Nomear como fiscal interino o CB PM RG 39869 VICTOR FERREIRA DE LIMA, 
registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 26 de agosto de 2021; 
JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de 
apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 697859

.

.

coNtrato
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 085/2021-DAL/PMPA; cujo o ob-
jeto consiste na aquisição da ferramenta de BaNco dE PrEÇoS. No valor 
Global de r$ 29.625,00 (vinte e nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais). 
data da assinatura: 25/08/2021; ViGÊNcia: 25/08/2021 a 24/08/2022; 
a dESPESa coM ESTE TErMo adiTiVo ocorrErá: Programa: 1297-Ma-
nutenção da Gestão; ação (Projeto/atividade): 26/8338 operacionalização 
das ações administrativas; Natureza de despesa:3.3.90.39 - assinaturas de 
periódicos e anuidades; Plano interno: 4120008338c; fonte: 0101 (recur-
sos ordinários); EMPrESa: NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS 
lTda; cNPJ: 07.797.967/0001-95; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 697497

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 022/2019-
dal/pmpa; cujo o objeto consiste na contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de eventos e ornamentações. No valor Global de 
r$ 17.769,40 (dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e quaren-
ta centavos).. data da assinatura: 25/08/2021; ViGÊNcia: 10/09/2021 a 
09/09/2022; a dESPESa coM ESTE TErMo adiTiVo ocorrErá: Programa: 



52  diário oficial Nº 34.683 Sexta-feira, 27 DE AGOSTO DE 2021

1297 – Manutenção de Gestão; ação (Projeto/atividade): 26/8338–operação 
das ações administrativas; Natureza de despesa:3.3.90.39 - outros serviços 
de terceiros - Pessoa Jurídica; Plano interno: 4120008338c; fonte: 0101 
(recursos ordinários); EMPrESa: EMPrESa faZ EVENToS, locaÇÕES E 
TUriSMo EirEli,; cNPJ:21.452.937/0001-78; ordENador: JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 697510

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 039/2021 – CPL/PMPA. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “aquisição de Testes Psicológicos para serem utilizados 
nas diversas modalidades de avaliação Psicológica realizadas rotineiramente 
no centro de atenção Psicossocial – ciaP PMPa”, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. data e hora de 
abertura: 10/09/2021, às 09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.br/
compras. informações: (91)98421-0841. Edital se encontra disponível nos 
sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras . Belém-Pa, 26  
de  agosto de 2021. JacQUEliNE da TriNdadE SaNTiaGo – caP QoPM 
rG 35498 - PrEGoEira

Protocolo: 697503

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 699/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Maria lÍliaN 
rodriGUES BarBoSa, TEN cEl PM, Mf: 53506892, do efetivo do (a) HPM/
cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM
Portaria Nº 706/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ElSoN lUiZ 
BriTo da SilVa, cEl PM, Mf 5281075/1, do efetivo do (a) dPcdH; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial 
dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM
Portaria Nº 707/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lErrY SoarES 
TEiXEira, MaJ PM, Mf 5817684/1, do efetivo do (a) cPc i/BElEM; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – MaTErial 
dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM
Portarias de coNcessÃo – seM eFeito
fica tornada sem efeito a publicação da PorTaria Nº 633/2021-dGa/SUP 
fUNdoS, levada a efeito no doE nº 34.665, de 11aGo21, que concedeu 
suprimento de fundos em favor do 30º BPM/cPrM; ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 697651

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1426/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Vigia-Pa; Período: 18/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 426.627.292-
87; Valor: r$ 131,88. TEN cEl PM Mauro Sérgio da Silva Martins; cPf: 
607.238.582-68; Valor: r$ 131,88. TEN PM delson Teixeira ferreira; cPf: 
808.004.832-00; Valor: r$ 116,05. Sd PM cherleno cristo rosa; cPf: 
916.489.552-15; Valor: r$ 85,72. Sd PM Magno Santa Brigida Sampaio; 
cPf: 008.121.662-99; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1427/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 13 a 18/08/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Gilberto amaral coutinho; 
cPf: 748.950.602-68; Valor: r$1.266,00. cB PM Maiko de Sousa lima; 
cPf: 867.951.392-04; Valor: r$1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1428/21/DI/DF– objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 18 a 23/08/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Huaskar ronkaly Pessoa 
lopes; cPf: 593.924.442-49; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Márcia de andra-
de albuquerque Silva ribeiro; cPf: 728.859.632-04; 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 1429/21/di/dF– objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 15 a 25/08/2021; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM Edllian Barrozo Vila 
Nova; cPf: 902.228.572-34; Valor: r$ 2.532,00. Sd PM raquel dos Santos 
figueira; cPf: 886.268.492-49; Valor: r$ 2.532,00. Sd PM diego fabricio 
araujo de Sena; cPf: 010.304.672-00; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 697456

Portaria Nº 205-di-dF-19; objetivo: reforço de Policiamento (op. 
carnaval 2019); Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinas-Pa; Pe-
ríodo: 01 a 06/03/2019; Quantidade de diárias: 05 completas; Servidor: 
cB PM Jorge luiz Guimarães de oliveira; cPf: 651.643.502-20; Valor: r$ 
720,00. Prazo para prestações de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno. ordenador: José Eduardo de oliveira Pimentel.

Protocolo: 697473
Portaria Nº 1430/21/di/dF– objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Marabá-Pa; Período: 24/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87; Valor: r$ 158,26. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1431/21/di/dF– objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 23/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87; Valor: r$ 158,26. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 409/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Portel-Pa; Período: 22/07 a 02/08/2021; Quantidade de diárias: 11 
de alimentação e 12 de pousada; Servidores: caP PM douglas lima dos 
Santos; cPf: 821.294.362-34; Valor: r$ 3.046,47. SGT PM Jose Messias 
de oliveira Gerhardt; cPf: 588.693.282-87; Valor: r$ 2.769,48. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 115/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM carlos augusto Silva de oliveira; cPf: 302.840.582-20; Valor r$ 
870,40. SGT PM oster Jose Pereira Gonçalves; cPf: 488.819.292-87; Valor 
r$ 870,40. cB PM Max Wescley de araujo; cPf: 003.134.892-03; Valor 
r$ 857,20. cB PM luciano Vale dos Santos; cPf: 682.957.902-34; Valor 
r$. 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 116/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM carobaldo calandrini de azevedo Neto; cPf: 970.774.022-15; Va-
lor R$ 870,40. SGT PM Jefferson Sales Correa; CPF:425.266.392-04; Valor 
r$ 870,40. SGT PM Sérgio luis costa Pereira; cPf: 569.258.162-00; Valor 
r$ 870,40. cB PM Thiago alberto da costa Silva; cPf: 882.744.202-25; 
Valor r$ 857,20. cB PM Ítalo Jorge de Jesus Nunes; cPf: 826.369.902-91; 
Valor r$ 857,20. cB PM cleidson da Silva chaves; cPf: 928.384.562-53; 
Valor r$ 857,20. cB PM Maycon de araújo oliveira; cPf: 766.826.172-91; 
Valor r$857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 117/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
CAP PM Claudia Pinheiro Rufino Rabêlo; CPF: 767.272.202-63; Valor R$ 
1.186,90. SGT PM aldair José dos Santos; cPf: 429.696.112-87; Valor 
r$ 870,40. SGT PM carlos adriani ferreira; cPf: 330.794.632-34; Valor 
r$ 870.40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº 118/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM lourimar de carvalho figueiredo; cPf: 933.314.442-00; Valor r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 119/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Maria de Nazare Gonçalves Galisa; cPf: 900.953.752-87; Valor r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 120/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM rodolfo José Pereira amancio; cPf: 257.904.042-00; Valor r$ 870,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 121/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM João Paulo ferreira Neves; cPf: 656.233.552-34; Valor: r$ 857,20. 
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 122/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM Thiago cardoso Miranda; cPf: 005.142.272-73; Valor: r$ 857,20. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 123/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: colares-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM artur chaves cruz; cPf: 021.747.652-09; Valor: r$ 857,20. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 124/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM renato de ataide campos; cPf: 014.723.532-42; 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 125/21/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: SGT 
PM Geraldo Martins de almeida; cPf: 373.673.902-87; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM Jadson aleixo ferreira; cPf: 573.037.382-15; Valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Valdeone Viana Soares; cPf: 851.253.002-25; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM alisson rodrigo Paraguaçu de oliveira; cPf: 894.336.102-53; Valor: 
r$ 1.266,00. Sd PM Ediliz Santos do amor divino; cPf: 008.293.492-
43; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM david rocha almeida; cPf: 962.068.372-
20; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Ednane carline Paiva da cunha; cPf: 
013.093.772-00; 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 126/21/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: 
caP PM osmarley furtado; cPf: 777.580.052-68; Valor: r$ 1.450,70. 
SGT PM Marcio Vinicius de araujo luz; cPf: 319.719.462-49; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM ravenna Barreto Martins; cPf: 004.941.532-88; Valor: 
r$ 1.266,00. Sd PM Marcela Pantoja Gonçalves; cPf: 012.145.102-05; 
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 127/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio 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 Germano Pompeu almeida Junior; cPf: 942.780.322-34; 
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 128/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio 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 alexandre Betiel ferreira alves; cPf: 994.941.162-91; 
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 129/21/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 Elizângela Mendes Souza; cPf: 923.882.642-00; 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 130/21/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 cleiton Soares Silva; cPf: 607.354.652-15; Valor: r$ 1.318,80. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 131/21/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 Wellington Henrique de araujo luz; cPf: 357.251.172-00; 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 132/21/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 07/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: Sd 
PM fabiana Silva Souza; cPf: 909.396.032-68; Valor: r$ 1.392,60. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 133/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM regilmar Nobre feitosa; cPf: 843.902.202-68; Valor: r$ 857,20. cB 
PM luana Suelen Pacheco dos Santos; cPf: 967.451.852-53; Valor: r$ 
857,20. cB PM césar augusto dos Santos de Souza; cPf: 910.109.502-
15; Valor: r$ 857,20. cB PM carlos rodrigo da Silveira dos Santos; cPf: 
797.039.842-15; Valor: r$ 857,20. Sd PM Kaiate domingos costa de oli-
veira; cPf: 010.458.212-09; Valor: r$ 857,20. Sd PM dalton dias fa-
rias; cPf: 888.879.952-49; Valor: r$ 857,20. Sd PM Jonh William Silveira 
Gemaque; cPf: 947.785.582-00; Valor: r$ 857,20. Sd PM José roney 
franklin cordovil; cPf: 001.038.862-14; Valor: r$ 857,20. Sd PM Mar-
cos Sabino alves Barbosa; cPf: 001.760.352-81; Valor: r$ 857,20. Sd 
PM denis Santiago reis; cPf: 022.886.902-16; Valor: r$ 857,20. Sd PM 
Wellington amaro Souza de Melo; cPf: 023.171.462-99; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 134/21/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: SGT 
PM carla Yukie ribeiro Motizuki; cPf: 920.192.422-49; 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 135/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Edmilson Bittencourt Portal; cPf: 577.971.372-34; Valor: r$ 
870,40. SGT PM andré luiz de Jesus Meguins; cPf: 453.813.132-68; Va-
lor: r$ 870,40. cB PM Jhonata albuquerque Botelho; cPf: 535.031.632-
04; Valor: r$ 857,20. cB PM adalberto luiz da Silva Miralha Junior; cPf: 
989.325.192-34; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 136/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Valentim araujo rodrigues filho; cPf: 295.193.302-91; Valor: r$ 
870,40. SGT PM andré Mendes; cPf: 656.717.592-34; Valor: r$ 870,40. 
cB PM carleno Patrick farias de Sousa; cPf: 899.646.402-34; Valor: r$ 
857,20. cB PM Elder de araujo Sousa; cPf: 835.361.752-87; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 137/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Parauapebas-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidor: Sd PM Juliana da Silva rocha do carmo; cPf: 963.754.852-15; 
Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº 138/21/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 christine de oliveira Pinheiro; cPf: 744.282.172-34; Valor: r$ 
1.582,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 139/21/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 felipe Gomes dos Santos; cPf: 017.639.952-67; 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 140/21/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 Paulo Max lima Nascimento; cPf: 375.847.582-15; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM almério Holanda Silva do Nascimento; cPf: 453.861.882-
61; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Ughor diniz lima costa; cPf: 980.597.772-
20; Valor: r$ 1.266,00. cB PM João Nezanildo Moraes almeida; cPf: 
709.101.622-04; 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 141/21/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 adriano Nazareno Góes da Silva; cPf: 889.710.232-87; Valor: r$ 
1.582,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 142/21/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: 
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Sd PM larissa Gemaque de azevedo; cPf: 530.916.552-53; 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 143/21/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 leonardo Silva de freitas; cPf: 013.525.602-08; 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 144/21/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 Wellington de Sousa costa; cPf: 871.459.952-04; 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 145/21/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 larisse Gaia do Nascimento ferreira; cPf: 006.879.412-61; 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 146/21/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 luiz clóvis da Silva alves; cPf: 397.763.282-53; 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 147/21/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 Victor ferreira de lima; cPf: 007.793.612-45; 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 148/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Bruno Pires Siqueira Neto; cPf: 963.311-782-87; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 149/21/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 Paulo ronaldo Quadros loureiro; cPf: 375.600.502-04; r$ 1.318,80. 
cB PM Gimerson cesar dias de Souza; cPf: 936.438.452-00; Valor: r$ 
1.266,00. cB PM adilson abreu Vasconcelos; cPf: 863.318.332-34; Valor: 
r$ 1.266,00. Sd PM Wellington da Gaia rodrigues; cPf: 980.979.702-87; 
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 150/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM Jose afonso almeida Pinto Junior; cPf: 690.245.022-68; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 151/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
SGT PM claudio ricardo Novaes Morais; cPf: 304.414.802-25; Valor: r$ 
870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 697586
PORTARIA Nº 1418/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (oP.
VErÃo); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ma-
rabá-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 07 a 15/07/2021; 
Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidor: caP 
PM Murillo Melo ferreira; cPf: 997.070.631-49; Valor: r$ 2.466,19. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1419/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP.VErÃo); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 02 a 09/07/2021; Quantidade 
de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM rose 
Sheyla rodrigues carneiro; cPf: 732.806.232-00; Valor: r$ 2.116,65. SGT 
PM Solange Gavino de Siqueira; cPf: 572.758.662-34; Valor: r$ 1.978,20. 
SGT PM Elizabeth de Nazaré Bezerra de Sousa; cPf: 265.693.612-87; Va-
lor: r$ 1.978,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1432/21/di/dF– objetivo: reforço de Policiamen-
to; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 18/05/2021; Quantidade de diárias: 01 

de alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; 
cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 131,88. TEN cEl Mauro Sérgio da Sil-
va Martins; cPf: 607.238.582-68; Valor: r$ 131,88. TEN PM delson Tei-
xeira ferreira; cPf: 808.004.832-00; Valor: r$ 116,05. Sd PM cherleno 
cristo rosa; cPf: 916.489.552-15; Valor: r$ 85,72. Sd PM Magno Santa 
Brigida Sampaio; cPf: 008.121.662-99; Valor: r$85,72. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 697695
Portaria Nº 1433/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 19 a 20/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidor: cEl PM José dilson Melo de Souza 
Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 316,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1434/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 19 a 20/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidor: cEl PM robinson augusto Boulhosa 
Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: r$ 316,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 697844
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protocolo de publicação: 677258.

Protocolo: 697368

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 001/2021- PatriMôNio/FUNsaU
a direção do fundo de Saúde dos Servidores Militares – fUNSaU, no exercí-
cio de suas atribuições, conferidas pelo decreto nº 5.380, de 12 de julho de 
2002; e considerando a dEcrETo Nº 1.178, de 20 de novembro de 2020, 
a qual estabelece os procedimentos e as normas a serem adotadas pelos 
órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, para 
o encerramento anual da execução orçamentaria. financeira, contábil e pa-
trimonial do exercício financeiro de 2021, em seu caPÍTUlo V, designa aos 
órgãos e entidades a criação de uma comissão para proceder o inventário 
dos bens móveis permanentes existentes no fUNSaU.
rESolVE:
art. 1º NoMEar a comissão composta pelos Policias Militares 1º TEN Qo-
aPM rG 16538 rÍVia criSTiNa SilVa dE araÚJo fiGUEirEdo SaNToS, 
3º SGT QPMP-0 rG 27641 raiMUNdo JUNior carValHo da SilVa diaS, 
cB QPMP-0 rG 36346 aNdErSoN da SilVa SaraiVa e cB QPMP-0 rG 
37400 BrENda lorENa da coNcEiÇÃo SoUZa, todos do fUNSaU, sob 
a presidência do primeiro, para realizarem o inventário dos bens móveis 
permanentes existentes no fUNSaU, capital e interior do Estado do Pará;
art. 2° - o prazo para o cumprimento desta Portaria será de 60 (sessenta) 
dias, a contar do recebimento pelo Presidente da Portaria, podendo ser 
prorrogado, a pedido do Presidente de forma fundamentada, por mais 30 
(trinta) dias;
art. 3° Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 697706

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 108/IN/CONTRATO DE 24 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.
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rESolVE:
art. 1º. designar o SUB TEN BM rr WaSHiNGToN lUiS BraBo da SilVa, 
Mf:5428408/1, como fiscal do contrato n° 086/2021, celebrado com a 
empresa BlENd Br coMErcio dE arTiGoS ProMocioNaiS E SErViÇoS 
dE TraNSPorTE EirEli, cNPJ: 10.414.625/0001-53, cujo objeto é a aqui-
sição de copos reutilizáveis, 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 cB BM clEUToN lEaNdro BarroS caSTro, 
Mf:57175251/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá 
todas as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual 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 execução, 
cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante termo 
de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do 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: 697443
Portaria Nº 109/iN/coNtrato de 24 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 SUB TEN BM rr WaSHiNGToN lUiS BraBo da Sil-
Va, Mf:5428408/1, como fiscal do contrato n° 087/2021, celebrado 
com a empresa ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
28.274.979/0001-05, cujo objeto é a aquisição de canecas, para acompa-
nhar 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 cB BM clEUToN lEaNdro BarroS caSTro, 
Mf:57175251/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá 
todas as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual 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 execução, 
cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante termo 
de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do 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: 697446

.

.

coNtrato
.

CONTRATO Nº: 086/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de coPoS rEUTiliZáVEiS.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico SEad/dGl/SrP Nº 005/2021 – aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS N°011/2021.
data da assinatura: 24/08/2021
Valor Total: r$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais).
Vigência: 24/08/2021 até  24/08/2022
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.
Plano interno: 4120008338c
contratada: BlENd Br coMErcio dE arTiGoS ProMocioNaiS E SErVi-
ÇoS dE TraNSPorTE EirElli
cNPJ: 10.414.625/0001-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 697432
CONTRATO Nº: 087/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de caNEcaS.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico SEad/dGl/SrP Nº 005/2021 – aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS N°012/2021.

data da assinatura: 24/08/2021
Valor Total: r$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais).
Vigência: 24/08/2021 até  24/08/2022
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.
Plano interno: 4120008338c
contratada: ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda
cNPJ: 28.274.979/0001-05
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 697435

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comunica 
que realizará o Processo licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 025/2021, modo de disputa aberto/fechado, tipo Me-
nor Preço Por item, valor global estimado r$ 103.458,48 (cento e três mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, 
manutenção periódica, preventiva e corretiva de piscina, com fornecimento 
de mão-de-obra, materiais, produtos químicos e equipamentos.
Pregoeiro titular: lUiZ alfrEdo SilVa GaliZa doS SaNToS - MaJ QoBM
Pregoeiro suplente: MoiSÉS TaVarES MoraES - TcEl QoBM
data de abertura: 10/09/2021, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.
pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém-Pa, 26 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 697696

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo N° 017/2021 - daL/cBMPa
a diretora de apoio logístico do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará 
no exercício de suas atribuições previstas no art. 20, da lei nº 5.731, de 
15 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a organização básica do cBM-
Pa, após analisar o Termo de recebimento e Exame de Material -TrEM, 
elaborado pela comissão de recebimento, acompanhamento e fiscaliza-
ção de Materiais Permanentes, Presidente: MaJ QoBM Elildo aNdradE 
fErrEira, Mf: 54185525-1; 1º Membro: SGT BM lUiZ carloS ViEira, 
Mf: 5399254-1; 2º Membro: 2º SGT BM alEX alaN frEirE MacHado, 
Mf: 5610397-1; Suplente: ST BM aroNi fErrEira MUlaTiNHo JUNior, 
Mf: 5609119-1, designados através da PorTaria N°169 de 19 de abril 
de 2021 publicado no doE nº 34.560 de 22 de abril de 2021, referente 
ao contrato nº 001 /2021, cujo o objeto consiste na “aquisição de 350 
(trezentos e cinquenta) conjuntos de calça e Jaqueta em aramida para 
Proteção individual no combate a incêndio”, com recursos oriundos do 
Superávit e convênio (infraero), consoante as Notas de Empenho nº 
2021NE00202, 2021NE00203, celebrado entre corPo dE BoMBEiroS 
MiliTar do Pará e a Empresa JGB EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa Sa, 
cNPJ: nº 90.278.565/0001-28.
rESolVE:
art.1° concordar com o Parecer da comissão do referido TrEM, no sentido 
de que os bens constantes no documento auxiliar da Nota fiscal Eletrô-
nica - daNfE nº 073725 de Série: 01, datada de 06 de agosto de 2021, 
atende às condições estabelecidas nos termos das Notas de Empenho nº 
2021NE00202, 2021NE00203;
art.2° determinar, à dal 1, que providencie a publicação desta homologação 
em Diário Oficial;
art. 3° determinar ao almoxarifado Geral do cBMPa, que providencie o 
lançamento no SiMaS/SEPlad, da Nota de recebimento relativa à daNfE, 
relacionada no art 1°, e posterior encaminhamento à diretoria de finanças, 
para fins de liquidação e pagamento das despesas a que se refere o Termo 
de recebimento e Exame de Material em comento;
art 4° determinar ao almoxarifado que providencie a distribuição dos refe-
ridos bens e devida baixa no SiMaS/SEPlad/Pa.
MarÍlia GaBriEla coNTENTE GoMES - TcEl QoBM
diretora de apoio logístico do cBMPa

Protocolo: 697758
HOMOLOGAÇÃO N° 018/2021 - DAL/CBMPA
a diretora de apoio logístico do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará 
no exercício de suas atribuições previstas no art. 20, da lei nº 5.731, de 15 
de dezembro de 1992, que dispõe sobre a organização básica do cBMPa, 
após analisar o Termo de recebimento e Exame de Material -TrEM, elabo-
rado pela comissão de recebimento, acompanhamento e fiscalização de 
Equipamentos de Tecnologia da informação, Presidente: MaJ QoBM Mar-
cUS SÉrGio NUNES QUEiroZ, Mf: 57197268-1; 1º Membro: MaJ QoBM 
lUiZ alfrEdo SilVa GaliZa, Mf: 54185285-1; 2º Membro: MaJ QoBM 
aldirlEY BarBoSa dE fariaS, Mf: 57197249-1; Suplente: 1º SGT BM 
JoSÉ WilSoN doS SaNToS Gaia, Mf: 5452619-1, designados através 
da PorTaria N°169 de 19 de abril de 2021 publicado no doE nº 34.560 
de 22 de abril de 2021, referente ao contrato nº 198/2020, cujo o objeto 
consiste na “aquisição de 02 (duas) unidades de câmera de Videoconfe-
rência - logitech 8cc950”, com recursos oriundos do convênio (infraero), 
consoante as Notas de Empenho nº 2021NE00597, celebrado entre corPo 
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dE BoMBEiroS MiliTar do Pará e a Empresa WE TalK TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo lTda, cNPJ: nº 23.880.630/0001-01.
rESolVE:
art.1° concordar com o Parecer da comissão do referido TrEM, no sentido 
de que os bens constantes no documento auxiliar da Nota fiscal Eletrônica - 
daNfE nº 1033 de Série: 01, datada de 19 de Julho de 2021, atende às con-
dições estabelecidas nos termos das Notas de Empenho nº 2021NE00597;
art.2° determinar, à dal 1, que providencie a publicação desta homologação 
em Diário Oficial;
art. 3° determinar ao almoxarifado Geral do cBMPa, que providencie o 
lançamento no SiMaS/SEPlad, da Nota de recebimento relativa à daNfE, 
relacionada no art 1°, e posterior encaminhamento à diretoria de finanças, 
para fins de liquidação e pagamento das despesas a que se refere o Termo 
de recebimento e Exame de Material em comento;
art 4° determinar ao Patrimônio que inclua os referidos bens no patrimonio 
do cBMPa, MEdiaNTE o devido cadastramento deste junto ao SiSPaT WEB/
SEPlad/Pa; art. 5° determinar ao almoxarifado e Patrimônio que providen-
cie a distribuição dos referidos bens e devida baixa no SiMaS/SEPlad/Pa.
MarÍlia GaBriEla coNTENTE GoMES - TcEl QoBM
diretora de apoio logístico do cBMPa

Protocolo: 697748

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria nº 51/2021-acadePoL
Marituba-PA, quarta-feira, 25 de agosto de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa,
delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições legais e dever de 
ofício.
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/664634, ofício nº 002625/2021 
PGE-GaB-PcTa, de
17.08.2021, encaminhando decisão Judicial, relacionada à ação ordinária, 
Processo nº 0038769-37.2010.8.14.0301, em procedimento de cumpri-
mento de Pedido de Suspensão de liminar, formulado pelo Estado do Pará, 
Processo Eletrônico nº 0806661-63.2021.8.14.0000, em que o Tribunal de 
Justiça do Estado deferiu o Pedido de Efeito Suspensivo;
coNSidEraNdo que a citada decisão Judicial determina a suspensão 
dos efeitos das tutelas provisórias deferidas pelo Juízo da 2ª Vara da fa-
zenda da capital, nos autos da ação ordiná- ria Processo nº 0038769-
37.2010.8.14.0301, que garantiu a permanência dos autores, infra- cita-
dos, no curso de formação de Policial civil – sub judice – 2021, candidatos 
do concurso Público c-149/2009, categoria delegado de Polícia civil;
coNSidEraNdo o despacho sequencial nº 11, de 24.08.2021, do Exmº 
Senhor delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará, no PaE nº 
2021/664634.
rESolVE:
EXclUir os alunos/candidatos, abaixo citados, do cUrSo dE forMaÇÃo 
dE Policial ciVil – categorias: delegado, Escrivão e investigador de 
Polícia civil, para candidatos sub judice, Segunda Etapa dos concursos 
Públicos c-149/2009-SEad/PcPa, c-202/2016- SEad/PcPa e c-203/2016-
SEad/PcPa, com fundamento nos motivos acima expostos.
categoria: delegado de Polícia civil
alBErTo MaUro BarBoSa dE SoUZa
EdENicE do carMo GalVÃo
fErNaNda PaSTaNa MarÇal VENaNcio
HUGo cESar MiraNda ciNTra
lEda criSTiaN oliVEira do NaSciMENTo
roNaldo MarTiNS raMoS
SaraH raQUEl JacoB do carMo
ZUlENE caSTro loPES da coSTa
Esclarecer que o candidato Moacir NUNES do NaSciMENTo já foi elimi-
nado do curso de   formação, mediante Portaria nº 42/2021-acadEPol de 
14.07.2021, publicada no doE nº 34.640 de 15.07.2021.
Encaminhar a presente Portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil para 
publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 697882

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 124/2021-dGPc/diVersos 
BeLÉM-Pa, 17 de aGosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições legais...
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022/94 de 15/03/1994, 
alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado-Geral, atribuições 
para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz 
administração da instituição Policial;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 173/2020-dGPc/diVErSoS, 
de 14 de outubro de 2020, que instaura processo administrativo com o 
objetivo de apurar no prazo de 60 (sessenta) dias, a motivação do período 

que ficaram descobertos os Contratos firmados com a empresa SERVIEL 
SErViÇoS EirEli - EPP;
coNSidEraNdo os termos do ofício n° 142/2021-da/Pc-Pa, de 09/08/2021, 
em que o delegado de Polícia civil ViNÍciUS PiNHEiro carValHo, diretor 
de administração da Polícia civil do Estado do Pará, informa a necessidade de 
instauração de nova comissão de Processo administrativo, cujo objeto será 
a apuração quanto ao período que a empresa SErViEl SErViÇoS EirEli 
- EPP permaneceu prestando serviço, em virtude de contrato proveniente 
do PrEGÃo ElETrÔNico N° 13/2015, que teve sua vigência encerrada em 
24/07/2020, devendo ser regularizado o pagamento do serviço prestado, 
que será feito através de Confissão de Dívida, nos moldes da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO os termos do Contrato nº 022/2015-PCE/PA, firmado entre 
a Polícia civil do Estado do Pará e a empresa SErViEl SErViÇoS EirEli 
- EPP, cNPJ nº 83.918.078/0001-17, estabelecida na avenida Visconde de 
inhaúma, n° 1218, bairro Pedreira, cEP: 66087-640, Belém/Pará, telefone: 
(91) 3277-0206, e-mail: serviel.alarme@uol.com.br, para prestação de loca-
ção de sistema de alarme e a realização de serviço de vigilância eletrônica 
24 (vinte e quatro horas) por dia,
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria N.º 173/2020-dGPc/diVErSoS, de 
14 de outubro de 2020, e consequentemente da PorTaria N.º 73/2021-
dGPc/diVErSoS, de 19 de maio de 2021;
ii – iNSTaUrar processo administrativo com o objetivo de apurar, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, responsabilidades, pelo fato acima narrado;
iii – dESiGNar os servidores abaixo relacionados para que componham a 
comissão que irá apurar a irregularidade compreendida pelo período que 
ficou descoberto o contrato firmado por
parte da empresa SErViEl SErViÇoS EirEli - EPP, exigida nos termos do 
contrato nº 022/2015-PcE/Pa:
MarcoS aNToNio dE QUEiroZ lEMoS - delegado de Polícia civil, matrícula 
n° 5113253 - Presidente da comissão do Processo administrativo;
PEdro PaUlo aMoriM BaraTa - consultor Jurídico - matrícula nº 
5946377/1 - Membro;
ElZa liSBoa fraNcÊS - assistente administrativo - matrícula n° 5209242/1 
- Membro.
iV – dETErMiNar à diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 697742

.

.

adMissÃo de serVidor
.

rescisÃo coNtratUaL
Nº contrato: 023/2015-Pc/Pa
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e c2a 
Serviços em Tecologia da informática ltda.
fundamentação legal: art. 79, ii da lei nº 8.666/93
data da assinatura: 18/08/2021
ordenador responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo chefe 
de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 697650

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico - 20/2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral NaTUral SEM GáS (GarrafÕES 
dE 20l E fraSco TiPo GraNada dE 300Ml).
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: 10/09/2021
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: 697840

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata do LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis 

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

onde se lê:
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 2020/1001036 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:
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Nº dE 
ordEM

Nº do 
rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do 

BEM
rEcoMENda-

ÇÃo

1 16154 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

2 16155 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

3 16156 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

4 16157 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

5 16158 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

6 16159 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

7 16160 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

8 16161 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

9 16162 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

10 16163 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

11 16164 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

12 16165 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

13 16166 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

14 16167 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

15 16168 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

16 16169 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

17 16170 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

18 16171 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

19 16172 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

20 16090 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

21 16091 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

22 16092 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

23 16093 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

24 16094 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

25 16095 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

26 16096 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

27 16097 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

28 16098 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

29 16099 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

30 16100 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

31 16101 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

32 16102 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

33 16103 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

34 16104 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

35 16105 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

36 16106 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

37 16107 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

38 16108 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

39 16109 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

40 16111 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

41 16112 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

42 16113 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

43 16114 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

44 16115 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

45 16116 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

46 16117 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

47 16118 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

48 16119 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

49 16120 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

50 16121 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

51 16122 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

52 16123 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

53 16124 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

54 16125 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

55 16126 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

56 16127 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

57 16128 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

58 16129 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

59 16130 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

60 16131 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

61 16132 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

62 16133 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

63 16134 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

64 16135 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

65 16136 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

66 16137 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

67 16138 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

68 16139 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

69 16140 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

70 16141 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

71 16142 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

72 16143 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

73 16144 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

74 16145 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

75 16146 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

76 16147 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

77 16148 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

78 16149 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

79 16150 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

80 16151 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

81 16152 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

82 16153 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

83 16154 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

84 16155 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

85 16156 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

86 16157 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

87 16158 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

88 16159 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

89 16160 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

90 16161 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

91 16162 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

92 16163 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

93 16164 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

94 16165 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

95 16166 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo
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96 16167 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

97 16168 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

98 16169 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

99 16170 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

100 16171 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

101 16172 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

Leia – se:
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 2020/1001036 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
rEcoMENda-

ÇÃo

1 16090 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

2 16091 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

3 16092 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

4 16093 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

5 16094 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

6 16095 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

7 16096 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

8 16097 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

9 16098 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

10 16099 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

11 16100 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

12 16101 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

13 16102 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

14 16103 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

15 16104 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

16 16105 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

17 16106 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

18 16107 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

19 16108 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

20 16109 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

21 16111 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

22 16112 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

23 16113 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

24 16114 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

25 16115 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

26 16116 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

27 16117 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

28 16118 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

29 16119 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

30 16120 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

31 16121 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

32 16122 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

33 16123 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

34 16124 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

35 16125 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

36 16126 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

37 16127 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

38 16128 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

39 16129 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

40 16130 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

41 16131 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

42 16132 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

43 16133 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

44 16134 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

45 16135 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

46 16136 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

47 16137 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

48 16138 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

49 16139 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

50 16140 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

51 16141 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

52 16142 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

53 16143 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

54 16144 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

55 16145 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

56 16146 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

57 16147 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

58 16148 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

59 16149 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

60 16150 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

61 16151 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

62 16152 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

63 16153 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

64 16154 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

65 16155 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

66 16156 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

67 16157 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

68 16158 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

69 16159 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

70 16160 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

71 16161 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

72 16162 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

73 16163 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

74 16164 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

75 16165 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

76 16166 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

77 16167 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

78 16168 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

79 16169 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

80 16170 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

81 16171 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

82 16172 colETE BaliSTico, NiVEl ii, TaMaNHo MEdio iNSErVÍVEl iNciNEraÇÃo

*Publicado no DOE nº 34.680 de 25 de Agosto de 2021
Protocolo: 697553
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CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

Portaria N° 246/2021 de 23 de aGosto de 2021 – GaB/dGcP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo: o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994 e o Memo. 
N°177/21 GaB/daf.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora lidiaNE NaSciMENTo GoMES, 
Gerente regional de criminalística, matrícula n°5904054/3, de 01.09.2021 
a 30.09.2021, concedida pela PorTaria N°218//21-GaB/cPcrc de 
28.07.2021, publicada no doE nº 34.656 de 02.08.2021, para posterior 
gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, Belém, 23 de agos-
to de 2021.

Protocolo: 697550
PORTARIA N°248/21 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 – GAB/DGCPCRC
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo n° 
2021/829659.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora fErNaNda MariN cordEro 
da SilVa, Procurador-chefe, matrícula n°57190322/4, de 01.08.2021 
a 30.08.2021, concedida pela PorTaria N° 188//21-GaB/cPcrc de 
29.06.2021, publicada no doE nº 34.625 de 01.07.2021, para posterior 
gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 24 de agosto de 
2021.

Protocolo: 697556
Portaria N°249/21 de 24 de aGosto de 2021 – GaB/dGcPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/917714.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor faBiaNo BaTiSTa do coU-
To, Perito Médico legista, matrícula n°57188374/2, de 01.07.2021 
a 30.07.2021, concedida pela PorTaria N°141//21-GaB/cPcrc de 
28.05.2021, publicada no doE nº 34.600 de 01.06.2021, para o período 
de 01.10.2021 a 30.10.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 24 de agosto de 
2021.

Protocolo: 697561

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 305 DE 24/08/2021 – DAF
SErVidor: HaMilToN JoSÉ TaVarES diaS
carGo: Motorista MaTrÍcUla: 57195109/1
PErÍodo: 20.062021 à 19.07.2021
PORTARIA Nº 306 de 24/08/2021 - DAF
SErVidor: diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa
carGo: Perito criminal MaTricUla: 5958375/1
PErÍodo: 23.07.2021 à 21.08.2021
PORTARIA Nº 307 DE 24/08/2021 – daF
SErVidor: raiMUNdo NoNaTo araÚJo dE BarroS
carGo: auxiliar operacional MaTrÍcUla: 5719532/1
PErÍodo: 30.07.2021 à 12.08.2021
PORTARIA Nº 308 de 24/08/2021 - DAF
SErVidor: roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa
carGo: auxiliar Técnico de Perícias MaTricUla: 5958542/1
PErÍodo: 02.06.2021 à 08.06.2021.

Protocolo: 697595

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1040/ 2021 
roMUlo roSSiNE doS SaNToS BriTo
MaTrÍcUla: 5952549
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 14/08/2021 a 21/08/2021
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1056/ 2021
HEllEN JorGE da SilVa crUZ cic: 934.291.262-15
MaTrÍcUla: 57190939
carGo: assistente administrativo
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 09/08/2021 a 18/08/2021
oBJETiVo: apoio técnico ao rH.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 697677

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA Nº 2848/2021 – CCECV/DG/DETRAN, de 26/08/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa EMErSoN ViSToria VEicU-
lar EirEli , cNPJ nº 41.597.624/0003-87, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa EMErSoN ViSToria VEicUlar EirEli, 
cNPJ nº: 41.597.624/0003-87, Nome fantasia oBJETiVa ViSToria VEi-
cUlar, situada no Endereço: rUa PErNaMBUco Nº53 - Bairro: Vila Bra-
Sil, cEP: 68.140-000 no município de Uruará/Pa, para exercer a atividade 
de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
PORTARIA Nº 2849/2021 – CCECV/DG/DETRAN, de 26/08/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa EMErSoN ViSToria VEicU-
lar EirEli , cNPJ nº 41.597.624/0003-87, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa EMErSoN ViSToria VEicUlar EirEli, 
cNPJ nº: 41.597.624/0001-15, Nome fantasia oBJETiVa ViSToria VEi-
cUlar, situada no Endereço: aV. Pará Nº2075 - Bairro: ViSTa alEGrE, 
cEP: 68.193-000 no município de Novo progresso/Pa, para exercer a ativi-
dade de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
PORTARIA Nº 2850/2021 – CCECV/DG/DETRAN, de 26/08/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa EMErSoN ViSToria VEicU-
lar EirEli , cNPJ nº 41.597.624/0008-91, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
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rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa EMErSoN ViSToria VEicUlar EirEli, 
cNPJ nº: 41.597.624/0008-91, Nome fantasia oBJETiVa ViSToria VEi-
cUlar, situada no Endereço: aV. dUQUE dE caXiaS Nº 38 - Bairro: cEN-
Tro, cEP: 68.485-000 no município de Pacajá/Pa, para exercer a atividade 
de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
PORTARIA Nº 2851/2021 – CCECV/DG/DETRAN, de 26/08/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa EMErSoN ViSToria VEicU-
lar EirEli , cNPJ nº 41.597.624/0002-04, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa EMErSoN ViSToria VEicUlar EirEli, 
cNPJ nº: 41.597.624/0002-04, Nome fantasia oBJETiVa ViSToria VEi-
cUlar, situada no Endereço: aV. BrUNo JUarEZ corrEa Nº 0; 18 rUa - 
Bairro: BoM rEMÉdio, cEP: 68.180-460 no município de itaituba/Pa, para 
exercer a atividade de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
PORTARIA Nº 2852/2021 – CCECV/DG/DETRAN, de 26/08/2021.              
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa EMErSoN ViSToria VEicU-
lar EirEli , cNPJ nº 41.597.624/0005-49, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa EMErSoN ViSToria VEicUlar EirEli, 
cNPJ nº: 41.597.624/0005-49, Nome fantasia oBJETiVa ViSToria VEi-
cUlar, situada no Endereço: rUa EQUador Nº05 - Bairro: ValE do Sol 
i - ParQUE, cEP: 68.473-000 no município de Novo repartimento/Pa, para 
exercer a atividade de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 697876

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 2812/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 78682, de 22/08/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SYMoNE MElENdEZ alVES, assistente de Trânsito, 
matrícula 57197330/1, lotada na Procuradoria Jurídica, 15 (quinze) dias 
de licença para Tratamento de Saúde, no período de 29/07 a 12/08/2021, 
conforme laudo Médico nº 78682, de 22/08/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 2802/2021-DAF/CGP, de 23/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 78128, de 09/08/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida ao servidor 
fábio antonio Gama ribeiro, assistente de Trânsito, matrícula 55590178/1, 
lotado na coordenadoria de registro de Veículos, por 40 (quarenta) dias, 
no período de 08/07 a 16/08/2021, conforme laudo Médico nº 78128, de 
09/08/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2820/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar os períodos aquisitivos de fÉriaS do servidor cláUdio aN-
dErSoN dE SoUZa WaSSallY, Motorista, matrícula 57175313/2, lotado 
na Gerência de Transportes, constantes das portarias, conforme a seguir 
especificados.
1. Portaria 3600/2018-daf/cGP, onde se lê 14.04.2016/2018 leia-se 
14.04.2016/02.08.2018;
2. Portaria 2449/2019-daf/cGP, onde se lê 07.08.2018/2019 leia-se 
03.08.2018/02.08.2019;
3. Portaria 2679/2020-daf/cGP, onde se lê 07.08.2019/2020 leia-se 
03.08.2019/02.08.2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2819/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1265/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de fÉriaS 
do servidor aMilToN QUarESMa PUrEZa, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57197474/1, lotado na cirETraN “B” de igarapé Miri, onde se lê exercício 
06.06.2019/05.06.2020 leia-se exercício 08.06.2019/07.06.2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2818/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2974/2020-daf/cGP, o período aquisitivo de fÉriaS 
do servidor aMilToN QUarESMa PUrEZa, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57197474/1, lotado na cirETraN “B” de igarapé Miri, onde se lê exercício 
06.06.2018/2019 leia-se exercício 06.06.2017/07.06.2019.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2817/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 1264/2021-DAF/CGP, que retificou na Porta-
ria 2974/2020-daf/cGP, o período aquisitivo de fÉriaS do servidor aMilToN 
QUarESMa PUrEZa, auxiliar de Trânsito, matrícula 57197474/1, lotado na 
cirETraN “B” de igarapé Miri, onde se lê exercício 06.06.2018/2019 leia-se 
exercício 06.06.2017/05.06.2019.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2816/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2017/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
da servidora EliZaBETH HaTHErlY GalVÃo, analista em administração e 
finanças, matrícula 57193149/1, lotada na Gerência de Benefícios e as-
sistência Social, onde se lê exercício 03.03.2020/2021 leia-se exercício 
01.02.2020/31.01.2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2815/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 380/2020-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
da servidora EliZaBETH HaTHErlY GalVÃo, analista em administração e 
finanças, matrícula 57193149/1, lotada na Gerência de Benefícios e as-
sistência Social, onde se lê exercício 01.02.2019/2020 leia-se exercício 
01.02.2017/31.01.2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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PORTARIA Nº 2814/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 2016/2021-DAF/CGP, que retificou na Por-
taria 380/2020-daf/cGP, o período aquisitivo de férias da servidora EliZa-
BETH HaTHErlY GalVÃo, analista em administração e finanças, matrícula 
57193149/1, lotada na Gerência de Benefícios e assistência Social, onde 
se lê exercício 01.02.2019/2020 leia-se exercício 03.03.2019/02.03.2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2809/2021-DAF/CGP, de 24/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 09/2021-GEST-
dETraN, datado de 17/06/2021, protocolado sob o nº 2021/656713,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo SoarES JUNior, analista de 
Suporte, matrícula 55587555/1, lotado na coordenadoria de Suporte Tec-
nológico, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 20.09 a 04.10.2021, 
referentes ao exercício 01.03.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 20/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 697548
PORTARIA Nº 188/2021- CGD/PAD/DIVERSOS, de 13/08/2021.
o diretor Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2016/515467 (2016/368898), instaurado pela PorTaria Nº 12/2020-
CGD/PAD, publicada no Diário Oficial do Estado 34.290, de 23 de julho de 
2020, para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas de servi-
dor deste departamento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 39/2021-corrEGEdoria GEral, 
que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos fundamentos 
que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos.
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
39/2021 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado pela PORTARIA Nº 12/2020-CGD/PAD, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado 34.290, de 23 de julho de 2020, por insuficiência de provas.
iii- À corrEGEdoria GEral do dETraN para que adote as providências 
do pleno cumprimento.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral do dETraN/Pa.

Protocolo: 697795

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

PORTARIA Nº 1182/2021-CGP/SEAP 
Belém, 25 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 6207/2021-cGP/SEaP, em desfavor do 
diretor c.J.X.a. (Mat.: nº 5954880), do centro de recuperação regio-
nal de cametá, objetivando apurar responsabilidade administrativa e/ou 
funcional, por inobservância aos deveres funcionais ao proceder com a 
instauração de PdP do PPl iVaNildo ProGENio frEiTaS filHo (iNfoPEN 
27480), fora do lapso temporal, disciplinado na PorTaria N° 102/2019-
GaB/SUSiPE, tal conduta amolda-se aos arts. 177, Vi, iX, “b” c/c art. 189, 
todos do rJU, conforme manifestação do corregedor Metropolitano datada 
de 20/07/2021; art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, 
rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - autoridade Sin-
dicante - Presidente, Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, (M.f.97571444) 
– Membro; e GEcirlEY caNdido dE JESUS MoUra, (M.f. 5952590) – 
Membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham de-
dicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos 
desta Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as 
diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida 
comissão que obedeça ao estatuído no artigo 201, parágrafo único, da lei 
nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apresentar relatório 
Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à Diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697658

PORTARIA Nº 1181/2021-CGP/SEAP 
Belém, 25 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 6206/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a 
lesão corporal ao interno carloS ViTor raMoS SilVa, (iNfoPEN 319785), 
ocorrido em 17/07/2021, conforme ofício n° 0970/2021/oUVir/SiEdS/Pa 
de 29/07/2021;
art. 2 º - designar carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE, autoridade 
Sindicante, para conduzir a investigação;
art. 3º- determinar à autoridade sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º - Oficie-se o Presídio Estadual Metropolitano - III, para informar se 
houve a instauração de PdP;
Art. 6º - Oficie-se à Ouvidoria do SIEDS acerca desta instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 697660

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 02/08/2021
Motivo: a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: KENYa dE oliVEira SilVa
Matrícula: 5934829/2 - função: aGENTE PENiTENciario
ordENador: SHEila criSTiNa faro rEiS
Secretária de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 697576

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2076/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2021.
Nome: roSiNEia NaSciMENTo dE SoUZa, Matrícula nº 5085454/5; cargo: 
assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2013/2016
Período de Gozo: 01/09/2021 a 30/09/2021.

Protocolo: 697491
Portaria Nº 2073/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2021.
Nome: adria cUNHa frEiTaS, Matrícula nº 5901131/1; cargo: Téc. em 
Enfermagem.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 01/09/2021 a 30/09/2021.

Protocolo: 697484
Portaria Nº 2074/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2021.
Nome: EliaS alMEida JUNior, Matrícula nº 57211748/1; cargo: Motorista.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 01/09/2021 a 30/10/2021.

Protocolo: 697485
Portaria Nº 2075/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2021.
Nome: dalVa E SilVa MarTiNS, Matrícula nº 5431034/2; cargo: Téc. em 
Gestão Penitenciária - Enfermagem.
Período aquisitivo: 2014/2017
Período de Gozo: 01/09/2021 a 30/09/2021.

Protocolo: 697487

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA N°2086/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) MarTHUS STaliN alVES SoUSa, matrícula 
funcional n° 5954403, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação regio-
nal de capanema-crrcaP, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, em 
substituição ao titular aNToNio da coNcEiÇÃo dE oliVEira, matrícula 
funcional n° 5949788, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697630
PORTARIA N°2087/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) THarlES doS SaNToS TolEdo, matrícula 
funcional n° 5954089, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no cadeia Pública de Parauapebas 
- cPP, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, em substituição ao titular 
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alEXaNdro PESSoa da SilVa, matrícula funcional n° 5954089, que esteve 
em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697632
PORTARIA N°2088/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) SaMUEl JaciNTo MElo, matrícula funcional 
n° 5950120, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no cadeia Pública de Parauapebas - cPP, 
no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, em substituição ao titular WEN-
dErSoN PErEira doS SaNToS SilVa, matrícula funcional n° 5950120, 
que esteve em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697636
Portaria Nº 2079/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB/SEaP, de 08/06/2021.
RESOLVE: DESIGNAR ao servidor, abaixo relacionado, Função Gratificada 
de Supervisor de 4ª Equipe Penitenciária - GSEP:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-loTaÇÃo-acoNTar dE:
aNToNio roBErTo oliVEira raBElo-5949775-cPJa-06/08/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697607
Portaria N°2077/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) rEiNaldo MacHado lEÃo, matrícula funcional 
n° 57202979, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação na central de Triagem da cremação - 
cTc, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, em substituição ao titular 
EVErToN aBrEU oliVEira, matrícula funcional n° 5947035, que estará em 
gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697598
PORTARIA N°2078/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) EdEN ZacariaS da SilVa coSTa, matrícula 
funcional n° 5952965, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de Progressão Pe-
nitenciário de Belém - cPPB, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, 
em substituição ao titular iZaiaS BaldEZ coElHo, matrícula funcional n° 
57217256, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697599
PORTARIA N°2080/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) JUliETE NaYaNa Sa dE aBrEU Naiff, matrícula 
funcional n° 55588810, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na central integrada de Monitora-
ção Eletrônica - ciME, em substituição ao servidor aNara TaiNa dE JESUS 
liMa, matrícula funcional n° 5953978, em virtude de transferência para 
outra Unidade Penitenciária, a contar de 16 de agosto 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697609
Portaria N°2062/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-PA, 25 de agosto de 2021.
dESiGNar o servidor JaNir NErY SoBriNHo, matrícula funcional 
n°8400686, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, da Unidade Básica de Saúde - UBS, a contar de 01 
de agosto 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697620

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1176/2021-cGP/seaP, dE 23/08/2021, 
PUBlicada No doE Nº 34.681, dE 26/08/2021, rEfErENTE À iNSTaU-
raÇÃo dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar N°6203/2021.
oNde se LÊ: “a.V.S. (M.f.: 5954594)”
Leia-se: “a.V.S. (M.f.: 5954223)”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 697667

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
PORTARIA Nº 2065/21-DGP.SEAP, de 25/08/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
02/08/21, as férias da servidora aNara TaiNa dE JESUS liMa, concedi-
das através da PorTaria Nº 875/21-dGP.SEaP, de 02/06/21, publicada no 

doE nº 34.609, de 11/06/21.
o período remanescente terá início a partir de 16/08/21 a 04/09/21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697324
traNsFerÊNcia de FÉrias
PORTARIA Nº 2071/21-DGP.SEAP, de 25/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/03/21 a 30/03/21 para 
02/08/21 a 31/08/21, o período de gozo das férias do servidor SilBEr 
GoNaÇlVES da SilVa, concedida através da PorTaria Nº 221/21-dGP/
SEaP, de 05/02/21, publicada no doE nº 34.486, de 09/02/21.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697328
iNterrUPÇÃo de FÉrias
PORTARIA Nº 2067/21-DGP.SEAP, de 25/08/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
20/08/21, as férias do servidor aUGUSTo cESar alcaNTara doS rEiS, 
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 27/12/21 a 07/01/22
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697544

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA N°2083/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 316/2021- GaB/SEaP/Pa de 30/03/2021, pu-
blicada no doE n° 34.175 de 08/04/2021, iNGrid SilVa do aMaral, 
matrícula n° 5938400, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação no cen-
tro de recuperação Penitenciário do Pará ii – crPP ii, a contar de 31 de 
agosto de 2021.
dESiGNar Marcia QUEiroZ caValcaNTE, matrícula n° 5954290, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de setembro 
de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697623
PORTARIA N°2084/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N°519/2021- GaB/SEaP/Pa de 27/05/2021, publi-
cada no doE n° 34.604 de 07/06/2021, clEBEr MarcElo diaS PiNTo, 
matrícula funcional n° 5931908, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação na central de Triagem Metropolitana iii – cTM iii, em virtude de 
transferência, a contar de 29 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697624
PORTARIA N°2085/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N°154/2021- GaB/SEaP/Pa de 17/02/2021, publi-
cada no doE n° 34.502 de 26/02/2021, JoSE HiNGlEY GoNÇalVES da 
COSTA, matrícula funcional n° 5950074, da Função Gratificada de Supervi-
sor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
de condenados de icoaraci - crci, em virtude de transferência, a contar 
de 28 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697627
PORTARIA N°2081/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 379/2021- GaB/SEaP/Pa de 26/04/2021, pu-
blicada no doE n° 34.565 de 28/04/2021, MErcia dUarTE liSBoa, ma-
trícula n° 54188579, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciária - GSEP, com lotação no Pórtico do complexo de Santa izabel, a 
contar de 01 de julho de 2021.
dESiGNar iTalo JoNaTHaN carValHal fErrEira, matrícula n° 5952981, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 02 de julho 
de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697612
PORTARIA N°2082/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 976/2020- GaB/SEaP/Pa de 05/11/2020, pu-
blicada no doE n° 34.399 de 10/11/2020, ocidEMar SilVa carValHo, 
matrícula n° 5797764, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciária - GSEP, com lotação no Presídio Estadual Metropolitano iii – PEM 
iii, a contar de 24 de agosto de 2021.
dESiGNar SErGio lUiZ BraUNa SilVa, matrícula n° 5954270, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 25 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 697617
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.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01032
ProcESSo Nº 2021/905458
Valor: r$4.000,00 (quatro 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.
coNTraTado: lUcaS PacHEco BraGaNca – cPf Nº 137.140.742-87.
ENdErEÇo: aV. MarQUES dE HErVal, PaSSaGEM alVaro adolfo, 7, 
Pedreira, cEP: 66.085-030, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 697641

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2021-se-
cULt (ProcESSo 2021/934207)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTU-
ra, em conformidade com os artigos 29 e 32 da lei federal nº 13.019/2014, 
informa que foi autorizada a dispensa de chamamento público para forma-
lização de acordo dE cooPEraÇÃo a ser celebrado com a entidade fUN-
daÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa-fadESP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 05.572.870/0001-
59, sediada na rua augusto correa s/n, Guamá, Belém-Pa, cEP: 66075-110, 
neste ato representada pelo seu diretor Executivo Prof. dr. roBErTo fErraZ 
BarrETo, de modo que se torna pública a justificativa de dispensa, que está 
disponível na Secretaria de Estado de Cultura, e no Diário Oficial do Estado 
do Pará – doEPa. Nos termos do art. 29 da lei federal nº 13.019/2014, 
fica dispensado o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao 
presente.
Belém, 26 de agosto de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 697477
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01027
ProcESSo Nº 2021/906018
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2021
OBJETO: Contratação do profissional Catarino da Silva Oliveira para participar 
como debatedor no evento Preamar da cultura Popular - dia do carimbó, 
que ocorrerá no Teatro Estação Gasômetro, no dia 26.08.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8424 foNTE dE rEcUrSo: 0101000000 
(recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - oUTroS SErVi-
ÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158424 Pi: 1030008424c 
aÇÃo: 269723 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8424.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: allan Pinheiro de carvalho, matrícula 
nº 57188175/4
coNTraTado: caTariNo da SilVa oliVEira, cPf: 068.990.052-04
ENdErEÇo: Passagem Santo antônio, nº 53, Bairro: Barreiro, cEP: 66117-
440, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 697657
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01033
ProcESSo Nº 2021/906176
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 25/08/2021
OBJETO: Contratação da profissional Maria Neire da Silva Rocha para par-
ticipar como debatedora no evento Preamar da cultura Popular - dia do 
carimbó, que ocorrerá no Teatro Estação Gasômetro, no dia 26.08.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 017/2020.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8424 foNTE dE rEcUrSo: 0101000000 
(recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - oUTroS SErVi-

ÇoS dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158424 Pi: 1030008424c 
aÇÃo: 269723 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8424.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: allan Pinheiro de carvalho, matrícula 
nº 57188175/4
coNTraTada: Maria NEirE da SilVa rocHa, cPf: 186.643.342-34
ENdErEÇo: Passagem álvaro rodolfo, nº 7, Bairro: Pedreira, cEP: 66085-
030, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça.

Protocolo: 697581
eXtrato - acordo de cooPeraÇÃo
acordo de cooPeraÇÃo: 001/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2021/934207
oBJETo: Elaboração e execução do projeto de restauração do Museu do 
Estado do Pará - MEP
aSSiNaTUra: 26 de agosto de 2021
ViGÊNcia: 36 meses, a contar da assinatura
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 29 da lei federal nº 13.019/2014.
coNTraParTida: Valor de r$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 8842
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158842
Pi: 1030008842c
aÇÃo: 270056
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8842
SErVidor rESPoNSáVEl: Nelson luís carvalho de oliveira, matrícula 
57190169/2 (Gestor da Parceria)
ENTidadE: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa-
fadESP
cNPJ: 05.572.870/0001-59
ENdErEÇo: augusto correa s/n, Guamá, Belém-Pa, cEP: 66075-110
SiGNaTárioS:
PEla SEcUlT - Ursula Vidal Santiago de Mendonça
PEla fadESP - roberto ferraz Barreto

Protocolo: 697796

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria Nº 726 de 26 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/845461
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da dl 011/2021 – fcP, 
cujo objeto é a aQUiSiÇÃo da licENÇa GUarda-cHUVa, que tem como 
que tem como fiscal Titular a servidora Nádia alVES MoNTEiro da SilVa 
matrícula nº 57193484, cargo: Gerente, Setor/local de Trabalho: cll e 
como fiscal Substituto o servidor aNdrÉ EVaNdro dE frEiTaS MarTiNS, 
matrícula nº 57200938, cargo: assistente cultural, Setor/local de Traba-
lho: cll
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 727 de 26 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/880901
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aÇÃo So-
cial PEla MUSica”, referente à iN 304/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor 
PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº 5899706/1 cargo: coor-
denador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124 cargo: TÉcNico 
GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697877
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 304/2021
PaE: 2021/880901
objeto: ProJETo “aÇÃo Social PEla MUSica”, no qual os artistas: 
adriaNa oliVEr E BaNda, JEff MoraES, ToNY BraSil, BaNda forrÓ 
do BacaNa, BaNda laMaZoN, HUGo SaNToS, affoNSo caPEllo, BaN-
da BaTidÃo, rHENaN SaNcHES, BaNda PÉrola NEGra, GrUPo frUToS 
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do Pará, GrUPo TriBo KaWaHiVa, GrUPo UiraPUrU E GrUPo Trilo-
Gia KidS, que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 02/09/2021, de 09hs às 22hs, no Município de aNaNiNdEUa/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 423/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00357; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParáSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS), inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
data: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
304/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 304/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697878

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 721 de 26 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/856844
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNS da 
aMaZÔNia”, referente à iN 301/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora Mar-
cEla corrÂ fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora especial 
1, Setor/local de Trabalho: daf e como fiscal Substituto a servidora SaN-
dra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624 cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697420
Portaria Nº 719 de 26 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/856926
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNTiNHo 
do SoM”, referente à iN 299/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624 cargo: assesso-
ra, Setor/local de Trabalho: GaPrES e como fiscal Substituto a servidora 
MarcEla corrÂ fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora es-
pecial 1, Setor/local de Trabalho: daf
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697407
Portaria Nº 720 de 26 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/880951
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aÇÃo Social 
PEla MÚSica 1”, referente à iN 300/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor rai-
MUNdo do Socorro MoraES MorEira, matrícula nº: 5903311/1 cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP e como fiscal Substituto o ser-
vidor HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 
cargo: assistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697417
Portaria Nº 723 de 26 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 

nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/856891
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ParaBÓlica 
SoNora”, referente à iN 303/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora MarcEla 
corrÂ fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora especial 1, 
Setor/local de Trabalho: daf e como fiscal Substituto a servidora SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624 cargo: asses-
sora, Setor/local de Trabalho: GaPrES
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697537
Portaria Nº 722 de 26 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/881047
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNS da 
lUa”, referente à iN 302/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor HUGo BiSPo 
SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: assistente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o 
servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697540
Portaria Nº 716 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, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/881000
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ZaZUEira 
MUSical”, referente à iN 298/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora MarcEla 
corrÂ fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora especial 1, 
Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto a servidora SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624 cargo: asses-
sora, Setor/local de Trabalho: GaPrES
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697593
Portaria Nº 715 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, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/881103
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aÇÃo Social 
PEla MÚSica ii”, referente à iN 297/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor 
PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1 cargo: coor-
denador, Setor/local de Trabalho: cMP e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: Téc. Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 697591

.

.

coNtrato
.

Contrato: 389/2021
PaE: 2021/709514
referente: PE SrP nº 005/2021 – SEPlad
objeto: aquisição de copos e canecas reutilizáveis
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
Valor Total: r$ 34.250,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8338.0000; 
Plano interno: 1030008338c; Elemento de despesa: 339030; fonte: 0101; 
ação: 231026
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: BlENd Br coMÉrcio dE arTiGoS ProMocioNaiS E SErViÇoS 
dE TraNSPorTE EirEli, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 10.414.625/0001-53, 
sediada na rua 3 Quadra B chácara 94 lotes 04/09, loja 110 – Setor Habita-
cional Vicente Pires cEP: 72005-825, em Brasília/df, neste ato representada 
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pelo Sr. GUilHErME alVES MENdES, portador da carteira de identidade nº 
01453871708 dETraN/df e inscrito no cPf nº 721.160.131-00
data de assinatura: 25/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697411
Contrato: 386/2021
PaE: 2021/16574
referente: PE nº 006/2021 – fcP
objeto: contratação, por um período de 12 (doze) meses, de empresa es-
pecializada na prestação de serviços semestral de poda, corte e extração de 
tocos de árvores de pequeno, médio e grande porte, com limpeza e retirada 
de resíduos a fim de atender as necessidades dos prédios da FCP – Fundação 
cultural do Estado do Pará, casa da linguagem, casa das artes e curro Velho
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
Valor Total: r$ 45.000,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8338.0000; 
Plano interno: 1030008338c; Elemento de despesa: 339039; fonte: 0101
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aMBiENTaiS, com sede na 
rua Boa Vista, nº 1388, Bairro: Boa Vista, cEP: 67.202-015, Município 
de Marituba/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.259.429/0001-01, neste 
ato representada por sua representante legal a Sra. Heloíza da Silva an-
drade, portadora do rG nº 729354970 SSP/Ma e inscrita no cPf/Mf nº 
817.021.593-53
data de assinatura: 25/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697398

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 300/2021
PaE: 2021/880951
objeto: ProJETo “aÇÃo Social PEla MÚSica 1”, no qual os artistas: caN-
Tor cEZar fariaS, caNTor MUKa, caNTor SaNdro SaNdiM, caNTor 
iGor MENdES, GrUPo Trio cHaMoTE, caNTor EUdES fraGa, caNTor 
MarQUiNHo MElodia E BaNda, BaNda BlacKoUT, caNTor HEricK ra-
faEl, caNTor dENNEr ciGaNo, caNTor BiNo, GrUPo Trio lUZ dE TiE-
Ta, que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 02/09/2021, no horário de 9h às 20h, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 420/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00358; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 300/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 300/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697413
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 299/2021
PaE: 2021/856926
objeto: ProJETo “caNTiNHo do SoM”, no qual os artistas: BaNda Bla-
cK JacK, carloS rEiS, MEGafoNE BaNd, rafaEl PrEllÚdio, BaNda 
rocKoN, MariaNa BraNdÃo, que se apresentarão em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos em 28/08/2021, no horário de 10h às 15h, no 
Município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 416/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049118; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: l a ProdUÇÃo dE EVENToS, inscrito no cNPJ 28.652.606/0001-
20
Valor Total: r$ 48.000,00
data: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 299/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 299/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697408

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 301/2021
PaE: 2021/856844
objeto: ProJETo “SoNS da aMaZÔNia”, no qual os artistas: PEdriNHo 
caValEro, BaNda BaToM carMiM, BaNda alTErNaTiVa, MESTrE Sola-
No, KiM MarQUES, EdilSoN MorENo, que se apresentarão em formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 29/08/2021, no horário de 10h às 
15h, no Município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 415/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049115; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: aUTHENTica coNSUlToria inscrita no cNPJ 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 76.000,00
data: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 301/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 301/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697422
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 298/2021
PaE: 2021/881000
objeto: ProJETo “ZaZUEira MUSical”, no qual os artistas: BaNda lUa, 
KaTariNa aVila, TYNoKo coSTa, cHEfÕES da PiSadiNHa, BaBY SHarK, 
se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
01/09/2021, no horário de 10h às 14h, no Município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 421/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00354; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: 3a SErViÇoS, inscrita no cNPJ 33.561.737/0001-32
Valor Total: r$ 55.000,00 (cem mil reais)
data: 25/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 298/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 298/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 25/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697592
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 297/2021
PaE: 2021/881103
objeto: ProJETo “aÇÃo Social PEla MÚSica ii”, no qual os artistas: 
SaNdro SaNdiM, dENNEr ciGaNo, BaNda BlacKoUT, cEZar fariaS, 
carMEM PENicHE, JoElSoN PaNToJa, MEll PiNHEiro, BaNda Nico-
BaTES, GrUPo Trio cHaMoTE, BiNo, BaNda PirÔ, MarQUiNHo MElo-
dia, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
01/09/2021, no horário de 09h às 20h, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 419/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00361; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
data: 25/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 297/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 297/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 25/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697589
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 303/2021
PaE: 2021/856891
objeto: ProJETo “ParaBÓlica SoNora”, no qual os artistas: GrUPo Toca 
GUiTarrada, EVErGracE, MarMENiNo, YUri GUEdElHa, GEH rodri-
GUES, NEGo NElSoN, que se apresentarão em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 28/08/2021, no horário de 10h às 15h, no Município 
de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 413/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049116; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
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ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: aUTHENTica coNSUlToria inscrita no cNPJ 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 54.000,00
data: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 303/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 303/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697538
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 302/2021
PaE: 2021/881047
objeto: ProJETo “SoNS da lUa”, no qual os artistas: BaNda lUa, KaTa-
riNa aVila, TYNNoKo coSTa, cHEfÕES da PiSadiNHa, BaBY SHarK, 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
30/08/2021, no horário de 10h às 14h, no Município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 417/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00353; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: 3a SErViÇoS inscrita no cNPJ 33.561.737/0001-32
Valor Total: r$ 55.000,00
data: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 302/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 302/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 697539

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do aviso de licitação para cotação Eletrônica 
006/2021, protocolo n° 696644 - doE N° 34.681 dE 26/08/2021.
oNde se LÊ: admissão de Servidor
Leia-se: aviso de licitação.

Protocolo: 697789

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de cotaÇÃo eLetrôNica
cotaÇÃo eLetrôNica Nº 007/2021 – secoM
ProcESSo N° 2021/649512
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) Belém/Pa, de 
acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
daTa da aBErTUra: 13/09/2021.
Hora dE aBErTUra: 14h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação eletrônica, deverão acessar o site 
na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PEdro ViTor SilVa rodriGUES
coordenador de compras

Protocolo: 696647

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 604 de 24 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/903860/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que por 

motivo de alteração na agenda do governo foi necessário permanecer por 
mais um dia 21/08/21 no município de Mocajuba.
NoME: luiz reinaldo cunha de Souza
MaTrÍcUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 603 de 24 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/929139/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de Portel no dia 25 de agosto de 2021, para cobertura de pauta 
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 605 de 24 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/903829/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que por 
motivo de alteração na agenda do governo foi necessário permanecer por 
mais um dia 21/08/21 no município de Mocajuba.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 602 de 24 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/929186/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de anajás no dia 27 de agosto de 2021, para cobertura de pauta 
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 601 de 24 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/929868/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou para o 
município de Breves no dia 23 de agosto de 2021, para cobertura de pauta 
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 600 de 24 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/929360/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para os municípios de afuá e chaves no dia 28 de agosto de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 599 de 24 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/929604/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Gurupá no dia 30 de agosto de 2021, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 598 de 25 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/934188/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Bragança no período de 26 a 28 de agosto de 
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2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: raquel Barros Sanches
MaTrÍcUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 597 de 25 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/934432/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Moju no dia 28 de agosto de 2021, para produção de 
conteúdo e cobertura nas redes sociais do Governo do Estado do Pará
NoME: Juliana Martins lima
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 596 de 25 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/934630/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de afuá no período 27 a 29 de agosto de 2021, 
para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do Governo do 
Estado do Pará
NoME: ana carla lima da conceição
MaTrÍcUla: 6402893
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 595 de 25 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/934243/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de afuá no período 27 a 29 de agosto de 2021, 
para cobertura jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: Giovanna figueiredo de abreu
MaTrÍcUla: 5951699
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 594 de 25 Agosto de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/934375/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de afuá no período 27 a 29 de agosto de 2021, 
para cobertura jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 697832

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA N° 286/2021 – FUNTELPA
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar a servidora daniela lins alfaro Godinho, chefa de Gabi-
nete, matrícula funcional nº. 5957032/1 e o servidor Emerson Merces Tra-
jano Machado, coordenador de Núcleo, matrícula funcional nº 55586229/4 
para atuar como fiscal e suplente de do Contrato 038/2020 , PROCESSO 
N. 2020/456889, firmado entre a Fundação Paraense de Radiodifusão – 
fUNTElPa e a fSa SolUÇÕES – fraNK SiNaTra dE aZEVEdo MoNTEiro 
57543453215, inscrita no cNPJ n° :34.008.992/0001-15, para prestação 
de serviços continuados de televisão a cabo.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data retroativa à 25 de agosto 
de 2021, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade 
competente.
Belém, 26 de agosto de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 697389

coNtrato
.

coNtrato N. º 027/2021
ProcESSo N. º 2021/247063
PrEGÃo ElETrÔNico 010/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos de 
informática e eletronica conforme discriminado no edital (lote 3 ) para uso 
da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
Valor Global: r$ 218.990,00 (duzentos e dezoito reais e novecentos e no-
venta reais).
data de assinatura: 26 de agosto de 2021
fiscal do contrato: Emerson Merces Trajano Machado – Nº Matricula: 
55586229/4
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8238E
ação n° 260.201
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8236
Elemento de despesa: 449030
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236c
ação n° 232.383
contratada: coNTrolE NET TEcNoloGia lTda
cNPJ: 03.247.280/0001-25
Endereço: aV daS carinas, n° 660, indianápolis
São Paulo/SP, cEP 04086-011
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 697505
coNtrato N. º 026/2021
ProcESSo N. º 2021/247063
PrEGÃo ElETrÔNico 010/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos de 
informática e eletronica conforme discriminado no edital (lote 3) para uso 
da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
Valor Global: r$ 79.757,60 (setenta e nove mil setecentos e cinquenta e 
sete reais e sessenta centavos).
data de assinatura: 26 de agosto de 2021
fiscal do contrato: Emerson Merces Trajano Machado – Nº Matricula: 
55586229/4
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8238E
ação n° 260.201
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8236
Elemento de despesa: 449030
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8236c
ação n° 232.383
contratada: GiSElY doS SaNToS SarMENTo oliVEira 02123318256
cNPJ: 42.254.594/0001-07
Endereço: rua rafael Barbosa n° 23B, bairro distrito industrial,
ananindeua/Pa, cEP 67.030-440
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 697507
coNtrato N. º 025/2021
ProcESSo N. º 2021/247063
PrEGÃo ElETrÔNico 010/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos de 
informática e eletronica conforme discriminado no edital (lote 4) para uso 
da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
Valor Global: r$ 847.806,70 (oitocentos e quarenta e sete mil seiscento e 
seis reais e setenta centavos).
data de assinatura: 26 de agosto de 2021
fiscal do contrato: Emerson Merces Trajano Machado – Nº Matricula: 
55586229/4
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8238E
contratada: lS SErViÇoS dE iNforMáTica E ElTrÔNica lTda EPP
cNPJ: 10.793.812/0001-95
Endereço: ST SHcS n° 516, bloco B n° 69, PaVMTo1 parte c055, asa Sul,
Brasília/df, cEP 70.381-525,
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 697508

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2021
CONTRATO N. º 038/2020
ProcESSo N. º 2020/456889
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato administrativo n. º 038/2020 pelo período de 12 (doze) 
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meses
data de assinatura: 25/08/2021
Valor: r$ r$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais)
Vigência: 22/09/2021 à 22/09/2022
Justificativa: Art. 57, II, da Lei Federal n. º 8.666/93;
Unidade orçamentária:
funcional: 24.122.1297.8338 oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMi-
NiSTraTiVaS
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
ação: 231.454 PaGaMENTo dE SErViÇoS – PESSoa JUrÍdica
contratado: fSa SolUÇÕES – fraNK SiNaTra dE aZEVEdo MoNTEiro 
57543453215
cNPJ: 34.008.992/0001-15
Endereço: Trav. Nove de Janeiro, n° 299 sala B altos - Umarizal,
cEP 66.060-370, Belém/Pa
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 697386

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 019/2021
ProcESSo Nº 2021/813507
objeto: coNTraTaÇÃo dE aGENTE dE iNTEGraÇÃo Para rEcrUTar, 
SElEcioNar E adMiNiSTrar o ProGraMa dE ESTáGio da fUNTElPa, EM 
coNSoNÂNcia a lEi fEdEral Nº 11.788/2008 E oUTroS diSPoSiTiVoS 
LEGAIS QUE VIEREM A SER ADOTADOS, conforme especificações constantes 
do anexo i do Edital.
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal comprasnet (UaSG:925807)
data da abertura: 09/09/2021
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8338c
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 27 de agosto de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 697364

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 282/2021, DE 26 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 n.º 19/2021 da GTra/fUNTElPa,
de 24/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo n.º
2021/932563, de 24/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (sete e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE
da lUZ, matrícula n.º 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, para
custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de castanhal na data de
29/08/2021, com o objetivo de conduzir equipe que irá realizar a cobertura
da transmissao ao vivo do jogo caSTaNHal X PENHarol-aM.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 697741

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.253/2021-GaB/Pad 
Belém, 26 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 2021/890637 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;

coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1346/2021, exarada 
pelo consultor Jurídico 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 diSciPli-
Nar em desfavor do servidor d.B.G, Mat. nº 57220627-1, pelo cometimento 
de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, i (1ª parte) e iV 
c/c 190, XiX, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores TÂNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-3, fEliPE TEiXEira rEZENdE, 
Mat. nº 54197224-2 e alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 
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 
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. Nº1.254/2021-GaB/Pad 
Belém, 26 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 despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria Nº 17/2018-GaB/Pad, de 15/01/2018, publicado no 
doE edição nº 33.549, de 31/01/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar, com fundamento no art. 198, § 2º da lei nº 5.810/94, tendo 
em vista a perda da pretensão punitiva da administrativa Pública em decor-
rência da prescrição, considerando a falta funcional constante de abandono 
de cargo, em tese, imputada à servidora c.S.S., matrícula nº 57208931-1;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências per-
tinentes 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

Protocolo: 697535
Portaria de sUBst. Nº 1.265/2021-GaB/siNd.  
Belém, 26 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo nº 1.312/2018-NdE, datado de  11 
de julho de 2018;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, Mat. nº 
761303-1, na condição de Presidente da Sindicância investigatória instau-
rada pela PorTaria Nº 113/2018-GaB/SiNd, de 21/11/2018, publicada 
no doE edição nº 33.744 de 22/11/2018, em substituição ao servidor fá-
Bio HENriQUE PaVÃo frEiTaS, matrícula nº 57209935-1;
ii -  iNclUir a servidora iZaBEl BarroS BraGa, Mat. nº 772135-1, na 
composição de tal colegiado, na condição de membro.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – 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.

Protocolo: 697860

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 196/2021-soUre
Nome: aliETE PErEira dE aZEVEdo
cargo: ProfESSor
Vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 197/2021-BeLÉM
Nome: GErSoN JUNior da coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 19/08/2021 a 18/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 198/2021-BAIÃO
Nome: Maria dE faTiMa oliVEira dE liMa
cargo: ProfESSor
Vigência: 23/08/2021 a 22/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 199/2021-BoNito
Nome: JoSE SilVaNo BarcElar dE SoUSa
cargo: ProfESSor
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Vigência: 23/08/2021 a 22/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 200/2021-PriMaVera
Nome: Maria MarGarETE MarTiNS da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 23/08/2021 a 22/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 201/2021-BaGre
Nome: Maria roSaNGEla MalaTo dE SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 202/2021-MeLGaÇo
Nome: EdiNo rocHa BraBo
cargo: ProfESSor
Vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 203/2021-BreVes
Nome: ElToN PiNTo lEal
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 204/2021-castaNHaL
Nome: EVEraldo SoarES do roSario
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 205/2021-sÃo FÉLiX do XiNGÚ
Nome: Joao PaNToJa GoNcalVES NETo
cargo: ProfESSor
Vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 206/2021-BoNito
Nome: Moacir SoUSa oliVEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 23/08/2021 a 22/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 207/2021-PriMaVera
Nome: MarcilENE riBEiro da coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 26/08/2021 a 25/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Protocolo: 697678

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA N.º 119/2021 - SALE|SEDUC, De 23 De Agosto De 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232-1, 
cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público de obra 
nº 060|2021, celebrado entre a SEdUc e a empresa iGf construções e 
Serviços Eireli (cNPJ: 27.850.633/0001-45), que tem por objeto a reforma 
da EEEM Profº raimundo laureano da Silva Souza (Paragominas|Pa).
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Junior,, 
inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar como 
fiscal de Execução do contrato Público de obra nº 060|2021, celebra-
do entre a SEdUc e a empresa iGf construções e Serviços Eireli (cNPJ: 
27.850.633/0001-45), que tem por objeto a reforma da EEEM Profº rai-
mundo laureano da Silva Souza (Paragominas|Pa).
art. 3º -Esta Portaria entra em vigor a contar de 12/08/2021
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 697867

.

.

errata
.

errata da Portaria de NULidade ParciaL Nº 947/2021-GaB/
siNd, de 29/06/2021, publicada no doE edição nº 34.624 de 30/06/2021.
oNde se LÊ:
i – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo disciplinar  
nº 116/2018- GaB/SiNd, de 22/11/2018, publicada no doE nº 33.746 de 
26/11/2018, à partir do Sobrestamento;
Leia-se:
i – dEclarar NUlidadE Parcial da Sindicância investigatória nº 
116/2018- GaB/SiNd, de 22/11/2018, publicada no doE nº 33.746 de 
26/11/2018, à partir do Sobrestamento;

ERRATA DA PORTARIA Nº 1.245/2021-GAB/PAD, de 25/08/2021, 
publicada no doE edição nº 34.681 de 26/08/2021.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2021/8821
Leia-se:
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2021/882189

Protocolo: 697412

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 063
Exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEf MaGUari 
(ananindeua/Pa)
Preço: r$ 585.448,79 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e oito reais e setenta e nove centavos)
Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101MaGUarad; funcional programá-
tica: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Natureza 
de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, km 
10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: VS ENGENHaria lTda EPP, cNPJ: 11.292.691/0001-60, lo-
calizada na rua Ó de almeida, nº 207, Sala 02, Bairro: campina, cEP 
66017-050, Belém/Pa
foro: Belém-Pa
data assinatura: 26 de agosto de 2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-Banco interamericano de desen-
volvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 697648

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
NoNo terMo aditiVo ao coNtrato No 379/2017
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará
contratado: coNSÓrcio S2 (Síntese Moradia e construções lTda e Senenge
construção civil e Serviços lTda). cNPJ 30.758.490/0001-50
objeto do contrato: reforma e ampliação da EEEfM Murinin
objeto do Termo aditivo: acréscimo no valor do contrato em r$ 151.794,61 
(cento e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta 
e um centavos) e supressão de r$ 0,00 (zero reais), o qual ocasionará o 
valor do 9o Termo aditivo em r$ 151.794,61 (cento e cinquenta e um mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), passando o 
valor total do contrato para r$ 6.126.678,25 ( Seis milhões, cento e vinte e 
seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
data assinatura: 26/08/2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 697395
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 176/2017.
Vigência: 01/07/2021 a 30/08/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consócio lisboa Spe ltda. cNPJ Nº 28.399.610/0001-29.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de junho de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 697493
terMo aditiVo ao coNtrato
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº081/2020.
Vigência: 31/08/2021 a 30/10/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: centra Móveis S/a. cNPJ Nº 25.071.568/0001-24.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 26 de agosto de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 697472

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo Nº 23/2021 
– sedUc/Pa
Processo: 1486327/2020 – cP Nº 23/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Execução de obras de reforma na EEEf Maguari (ananindeua/Pa).
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loTE ÚNico
contrato nº 063/2021
Vencedor: VS ENGENHaria lTda EPP – cNPJ 11.292.691/0001-60
Valor: r$ r$ 585.448,79 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e oito reais e setenta e nove centavos)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 697655

.

.

diÁria
.

PORTARIA DE DIARIAS No. 48912/2021
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: GEorGiNa SarMaNHo SiQUEira
MaTrÍcUla: 301973
cPf: 10913319287
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697697
PORTARIA DE DIARIAS No. 48701/2021
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: SEBaSTiao BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 941883
cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 697732

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
PORTARIA Nº. 7621/2021 DE 26/08/2021
Nome: Maria dE faTiMa ModESTo PiNTo
Matrícula:6017363/2 cargo:Professor
lotação: EE Gonçalo ferreira sede vinc/curuça
Período:13/09/21 a 11/11/21
Triênios:01/01/13 a 31/12/15
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
PORTARIA Nº.: 145/2021 DR 12/08/2021
Nome:JordaNa dUarTE fraNco MarQUES
Matrícula:5948684/1Período:08/09/21 a 07/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Satelite frei Gil de Vila Nova/conc. do araguaia
PORTARIA Nº.:224/2021 de 25/08/2021
Nome: SaNdra SirlaNY da SilVa MEllo
Matrícula:5901701/1 Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2021
Unidade:EE José Maria de Moraes/Barcarena
PORTARIA Nº.:1710/2021 de 19/08/2021
Nome: BENEdiTo do Socorro da SilVa
Matrícula: 57208331/1Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araújo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1717/2021 de 19/08/2021
Nome: clEMENTE doS SaNToS araUJo
Matrícula: 5902018/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1716/2021 de 19/08/2021
Nome: iSMaEl Garcia rodriGUES
Matrícula: 57211332/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1723/2021 de 19/08/2021
Nome: WaNdErSoN dYEGo VilHENa doS SaNToS
Matrícula:57210514/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2017
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1722/2021 de 19/08/2021
Nome: WaNdErSoN dYEGo VilHENa doS SaNToS
Matrícula: 57210514/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2016
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1713/2021 de 19/08/2021
Nome: SiMoNE rodriGUES oliVEira
Matrícula: 57212461/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1720/2021 de 19/08/2021
Nome:roSiaNE ViEGaS cardoSo
Matrícula: 5900544/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1721/2021 de 19/08/2021
Nome: NicEliNa PErEira dE alMEida
Matrícula:57213701/1 Período:18/11 à 01/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba

PORTARIA Nº.:1714/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria criSTiaNE ViEira diaS
Matrícula: 57234441/1Período:27/11 à 26/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:1719/2021 de 19/08/2021
Nome: lUcElia daNiElE MaciEl da SilVa
Matrícula:57214731/1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PORTARIA Nº.:198/2021 de 25/08/2021
Nome: ElaiNE cElia dE oliVEira coSTa
Matrícula:57234118/1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Profª Maria Pia dos Santos amaral/castanhal
PORTARIA Nº.:141/2021 de 24/08/2021
Nome: Maria dE NaZarÉ alVES aMoriM
Matrícula:203327/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE 1º E 2ª Grau rui Barbosa/Tucurui
PORTARIA Nº.:143/2021 de 25/08/2021
Nome: lUciNETE fraGa MENEZES
Matrícula: 57217129/1Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM aloisio loch Sede/Pacajá
errata
errata da Portaria Nº.: 6350/2007 de 19/06/2007
Nome: carloS aUGUSTo cESario da cUNHa
onde se lê:lotação:Erc comun Machado de assis/ananindeua
Leia-se:lotação:EE Prof carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Publicada no Diário Oficial nº 30.951/2007 de 22/06/2007
ERRATA da PORTARIA Nº.: 7473/2021 de 23/08/2021
Nome:roSa Maria JESUS da SilVEira
onde se lê:Trienio:10/11/2004 a 03/11/2017
Leia-se:Trienio:10/11/2014 a 09/11/2017
Publicada no Diário Oficial nº 34.680/21 de 25/08/2021
ERRATA da PORTARIA Nº.: 7424/2021 de 23/08/2021
Nome: cilEidE TaVarES BorGES do coUTo
onde se lê:Periodo:30/10/20 a 28/11/20
Leia-se:Periodo:30/10/20 a 28/12/20
Publicada no Diário Oficial nº 34.680/21 de 25/08/2021
errata da Portaria Nº.: 542/2021 de 03/02/2021
Nome: SoraYa Socorro alVES fiGUEiro
onde se lê:Periodo:08/02/21 a 09/03/21
Leia-se:Periodo:13/12/21 a 11/01/22
Publicada no Diário Oficial nº 34.483/21 de 05/02/21
ERRATA da PORTARIA Nº.: 7164/2021 de 12/08/2021
Nome: KaTia dE JESUS frEiTaS TaVarES
onde se lê:Periodo:01/10/21 a 30/1021
Leia-se:Periodo:01/10/21 a 14/11/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.679/21 de 24/08/21

Protocolo: 697793

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

reVoGar cessÃo de serVidor.
Processo eletrônico nº 2021/927712
PORTARIA N° 1656/21, de 26 de agosto de 2021
rEVoGar, a contar de 01.09.2021, os efeitos da PorTaria Nº 333/19 de 
08.02.2019, publicada no d.o.E nº 33.804 de 14.02.2019, que cedeu a 
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS - faPES-
Pa o servidor JUarEZ aNTÔNio SiMÕES QUarESMa, id. funcional n° 
5860946/2, cargo de Professor Titular, lotado no departamento de Pato-
logia.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697642
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Processo eletrônico nº 2021/475866
PORTARIA N° 1653/21, de 25 de Agosto de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) THaiS dE NaZarÉ doS SaNToS BaSToS, 
id. funcional nº 57224099/ 2, aGENTE adMiNiSTraTiVo c - ii, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, Progressão funcional 
horizontal por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2019/2021 para referência iii da classe c, do cargo de agente administrati-
vo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 05.05.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697644
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo a Pedido.
Processo eletrônico nº 2021/925510
PORTARIA N° 1653/21, de 25 de Agosto de 2021.
EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) GiSEllE SaraTY dE oliVEira, id. 
funcional nº 57230067/5, do cargo em comissão de ProcUrador-cHEfE, 
código GEP-daS-011.4, a contar de 01.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697646
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PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL.
*republicado por ter saído com incorreções no DOE nº 34.680 de 
25.08.2021
Processo eletrônico nº 2021/773352
PORTARIA N° 1611/21, de 19 de agosto de 2021
art. 1º - coNcEdEr a servidora JaNE do Socorro MoNTEiro doS SaN-
ToS, id. funcional nº 54192746/ 3, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo 
B, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 
gratificação de tempo integral, em percentual fixado de 60% (sessenta por 
cento), incidente sobre o vencimento do cargo, a contar de 06.08.2021.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 06.08.2021, a gratificação de tempo integral 
do servidor arMaNdo dE SoUZa MEdEiroS, id. funcional nº 3183254/ 1, 
cargo de ViGilaNTE a, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa 
do caMPUS iV, em virtude de permuta da referida gratificação.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697633
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Processo eletrônico nº 2021/914222
PORTARIA N° 1609/21, de 20 de agosto de 2021.
art. 1º - dElEGar coMPETÊNcia aos dirETorES dE cENTroS desta iES, 
assim como aos coordENadorES dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo da 
UEPa, para concederem a outorga de grau ESPEcial a discentes que ne-
cessitem de antecipação de colação de grau a pedido, assim como a não 
integralização regular do curso pelo graduando no período previsto, neces-
sitando solicitação de colação posterior;
art. 2º - fica revogada as demais disposições em contrario em especial 
a PorTaria Nº 906/21 de 08.06.2021, publicada no doE nº 34.607 de 
10.06.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 697639

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 20/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGSiTro dE PrEÇoS
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: registro de Preços com vistas à eventual aquisição de instrumentos 
e acessórios Musicais, Material de Expediente, referente à estruturação do 
liceu da Musica de Bragança nas atividades do curso de licenciatura em Mú-
sica e ações de extensão do campus XXi da Universidade do Estado do Pará.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a 
partir do dia 30/08/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa: 10/09/2021
Hora: 10:30h
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 697597
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 23/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGSiTro dE PrEÇoS
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: registro de Preços com vistas à eventual aquisição de Equipamen-
tos de audiovisual e Sonorização visando promover a melhoria da qualidade 
do ensino do campus de Bragança da Universidade do Estado do Pará.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a 
partir do dia 30/08/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa: 10/09/2021
Hora: 11:00h
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 697602
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 24/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGSiTro dE PrEÇoS
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: registro de Preços com vistas à eventual aquisição de Equipa-
mentos de informática para a Universidade do Estado do Pará, através do 
convênio nº 904207/2020 fNdE/UEPa.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a 
partir do dia 30/08/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa: 10/09/2021
Hora: 10:00h
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 697604

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1662/2021, de 26 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:dirETor do cENTro dE ciENciaS SociaiS
Nome: aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
Matrícula funcional: 5836760/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
• CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 697563

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
PORTARIA N°1657/2021, de 26 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: SEidEl fErrEira doS SaNToS
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57193219/1
daTa iNÍcio: 26.09.2021
daTa TÉrMiNo: 09.10.2021
QUaNTidadE: 13,5 (treze e meia)
PORTARIA N°1658/2021, de 26 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 visita técnica.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: cametá/Pa
NoME do SErVidor: caMila doS SaNToS PaNToJa
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 5924875/2
daTa iNÍcio: 31.08.2021
daTa TÉrMiNo: 01.09.2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia) diárias
PORTARIA N°1659/2021, de 26 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 aula.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Portel/Pa
NoME do SErVidor: carloS EliaS dE SoUZa BraGa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57233043/ 1
daTa iNÍcio: 15.08.2021
daTa TÉrMiNo: 29.08.2021
QUaNTidadE: 14,5 (quartoze e meia) diárias
PORTARIA N°1660/2021, de 26 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 aula.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Portel/Pa
NoME do SErVidor: aNa lUcia NUNES GUTJaHr
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 57193298/ 1
daTa iNÍcio: 15.08.2021
daTa TÉrMiNo: 29.08.2021
QUaNTidadE: 14,5 (quartoze e meia) diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 697513

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 051/2021-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do edital nº 010/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo 2021 – ProSEl, 
e obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes 
do referido Processo, convoca para processo de matrícula no período de 
30/08/2021 a 03/09/2021, os candidatos conforme a listagem deste edital. 
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 27 de agosto de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 697684
eXtrato do editaL Nº 052/2021-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas do 
edital nº 033/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo 2021-2 – ProSEl 2021-
2 (VAGAS REMANESCENTES), e obedecendo a ordem de classificação para 
as chamadas subsequentes do referido Processo, convoca para processo de 
matrícula no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, os candidatos conforme 
a listagem deste edital. a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 27 de agosto de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 697705
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 778/2021 – 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 2021/899726
 rESolVE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (doiS E meia) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: roBErTa cardoSo dE oliVEi-
ra,57192182/2,ENGENHEira aGroNoMa,lUiS GUilHErME cardoSo 
daNTaS,54189624,GErENTE o qual se deslocará ao município de rondon 
do Pará /Pa, no período de 02 04/09/2021,com objetivo de Monitoramento 
dos Beneficiários produtores e unidade recebedora, e reunir com o controle 
social municipal do programa - Paa .
 Classificação Orçamentária: 43.101 – 08.244.1505.8399 F: 0101006357 
261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 777/2021 – 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 2021/916694
 rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diária Para 
o SErVidor ciTado aBaiXo: GlEidSoN alVES PaNToJa,836.252,322 – 
00,conselheiro Estadual,que se deslocara ao município de Breu Branco/Pa, 
no período de 26 a 29/08/2021 com objetivo de Participar e realizar apoio 
Técnico a conferência Municipal de assistência Social no município.
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, 
26 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 776/2021 – 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/ 916744 rESolVE: autorizar o pagamen-
to de 07 E ½ (SETE e meia) diárias Para a SErVidora ciTado aBaiXo: 
aGoSTiNHo SoarES BElo,coNSElHEiro ESTadUal,cPf Nº 190.372.282 
- 91 que se deslocará ao município de Novo Progresso/Pa, no Período de 
28/08 a 04/09/2021, com objetivo de Participar e realizar apoio Técnico 
a conferencia Municipal de assistência Social do Município e capacitação e 
forma para conselheiros municipais e técnicos.
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, 
26 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Portaria Nº 777/2021 – 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 2021/916694
 rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diária Para 
o SErVidor ciTado aBaiXo: GlEidSoN alVES PaNToJa,836.252,322 – 
00,conselheiro Estadual,que se deslocara ao município de Breu Branco/Pa, 
no período de 26 a 29/08/2021 com objetivo de Participar e realizar apoio 
Técnico a conferência Municipal de assistência Social no município.
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, 
26 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 758/2021 – 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/ 843287
rESolVE: autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para o SErVidor 
ciTado aBaiXo: aNa Maria dE oliVEira cUNHa,colaboradora Eventual 
033.335.662 – 49,MarGarida SoUSa dE oliVEira, 453.963292 -20 a 
qual se deslocará ao município de SaNTa BarBara/Pa no dia 12/08/2021 

com objetivo de Programa 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 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 769/2021 – 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/ 895182
 rESolVE: autorizar o pagamento dE 02 E ½ (doiS E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: Servidor raiMUNdo alEXaNdrE corrEa 
doS SaNToS,MaT 35076/1,MoToriSTa que se deslocara para o município 
de acará no Período de 18 a 20/08/2021, coM oBJETiVo de conduzir 
Veiculo da SEaSTEr com a Servidora Maria José da costa Pereira.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339014
 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
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 773/2021 – 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 2021/931340
rESolVE: autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVidor 
ciTado aBaiXo: lÉa Maria dE caSTro oliVEira,MaT Nº 55589366/3 
coordENador, o qual se deslocará ao município de MariTUBa/Pa, no dia 
09/09/2021 ,com objetivo de reunião com a rede local de Marituba para 
definir as ações do Território da PAZ.
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8863 0139002241 
234.135 3390 14
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda e 
26 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 774/2020 – 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 2021/900661
 rESolVE: autorizar o pagamento de 2 ½ ( dUaS E meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo: Sr. iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula 
nº 5945555/1, Secretário da SEaSTEr, Sr. adoNai do Socorro da crUZ 
GoNÇalVES, matrícula nº 57231288/3, diretor de assistência Social que se 
deslocaram para Brasília/df no período de 27 a 29/08/2021. com objetivo 
de Participar de reunião no Ministério da cidadania ( cisternas, Programa de 
aquisição de alimentos – Paa ).Participar de reunião co deputado federal 
sobre emendas Parlamentares.
Classificação Orçamentária: 43.101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 723/2021 – 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 2021/907856
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrES E meia) diárias Para 
a SErVidora ciTado aBaiXo: JariMar doS SaNToS fErrEira, cor-
dENador.MaT. 5596939/1, Maria dE NaZarÉ cardoSo coSTa da ro-
cHa,80845759/3 dirETora com objetivo de apoio à produção familiar, 
aquisição de alimentos e consumo inclusivo que se deslocará BraSilia/df 
, no Período de 31/08 a 03/09/2021, com objetivo de Participar de reuni-
ões com o Ministério da Justiça e Segurança Publica para tratar sobre os 
convênios e contrato de repasse da disan/SEaSTEr.
 Classificação Orçamentária: 43.101 – 08.244.1505.8396 F: 0101006357 
267.051 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
23 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 697526
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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 Nº761 de 25 de aGosto de 2021.
 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: KaTia SElENE TEiXEira dE MiraNda 
Matrícula nº. 5541181/2, lotado na diretoria de Trabalho e Emprego - dTE, 
para atuar como fiscal Titular e a servidora cáSSia criSTiNa fErrEira 
MarQUES, Matrícula nº. 54190384, lotado na diretoria de Trabalho e 
Emprego - dTE para atuar como Suplente do contrato administrativo nº 
31/2021/SEaSTEr, celebrado com BElEM rio SEGUraNÇa EirEli, cujo 
objeto é a contratação de serviços de empresa especializada na prestação 
de serviços de Segurança armada conforme adesão da ata 13/2020/
SEPlad, 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 Nº 762 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(a) servidor(a) fiScal: Jarimar dos Santos ferreira, Matrícula 
nº. 5596939-1, lotado(a) na diretoria de Segurança alimentar e Nutricional - 
diSaN, para atuar como fiscal Titular e o(a) servidor(a) adriana cláudia Vieira 
Pinto, Matrícula nº. 5946527, lotado na diretoria de Segurança alimentar e 
Nutricional - diSaN para atuar como Suplente do contrato administrativo 
nº 09/2021/SEaSTEr, celebrado com ccK coMErcial lTda, cujo objeto 
é aquisição de Equipamentos de Refrigeração Industrial a fim de atender a 
demanda do contrato de repasse nº. 813520/2014, 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 Nº 763 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(a) servidor(a) fiScal: Jarimar dos Santos ferreira, 
Matrícula nº. 5596939-1, lotado(a) na diretoria de Segurança alimentar 
e Nutricional - diSaN, para atuar como fiscal Titular e o(a) servidor(a) 
adriana cláudia Vieira Pinto, Matrícula nº. 5946527, lotado na diretoria 
de Segurança alimentar e Nutricional - diSaN para atuar como Suplente 
do contrato administrativo nº 14/2021/SEaSTEr, celebrado com ccK 
coMErcial lTda, cujo aquisição de Equipamentos (Pallets de plásticos, 
Monoblocos, Carrinho Vertical e Conteiner de lixo) a fim de atender 
a demanda do contrato de repasse SicoNV nº. 813520/2014, 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 Nº 770/2021 – 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 2021/884341
r E S o l V E: cEdEr o servidor GETUlio TEiXEira da SilVa, matrícula 
3208940/ 1, da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Em-
prego e renda – SEaSTEr para o HoSPiTal oPHir loYola, no período de 
01/09/2021 a 31/08/2025 , com ônus para o órgão de destino, nos termos 
do decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 771/2021 – 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 2021/753124
 r E S o l V E: cEdEr a servidora fraNciSca SaNToS dE frEiTaS, matrícula 
54195033/ 1, da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda – SEaSTEr para a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no 
período de 01/09/2021 a 31/08/2025, com ônus para o órgão de destino, nos ter-
mos do decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 697489
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 625/2021-GaB/Pres BeLÉM, 25 de aGosto de 2021. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memorando nº 04/2021-cSiNd 8 de 24/08/2021 e os despachos da aSPad 
de 25/08/2021 e do Presidente da faSEPa de 25/08/2021;r E S o l V E: art. 
1º. dESiGNar a servidora arlENE BriTo dE MoraES, psicóloga, matrícula 
nº 54195579/1, lotada na Presidência (aSPad), como dEfENSora daTiVa 
do ex-servidor JEFFERSON FARIAS FERNANDES, já qualificado e devidamente 
indiciado nos autos da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 20/2019 (Processo 
nº 2018/441749) a que responde, devendo apresentar a defesa Escrita à 
comissão Processante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da aposição de seu 
ciente nesta, na conformidade com o que dispõe o art. 220 § 2º, do diploma 
ao Norte; art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E 
cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 626/2021-GaB/Pres BeLÉM, 25 de aGosto de 2021. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o 
Memorando nº 04/2021-cPad-06 de 24/08/2021 e os despachos da aSPad 
de 25/08/2021 e do Presidente da faSEPa de 25/08/2021;r E S o l V E: 
art. 1º. dESiGNar o servidor fláVio aUGUSTo MoraES do carMo, agente 
administrativo, matrícula nº 54197129/1, lotado na Presidência (aSPad), 
como dEfENSor daTiVo do ex-servidor rildo PiMENTEl dE SoUSa, já 
qualificado e devidamente indiciado nos autos do PAD nº 34/2019 (Processo 
nº 2019/150497) a que responde, devendo apresentar a defesa Escrita à 
comissão Processante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da aposição de seu 
ciente nesta, na conformidade com o que dispõe o art. 220 § 2º, do diploma 
ao Norte; art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E 
cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
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PORTARIA Nº 629/2021-GP/FASEPA DE 26/08/2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE 33771 de 02 de 
janeiro de 2019, e considerando da lei Estadual nº 7.794 de 14 de janeiro 
de 2014 e no decreto nº 1.047 de 05 de maio de 2014 que regulamenta a 
Gratificação de Desempenho de Atividade Socioeducativa – GDAS.
considerando que a comissão GdaS concluiu os trabalhos de consolidação 
das avaliações de desempenho individual e institucional;
considerando a necessidade de Homologação do resultado com divulgação 
na Imprensa Oficial e em meio eletrônico, conforme o art. 28 do Decreto 
Estadual nº 1.047 de 05 de maio de 2014.
rESolVE:
HOMOLOGAR, o resultado final das Avaliações de Desempenho Individual 
e institucional do 1º Quadrimestre referente ao período de 16/01/2021 a 
15/05/2021 dos servidores lotados na fundação de atendimento Socioedu-
cativo do Pará, com a devida publicação da relação da pontuação total no 
site eletrônico http://www.fasepa.pa.gov.br/;
iNforMaMoS a abertura do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta publicação, para interposição de recurso perante a comissão GdaS, 
com as razões que o fundamentem e o justifiquem, bem como com todos 
os documentos capazes de comprovar seus argumentos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo SocioEdUcaTiVa do Pará-faSEPa
 lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 697669
..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 622 de 25 de Agosto de 2021. Resolve conceder  licença para tratamento de saúde as  servidoras abaixo: 
NoME carGo MaTrÍcUla laUdo PErÍodo diaS

Maria domingas Matos Monteiro Monitor 54189632/1 71006 26.01.21 a 08.02.21 14
fernanda Brandão dos Santos aG.arT.PraT 54187942/1 71004 26.01.21 a 06.02.21 12
PorTaria Nº 623 de 25 de agosto de 2021. resolve conceder  licença para tratamento de saúde a servidora abaixo: 

NoME carGo MaTrÍcUla laUdo PErÍodo diaS
Giorgiane de assis Machado Pires MoNiTor 54191386/1 70104 18.02.21 a 19.03.21 30

PORTARIA Nº 624 de 25 de Agosto de 2021. Resolve conceder  licença para tratamento de saúde aos  servidores abaixo: 
NoME carGo MaTrÍcUla laUdo PErÍodo diaS

Hilton Salomão Martins Maciel Monitor 5796709/2 70909 19.02.21 a 12.03.21 22
Suelem Vieira da cruz cruz Monitor 54191989/2 70910 19.02.21 a 11.03.21 21

Eliana Ercília Maia Siqueira Tec.assunt.
Educ. 3222756/2 70908 15.02.21 a 01.03.21 15

luiz celso da Silva-Presidente faSEPa
Protocolo: 697716

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 616 de 19 de aGosto de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora JaNE TEiXEira da coSTa E 
coSTa matrícula nº. 3225518/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, triênio 
17.06.2013/2016, período 19.07.2021 à 17.08.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 697331
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNôMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

..

diÁria
.

Portaria N° 226/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 26 de aGosto 2021.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino:Santarém-Pa e itaituba-Pa/ 
Período: 25/08/2021 a 26/08/2021/diária:1,5 (uma e meia)/objetivo: re-
presentar a SEdEME na visita técnica ao Projeto de ouro do cuiú cuiú.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 227/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 26 de aGosto 2021.
Nome: criSTiaNo SoUSa coSTa/ Matricula: n° 5418985/2/ cargo: 
assessor Especial i / origem: Belém-Pa/ destino:Paragominas-Pa e ipi-
xuna do Pará-Pa/Período:13/09/2021 a 17/09/2021/diária: 4,5(quatro 
e meia)/objetivo:fiscalização da Taxa de controle, acompanhamento 
e fiscalização das atividades de Pesquisa, lavra, Exploração e apro-
veitamento de recursos Minerais (TfrM).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 697418

PORTARIA N° 228/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 26 de aGosto 2021.
Nome:BrUNo MEdEiroS PoMPEU/Matricula:n° 5948369/1/cargo:Gerente/
origem:Belém-Pa/destino:Novo Progresso-Pa, itaituba-Pa e Santarém-Pa/
Período: 25/08/2021 a 05/09/2021/diárias:11,5 (onze e meia)/objetivo: 
representar a SEdEME no Encontro da frente Parlamentar de Vereadores 
MT/Pa, além de realizar o cErM itinerante.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 697516
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 001/2021-CODEC
comunico que o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do 
Pará (codEc), no uso regular das suas atribuições legais e regulamentares, rE-
VoGoU o Pregão Eletrônico nº 001/2021-codEc, que objetivava a contratação 
de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de 
Vale-alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia 
similar, para atender os empregados da codEc, conforme acato ao Parecer 
Jurídico de n° 076-2021-diJUr/codEc e com fulcro na lei nº 13.303/16 c/c 
artigo 59, iii do regulamento de licitações e contratos da codEc, face a 
impossibilidade técnica de retomada do certame a partir da fase de lances.
informo ainda que, tão logo seja possível, novo procedimento será realiza-
do com a publicação de novo edital e termo de referência, que não causem 
ambiguidades nas interpretações, que sigam os entendimentos do TcU e que 
resguardem a participação em igualdade de condições para todos os licitantes.
Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
Jacelís cristine aguiar Borges
Pregoeira da codEc

Protocolo: 697437
.

diÁria
.

Portaria Nº 093/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/929463;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de 
Projetos e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista.
oBJETiVo: realizar visita técnica no di de Barcarena.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 03/09/2021
QTdE: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 25 de agosto de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 697439
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

PORTARIA nº 068/2021 – 26 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 e colaboradores eventuais abaixo, de 
acordo com as bases vigentes.No trecho Belém/igarapé açu/Belém, com o 
objetivo de realizar entregas de cartas de crédito aos microempreendedores 
dos municípios acima mencionado, do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEcrETário do GaB. 27 a 28/08/2021 1 1/2

TErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirETor 27 a 28/08/2021 1 1/2
faUSTo BoTElHo dE carValHo 837.863.092-72 colaBorador EVENTUal 27 a 28/08/2021 1 1/2
Marcio TaVarES BraGa JUNior 857.345.512-87 colaBorador EVENTUal 27 a 28/08/2021 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: 697691
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

coNtrato
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2021– TOMADA DE PREÇO Nº 18/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Usina ouro Negro fabricação de Produtos Minerais Eireli - cNPJ 
19.787.591/0001-17
oBJETo: Execução dos Serviços de Tapa Buraco em cBUQ, no município de 
Santa luzia, neste Estado.
ViGÊNcia: 27/08/2021 a 25/11/2022
Valor: r$ 877.026,85
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE01695
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 26/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Estrada Santana do aurá, S/N, galpão d, águas lindas, cEP 67.020-590, 
ananindeua/Pa
Telefone: (91) 98197-4701

Protocolo: 697673
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º TAC Nº 48/2020 – TP Nº 12/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ03.137.985/0001-90
construtora Santa Tereza lTda. – cNPJ 05.693.333/0001-67
objeto: Execução da conclusão do Sistema de abastecimento de água no 
Município de oeiras do Pará, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo cfe. art. 57, § 1º, III da Lei nº 8.666/93
Vigência: 26/08/2021 a 24/12/2021
data da assinatura: 26/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 697723
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

2º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tecNica Nº 11/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Gurupá/Pa – cNPJ 04.876.397/0001-30
objeto: realização de etapas técnicas destinadas a concepção do plano mu-
nicipal de saneamento básico, em conformidade com a política nacional do 
saneamento – lei nº11.445/2017, política nacional de resíduos sólidos – lei 
nº 12.305/2010 e a política estadual de saneamento básico lei nº 7.731/2013
Justificativa: Prorrogação de prazo
Vigência: 22/08/2021 a 22/08/2022
data da assinatura: 20/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 697774
2º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tecNica N º 13/2019
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Gurupá/Pa – cNPJ 04.876.397/0001-30
objeto: apoio técnico na revisão do plano diretor municipal, conforme a lei 
municipal n° 950/2006.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 22/08/2021 a 22/08/2022
data da assinatura: 20/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 697819
2º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 12/2019
Partes:
-Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
-Prefeitura Municipal de Gurupá/Pa – cNPJ 04.876.397/0001-30
objeto: realização de Etapas Técnicas destinadas à concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, lei complementar nº 007, de 17 de Se-
tembro de 2018, com fundamento na Nova Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, criada pela lei nº 12.587/2012, conforme especificações e de acordo 
com as necessidades do Município.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 22/08/2021 a 22/08/2022
data da assinatura: 20/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 697825

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 31/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Tucuruí -  cNPJ 05/251.632/0001-41
objeto: Execução dos Serviços de revitalização e Urbanização de 1.356,91m 
do cais Municipal da cidade de Tucuruí/Pa
Vigência: 27/08/2021 a 27/02/2024
Valor Global: r$ 25.287.640,63
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
-Prefeitura de Tucuruí: 0210 23.695.0021 1.036 449051 1001/1990
foro: Belém
data da assinatura: 26/08/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
alexandre frança Siqueira
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 697865
.

diÁria
.

Portaria Nº. 634/2021, de 26 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/936560, de 25/08/2021 – NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Matheus da rocha freitas, Matrícula nº 5953570/1. cargo/função: coordenador.
OBJETIVO: Acompanhar e produzir conteúdo jornalístico sobre agenda oficial 
do governador Helder Barbalho no Município de Bragança/Pa.
dESTiNo: Bragança/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 26 a 27/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 697570
Portaria Nº. 637/2021, de 26 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/938912, de 26/08/2021 – GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato da assinatura 
de ordem de Serviço para operação Tapa Buraco nas Vias Urbanas dos 
Municípios de augusto corrêa, Bragança e Santa luzia do Pará/Pa.
dESTiNo: augusto corrêa/Bragança/Santa luzia do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 27/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 697575
PORTARIA Nº. 638/2021, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/938920 de 26/08/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/função: 
assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário no ato da assinatura de ordem 
de Serviço para operação Tapa buraco nas vias urbanas dos Municípios de 
augusto corrêa, Bragança e Santa luzia do Pará/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Senhor Benedito ruy Santos cabral – 
Secretário de Estado aos referidos municípios.
dESTiNo: augusto corrêa/Bragança/Santa luzia do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 27/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 697579
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Portaria Nº. 635/2021, de 26 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/938931, de 26/08/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato da assinatura 
do convênio com a Prefeitura para construção do centro de convenções 
cultural e Poliesportivo no Município de Marituba/Pa.
dESTiNo: Marituba/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 26/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 697572
Portaria Nº. 636/2021, de 26 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/938940 de 26/08/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/função: 
assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário no ato do convênio com a Prefei-
tura para construção do centro de convenções cultural e Poliesportivo no 
Município de Marituba/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Senhor Benedito ruy Santos cabral – 
Secretário de Estado ao Município de Marituba/Pa.
dESTiNo: Marituba/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 26/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 697574
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo coNcorrÊNcia PÚBLica 
cP 015/2021– cPL/sedoP
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
coNSTrUÇÃo do MUro dE coNcrETo E ProTEÇÃo do MUro coM ENr-
rocaMENTo dE PEdra racHÃo, da Praia dE criSPiM No MUNiciPio 
dE MaraPaNiM, 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 - ESTrUTUral coNSTrUÇoES E SErViÇoS EirEli – HaBiliTada;
2 - PlaNa coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo lTda – EPP – HaBiliTada;
3 - carMoNa caBrEra coNSTrora dE oBraS S.a – HaBiliTada;
4 - PaUlo BriGido ENGENHaria EirEli - HaBiliTada;
5 - JS SErViÇo dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP - HaBiliTada;
6 - JM MiraNda coNSTrUÇÃo ciVil - HaBiliTada;
7 - iNoVarE EMPrEENdiMENToS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - HaBiliTada;
8 - iNfiNiTY ENGENHaria – HaBiliTada.
EMPrESa iNaBiliTada:
1 - coNSTrUTEc coNSTrUÇÃo E TraNSPorTE EirEli – cNPJ: 
11.128.119/0001-60 – iNaBiliTada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 697506
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo toMada de PreÇos tP 
022/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE oBra dE drENa-
GEM ProfUNda dE ViaS UrBaNaS, no Município de rondon, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo.
EMPrESa HaBiliTada:
1 - cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda, EM rEcUPEraÇÃo JUdicial 
– cNPJ: 08.645.489/0001-60- HaBiliTada;

EMPrESa iNaBiliTada:
1 - dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 
07.709.325/0001-97 – iNaBiliTada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 697476
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

21º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 44/2013
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual por mais 04 (quatro) meses, ambos iniciando em 16.08.2021, 
encerrando em 15.12.2021.
data de assinatura: 16.08.2021.
contratada: consan Engenharia ltda, cNPJ: 34.609.503/0001-80.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 697711
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 09/2021
objeto: fornecimento de 500 (quinhentos) hidrômetros QN 1,5m/3/h, mar-
ca: hidrometer, modelo: relojoaria inclinada.
data de assinatura: 25.08.2021.
Valor: r$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
fundamentação: artigo 29, inciso ii da lei n° 13.303/2016, c/c art. 71, inci-
so ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa – rilc.
contratada: Bit comércio de Equipamentos e Suprimentos de informática Eireli.
diretor de Mercado: Maurício otávio de almeida.
Presidente em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 697718
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo: 21/2021
objeto: fornecimento de água mineral natural, potável e não gasosa em 
garrafões de 20 litros (em comodato de vasilhame, no mínimo 70 garrafões) 
e em copos de 200 ml, para atender a necessidade da companhia.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação N° 11/2021
Valor do contrato : r$ 23.939,00 (vinte e três mil, novecentos e trinta e nove reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – Plano 
interno: 412.000.8338-c – Natureza da despesa: 33.90.30-07 – fonte: 
0661 – ação: 232632.
Vigência 25.08.2021 a 24.08.2022.
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa x Elvis 
fernando amadeu Torres
data da assinatura: 25.08.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 697338
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 318131/2021
ModalidadE: coNcorrÊNcia PÚBlica NacioNal Nº 01/2021-NGTM
oBJETo: contratação de Empresa de Engenharia Especializada na Execução 
de obras rodoviárias, Urbanísticas e civis para implantação do Projeto de 
Requalificação da Rua Ananin, no Município de Ananindeua, Estado do Pará.
EMPrESa VENcEdora:
coNSTrUTora MarQUiSE S/a, foi a vencedora da concorrência Públi-
ca Nacional Nº 01/2021, pelo critério de menor preço, no total de r$ 
13.882.944,95 (Treze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos 
e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Belém- Pa, 26 de agosto de 2021.
Eduardo de castro ribeiro Junior
diretor Geral - NGTM

Protocolo: 697638



 diário oficial Nº 34.683  77 Sexta-feira, 27 DE AGOSTO DE 2021

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 393 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
r E S o l V E:
i - NoMEar o servidor aScENdiNo lEiTE dE SoUZa, ocupante do cargo de 
diretor ii – Geral de administração para responder pela direção da Escola 
de Ensino Técnico do Estado do Pará-EETEPa – Tailândia-Pa.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos a 23/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica, em 25 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 697560
 Portaria Nº 394 de 26 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o processo nº 2021/933074;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Maria JoSÉ dE SoUSa TriNdadE, identidade 
funcional nº 5897939/2, ocupante do cargo de coordenadora de Núcleo, 
lotada no Núcleo de Planejamento, a viajar ao município de Santarém-Pa, 
no período de 15 a 18/09/2021, a fim de para participar da 7ª Reunião Or-
dinária do conselho deliberativo Estadual – SEBraE/Pará, representando a 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica, na qualidade de conselheira Titular do coNSEcTET.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica, em 26 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 697765
..

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 02
coNVÊNio Nº 012/2019 – sectet/UFPa/FadesP
Processo nº 2019/602736
assinatura: 26/08/2021
Justificativa: visando a inclusão da funcional Programática: 
48101.19.363.1501.8530.
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, Secretário de Es-
tado da SEcTET.

Protocolo: 697714
..

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 010/2021 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento às demandas sociais e produtivas identificadas 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de 
vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos em 
legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensino 
médio técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência 
profissional, formação inicial e continuada e qualificação profissional no 
âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará 
Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará no mu-
nicípio de Barcarena, região de integração do Tocantins, no estado do Pará.
Valor: O presente instrumento não prevê repasse de recursos financeiros 
e/ou orçamentários entre as partes.
data de assinatura:  24/08/2021
Período de vigência: 24/08/2021 a 24/08/2026
Partes:
Prefeitura Municipal de Barcarena (cNPJ nº 05.058.458/0001-15)
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 697308

.

FÉrias
.

Portaria Nº 394 de 26 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo relacionado 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares:

MaTrÍcUla NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
57209231/1 lUcÉlia cÂNdida GUEdES GESTEr 2020/2021 23/08/2021 a 21/09/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica, em 26 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 697837

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

diÁria
.

PORTARIA N° 052/2021 – DIRAD/FAPESPA, de 26 de Agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando 2021 - dicET/faPESPa, de 19 de agosto de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/928473;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias 
o  servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: SUElY BarBoSa MEirElES BEZErra
MaTrÍcUla: 5918349/1
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo, TEcNoloGia E 
iNoVaÇÃo
TraJETo: Belém/Pa-Bragança/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 13/09/2021 a 15/08/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
OBJETIVO: : a finalidade trata de visita técnica ao Polo Científico-Tecnológico 
de Pesca e aquicultura da Universidade federal do Pará, objeto do convê-
nio n.001/2017-faPESPa/SEcTET/UfPa, bem como ao instituto federal de 
Educação, ciência e Tecnologia do Pará-faPESPa/SEcTET/ifPa, objeto do 
convênio n.003/2017-faPESPa/SEcTET/ifPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 697760
PORTARIA N° 050/2021 – DIRAD/FAPESPA, de 26 de Agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando 2021 - dicET/faPESPa, de 19 de agosto de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/928397;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias 
o  servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: MaGda TorrES BalloUT
MaTrÍcUla: 5456576/4
carGo: dirETora TEcNica
TraJETo: Belém/Pa-Bragança/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 13/09/2021 a 15/08/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
OBJETIVO: : a finalidade trata de visita técnica ao Polo Científico-Tecnológico 
de Pesca e aquicultura da Universidade federal do Pará, objeto do convê-
nio n.001/2017-faPESPa/SEcTET/UfPa, bem como ao instituto federal de 
Educação, ciência e Tecnologia do Pará-faPESPa/SEcTET/ifPa, objeto do 
convênio n.003/2017-faPESPa/SEcTET/ifPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 697749
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PORTARIA N° 051/2021 – DIRAD/FAPESPA, de 26 de Agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando 2021 - dicET/faPESPa, de 19 de agosto de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/928431;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias 
o  servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: JaNiElBa do Socorro BraGa coNTENTE
MaTrÍcUla: 5705266/1
carGo: coordENadora E EXEcUÇÃo E acoMPaNHaMENTo dE ProJEToS
TraJETo: Belém/Pa-Bragança/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 13/09/2021 a 15/08/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
OBJETIVO: : a finalidade trata de visita técnica ao Polo Científico-Tecnológico 
de Pesca e aquicultura da Universidade federal do Pará, objeto do convê-
nio n.001/2017-faPESPa/SEcTET/UfPa, bem como ao instituto federal de 
Educação, ciência e Tecnologia do Pará-faPESPa/SEcTET/ifPa, objeto do 
convênio n.003/2017-faPESPa/SEcTET/ifPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 697752
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coLaBoraÇÃo Nº 002/2021 – FaPesPa/Biotec
origem: Edital de chamamento Público nº. 002/2021 – diEPSac.
objeto: a execução do projeto “PEad: PESQUiSa ESTadUal Por aMoSTra 
DE DOMICÍLIOS ” visando a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização 
da Sociedade civil (oSc).
oSc: aSSociaÇÃo BioTEc aMaZÔNia.
Valor: r$ 3.200.000,00  (três milhões e duzentos mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 26/08/2021.outr
dotação orçamentária: 19.571.1508.8897
fonte: 0101
Natureza da despesa: 335041
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 697629
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 001/2021
ParTES: ProdEPa e  liNHaS dE MacaPá TraNSMiSSora dE ENErGia S.a 
- lMTE - oBJETo: apoio técnico de administrativo por parte da ProdEPa, no 
sentido de acompanhar o andamento da construção de uma edícula em Vila 
camburão no município de alenquer - daTa da aSSiNaTUra: 30/07/2021 
- Valor do acordo: NÃo HoUVE - ViGÊNcia: 30/07/2021 a 29/01/2022 
- ordenador de despesa – MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 688253
.

diÁria
.

Portaria Nº 373, de 25 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
EdiMilToN VidiGal SoEiro, Gerente de divisão, matrícula 73313, de 
31/08/2021 a 07/09/2021, à Belém-Pa/canaã dos carajás/floresta do 
araguaia/Sapucaia/BelémPa, para fiscalização Técnica nas estações da 
região dos carajás. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 697672
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº. 303/2021-seeL, de 26 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 01 e ½ diárias ao servidor GilMar aMaral cHaVES, ma-
trícula nº 5295696/1, com o objetivo de conduzir os servidores da SEEl 
para o circuito de Skate Street, no município de castanhal - Pará, no dia 
25/08/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 697833
Portaria Nº. 304/2021-seeL, de 26 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias à servidora iSa SiMEi SoarES SilVa, matrícula 
nº 55586173/6, com o objetivo de participar do evento circuito SEEl de Ska-
te Street, no município de castanhal - Pa, no período de 27 a 29/08/2021.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 697855

Portaria Nº. 305/2021-seeL, de 26 de aGosto de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias ao servidor ViTor aUGUSTo da SilVa BorGES, 
matrícula 5945747/1, com o objetivo de participar do evento circuito de Skate 
Street, no município de castanhal - Pará, no período de 27/08 a 29/08/2021.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 697852
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 373/GePs/setUr de 26 de aGosto de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/713048; combinado aos arts. 
98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr a servidora lENiZE dircE 
dE MoNTalVÃo GUEdES, Mat. 3249379/1, Técnico, 60 (sessenta) dias de li-
cença prêmio, referente ao exercício aquisitivo 10/07/2005 a 09/07/2008. ii- 
aUToriZar que a referida licença seja usufruída nos períodos: e 01/09/2021 
a 30/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 697654
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

adMissÃo de serVidor
.

PORTARIA Nº 459/2021-GGP/DPG DE 24/08/2021
considerando Processo nº 2021/899343- dEfPUB- dE 17/08/2021; rESolVE:
conceder conforme laudo Médico nº 77800, licença para tratamento de 
Saúde ao Servidor Público roBErTo NoGUEira SiMoES, matrícula nº. 
5134552, no período de 01/07/2021 a 27/12/2021, de acordo com o artigo. 
81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 697427
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

 PORTARIA Nº 454/2021-GGP/DPG DE 20/08/2021
considerando Processo nº 2021/846460- dEfPUB- dE 04/08/2021;rESolVE;
conceder conforme laudo Médico nº 318309/2021, prorrogação licença 
Saúde ao defensor Público ValdErci diaS SiMao, matrícula nº. 57190989, 
no período de 13/07/2021 a 10/10/2021, de acordo com o artigo. 81, da lei 
Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 697423
PORTARIA Nº 458/2021-GGP/DPG DE 24/08/2021
considerando Processo nº 2021/899343- dEfPUB- dE 17/08/2021; rESolVE:
conceder conforme laudo Médico nº 77803, licença para tratamento de Saúde 
à Servidora Pública Maria dE NaZarE NaSciMENTo EllErES, matrícula nº. 
5049830, no período de 15/03/2021 a 30/06/2021, de acordo com o artigo. 
81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 697425
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA 911/2021 – DA, 26/08/2021.
Nome: Edgar Moreira alamar, mat. 55588692, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – r$ 1.500,00
Prazo para aplicação: 10 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dia

Protocolo: 697440
.

diÁria
.

PORTARIA 909/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
ao defensor Público rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES, matrícula 
5931566, objetivo ParTiciPaÇÃo Na 224º SESSÃo ordiNária do 
cSdP fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a BElEM, período 16/08/2021 a 17/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697379
PORTARIA 907/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
ao defensor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN, matrícula 
57227857, objetivo aTENdiMENTo JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPoliS e 
Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor PÚBlico. fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a 
UliaNÓPoliS, período 26/08/2021 a 27/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697366
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PORTARIA 906/2021 - DA,25/08/2021. conceder 1 + 1\2, diária 
ao defensor Público dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN, matrícula 
57227857, objetivo aTENdiMENTo JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPoliS 
e Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor PÚBlico. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 19/08/2021 a 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697361
PORTARIA 908/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
aos defensores Públicos faBio raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 
55589067, daVid oliVEira PErEira da SilVa, matrícula 5895999, 
arNoldo PErES JUNior, matrícula 57175577 e Servidora roSaNa Maria 
frEiTaS dE lEMoS, matrícula 555880592, cargo aSSiSTENTE Social, 
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: 697372
PORTARIA 910/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
ao defensor Público WalTEr aUGUSTo BarrETo TEiXEira, matrícula 
54191077, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo No MUNicÍPio dE 
MoJU fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a MoJU, período 17/08/2021 a 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697470
PORTARIA 917/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
a Servidora MEliNY caMPoS do NaSciMENTo, matrícula 5961229, cargo 
aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, 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: 697663
PORTARIA 916/2021 - DA,26/08/2021. conceder 2 + 1\2, diárias 
ao defensor Público arNoldo PErES JUNior, matrícula 57175577, 
ParTicPar da rEUNiÃo ordiNária do coNdEGE. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
SÃo lUÍS, período 18/08/2021 a 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697645
PORTARIA 914/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 MEia, diária 
a defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 80845729/4, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENToS EM GoiaNÉSia fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de TUcUrUÍ a 
GoiaNÉSia do Pará, período 12/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697603
PORTARIA 913/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 MEia, diária ao Servidor 
BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora PUBlica dr BEaTriZ fErrEira doS rEiS, Para cidadE dE 
GoiaNÉSia. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 12/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697596
PORTARIA 915/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia diária 
ao Servidores aNTÔNio aUGUSTo SoarES dE oliVEira, matrícula 57201147, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, aNdrÉ oliVEira Bordalo, 
matrícula 80845355, cargo ENGENHEiro ciVil e JoSE Maria doS SaNToS 
lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria 
E fiScaliZaÇÃo EM oBraS dE rEforMa EM aNaNiNdEUa, MariTUBa E 
BENEVidES. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 16/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697621
PORTARIA 912/2021 - DA,26/08/2021. conceder 2 MEia diárias 
ao Servidor adEildo SaNToS doS SaNToS, matrícula 0035785, cargo 
MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSor Para o MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa Para MoJU E No dia SEGUiNTE dE MoJU Para 
aBaETETUBa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de aBaETETUBa a MoJU, período 17/08/2021 e 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697583
PORTARIA 918/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) EdGar MorEira alaMar, matrícula 5558862-7, objetivo 
rEaliZar aTENdiMENTo Na aÇÃo dE cidadaNia do BalcÃo dE dirEiToS 
Servidor(es) lUcilENE PaiVa da coSTa, matrícula 57208949-2, cargo 
aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, YaNca dE cáSSia loPES SalES, 
matrícula .5916805, cargo aSSESSor(a) JUrÍdico(a) dE dEfENSoria, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo Na aÇÃo dE cidadaNia do BalcÃo dE 
dirEiToS fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, período 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697670

PORTARIA 919/2021 - DA,26/08/2021. conceder 2 MEia diárias 
ao Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo 
MoToriSTa, objetivo - BUScar oS SErVidorES EdSoN E liNdENBErG, 
o VEicUlo QUE TraZia oS SErVidorES SofrEU aVaria EM TailaNdia/
Pa, Para ParTiciParEM dE MUTirÃo (EMiSSao carTEira dE 
idENTidadE) dE dETENToS Na PENiTENciária dE MaraBá; - BUScaE 
ProcESSo EM iTUPiraNGa dE TriBUNal dE JÚri fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de MaraBá a 
TailÂNdia, iTUPiraNGa, período 15/08/2021, 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697675
PORTARIA 920/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
aos Servidores SaMUEl PErEira MiraNda JUNior, matrícula 
541888572, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a e 
NilToN da coSTa MoNTEiro, matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, 
objetivo coNfiGUraÇÃo do liNK dE iNTErNET dE fiBra ÓTica 
da ProdEPa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de caPaNEMa a BElEM, período 19/08/2021 a 
20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697683
PORTARIA 921/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, matrícula 
54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, carloS daNilo 
liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo SEcrETário(a) dE NÚclEo 
METroPoliTaNo, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, 
cargo MoToriSTa, objetivo ESTrUTUrar Sala da dEfENSoria No 
fÓrUM fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a TailÂNdia, período 23/08/2021 a 24/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697693
PORTARIA 922/2021 - DA,26/08/2021. conceder 1 + 1\2, diárias 
a defensora Pública iSaBElE caSTro da SilVa liMa, matrícula 5957719, 
objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de iGaraPÉ-Miri a 
MocaJUBa, período 23/08/2021 a 24/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697704
PORTARIA 934/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia, diária 
aos defensores Públicos lUiS carloS dE aGUiar PorTEla, matrícula 
55589139, lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, matrícula 55589612, cargo 
diretora Metropolitana e  Servidores lUÃ Baia fErrEira, matrícula 5916924-
2, cargo chefe de Gabinete, MEliNY caMPoS do NaSciMENTo, matrícula 
5961229, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo e JaYlSoN PErEira diGEr, 
matrícula 57234529, cargo MoToriSTa, , objetivo aÇÃo dE cidadaNia EM 
ParcEria coM a oaB/Pá. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual 
nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, período 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697853
PORTARIA 935/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia, diária a Servidora 
aNa caroliNa loBo corrEa, matrícula 5917422, objetivo aÇÃo da dPE EM 
ParcEria coM a oaB. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, período 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697863
PORTARIA 933/2021- DA,26/08/2021. conceder MEia, diária 
ao defensor Público Geral JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
matrícula 57193641, objetivo aÇÃo dE cidadaNia EM ParcEria coM a 
oaB/Pá. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, período 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697838
PORTARIA 930/2021 - DA,26/08/2021. conceder 3 + 1\2, diárias 
a defensora ViViaNE laGES PErEira, matrícula 5957728, objetivo 
ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo dE dEfENSorES Na caPiTal 
ParaENSE. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de alTaMira a BElEM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697812
PORTARIA 932/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia, diária 
ao Servidor daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, matrícula 
54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, objetivo rEaliZar 
lEVaNTaMENTo dE NEcESSidadES dE MoBiliário fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
aNaNiNdEUa, período 19/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697829
PORTARIA 931/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia, diária 
aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, matrícula 
54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, carloS daNilo 
liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo SEcrETário dE NÚclEo 
METroPoliTaNo, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar iNVENTario PaTriMoNial fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de BElEM a MariTUBa, período 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697824
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PORTARIA 929/2021 - DA,26/08/2021. conceder 2 MEia diárias 
ao defensor Público Marcio NEiVa coElHo, matrícula 5895976, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico aoS JoVENS cUSTodiadoS 
EM UNidadE SÓcio EdUcaTiVa aNaNiNdEUa iii e Servidor JoSE 
Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, 
objetivo coNdUZir dEfENSor PUBlico Para rEaliZar ViSiTaS dE 
aTENdiMENTo JUrÍdico aoS JoVENS cUSTodiadoS EM UNidadE 
SÓcio EdUcaTiVa aNaNiNdEUa iii fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 17/08/2021 a 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697806
PORTARIA 925/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia, diária ao Servidor 
ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo 
BUScar iMPrESSora E cPf EM BraGaNÇa, Para faZEr MaNUTENÇÃo EM 
BElÉM. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 17/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697745
PORTARIA 923/2021 - DA,26/08/2021. conceder 3 + 1\2, diárias 
a defensora Pública iSaBElE caSTro da SilVa liMa, matrícula 5957719, 
objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de iGaraPÉ-Miri 
a BElEM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697720
PORTARIA 924/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia, diária 
aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, 
matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio 
e HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar diSTriBUiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE 
iNforMáTica fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 18/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697728
PORTARIA 926/2021 - DA,26/08/2021. conceder 3 + 1\2, diárias 
ao defensor Público HiNdEMBUrGo raBEllo dE MoUra JUNior, matrícula 
5957717, objetivo ParTiciPar coMo dEfENSor No TriBUNal do 
JUri fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de oriXiMiNá a ÓBidoS, período 19/08/2021 a 22/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697766
PORTARIA 927/2021 - DA,26/08/2021. conceder 3 + 1\2, diária 
ao defensor Público aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS, matrícula 5957711, 
objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo doS dEfENSorES do 
ESTado do Pará Na caPiTal BElÉM. fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de alTaMira a BElEM, 
período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697777
PORTARIA 928/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia diária 
a defensora Pública aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-
1, objetivo ParTiciPar dE MUTirÃo cÍVEl e Servidor clEBEr PaiVa 
coElHo, matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora PÚBlica. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual 
nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a acará, período 01/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697790
PORTARIA 936/2021 - DA,26/08/2021. conceder MEia, diária 
a Servidora iSaUra rafaElla BEMErGUi doS SaNToS, matrícula 
59346173, cargo aSSESSor NÍVEl i, objetivo ParTiciPar da aÇÃo 
MoSQUEiro, PElo BalcÃo dE dirEiToS, a fiM dE aTENdEr oS 
aSSiSTidoS E PrEParar oS acordoS Para HoMoloGaÇÃo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de BElEM a MoSQUEiro, período 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 697869
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 013/2021
PreGÃo eLetrôNico srP – 012/2021-dPe Processo N.º º 
2021/389510- DPE
aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar 
Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 
de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro 
de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua 
Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, dr. 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, portador da carteira 
de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, 
matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nesta capital, no uso de 
suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da lei nº 10.520/2002, lei nº 10.024/2019 e o decreto nº 7.982/2013, 

suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual 
nº534/2020 e decreto Estadual nº 991/2020 e demais normas legais apli-
cáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELE-
TrÔNico SrP – 012/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado 
pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrESa: roSS TEcH iNforMáTica EirEli- EPP
ENDEREÇO: SCN QD. 01 Bloco F – América Office Tower, Sala 501, Bairro Asa 
Norte. cEP: 70.711-905 - Brasília/df. cNPJ: 20.645.805/0001-08 Telefone: 
(61) 3541 0644. E- mail: atendimento@ross-tech.com.br,
rESPoNSáVEl lEGal: MUrilo roSSETTo. QUalificaÇÃo: Portador do 
rG Nº 2485039 SSP df, cPf/Mf: 036.031.821-54.

 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP   

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT

Valor
UNiTá-

rio

04 Equipamentos de digitalização - Scanners 315 r$ 
2.520,00

Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 697362
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 012/2021
PreGÃo eLetrôNico srP – 012/2021-dPe Processo N.º º 
2021/389510- DPE
aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar 
Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 
de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro 
de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua 
Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, dr. 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, portador da carteira 
de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, 
matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nesta capital, no uso de 
suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da lei nº 10.520/2002, lei nº 10.024/2019 e o decreto nº 7.982/2013, 
suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual 
nº534/2020 e decreto Estadual nº 991/2020 e demais normas legais apli-
cáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELE-
TrÔNico SrP – 012/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado 
pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrESa: BiT coMErcio EirEli
ENdErEÇo: PSG Três corações, nº 088, sala 2, bairro coqueiro, na cidade de 
ananindeua, Estado do Pará, cEP:67.015-230. cNPJ: 04.141.941/0001-04 Tele-
fone: (91) 99135-6142 / (91) 98201-8068. E- mail: bitelecomunicao@gmail.com
rESPoNSáVEl lEGal: JoaNa SoUSa lEiTE. QUalificaÇÃo: Portadora do 
rG Nº 5.566.757 SSP/Pa, cPf/Mf: 899.223.102-44.

 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP   

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT
Valor

UNiTário

03 Equipamentos de Energia - Nobreaks 330 r$ 614,00

Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 697358
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 010/2021
PreGÃo eLetrôNico srP – 012/2021-dPe Processo N.º º 
2021/389510- DPE
aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar 
Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 
de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro 
de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua 
Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, dr. 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, portador da carteira 
de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, 
matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nesta capital, no uso de 
suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da lei nº 10.520/2002, lei nº 10.024/2019 e o decreto nº 7.982/2013, 
suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual 
nº534/2020 e decreto Estadual nº 991/2020 e demais normas legais apli-
cáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELE-
TrÔNico SrP – 012/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado 
pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrESa: NorTHWarE coMErcio E SErVicoS lTda (filial)
ENdErEÇo: rodovia ES-010, Km 2, 60, QUadracHa loTE 343 G-2-3, Sala 
14 - Jardim limoeiro. cEP: 29.164-14 - Serra/df. cNPJ: 37.131.927/0002-
51 Telefone: (61) 3202 9393. E- mail: northware@northware.com.br
rESPoNSáVEl lEGal: odair roSSETTo. QUalificaÇÃo: Brasileiro, Por-
tador do rG Nº 84.082-20 SSP, cPf/Mf: 170.819.209-34.
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 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP   

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT

Valor
UNiTá-

rio

01 computadores Portáteis - Notebook 315 r$ 
6.440,00

Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 697346
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 011/2021
PreGÃo eLetrôNico srP – 012/2021-dPe Processo N.º º 
2021/389510- DPE
aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar 
Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 
de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro 
de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua 
Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, dr. 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, portador da carteira 
de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, 
matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nesta capital, no uso de 
suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da lei nº 10.520/2002, lei nº 10.024/2019 e o decreto nº 7.982/2013, 
suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual 
nº534/2020 e decreto Estadual nº 991/2020 e demais normas legais apli-
cáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELE-
TrÔNico SrP – 012/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado 
pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrESa: MicroSENS S.a
ENdErEÇo: rodovia Governador Mário covas, nº 882, armazém 01, me-
zanino 01, Box 6, Bairro Padre Mathias, Município de cariacica/ES, cEP. 
29.157-100. cNPJ: 78.126.950/0011-26. Telefone: (41) 3024-2050. E- mail: 
licitacao@microsens.com.br
rESPoNSáVEl lEGal: lUciaNo TErcilio BiZ. QUalificaÇÃo: portador da 
cédula de identidade n.º 4.383.926-8/Pr, inscrito no cPf n.º 844.724.729-53.

 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP   

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT

Valor
UNiTá-

rio

02 Equipamentos Portáteis - Tablets 304 r$ 
4.920,00

Belém-Pa, 25 de agosto de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 697353
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado da LicitaÇÃo
o Presidente da comissão Permanente de licitação do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará comunica aos interessados na Tomada de Preços nº. 002/
TJPa/2021, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Para conclusão da execução da coNSTrUÇÃo dE ETE E rEcUPEraÇÃo dE 
PaViMENTaÇÃo EXTErNa No EdifÍcio SEdE do TJPa, que após análise da 
proposta financeira a empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS 
LTDA. Foi declarada classificada e vencedora do certame pelo valor de R$-
633.986,64 (seiscentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais 
e sessenta e quatro centavos). Esclareço que a íntegra da decisão ficará 
disponível no site do TJPa, por meio do seguinte endereço: http://portal2.
tjpa.jus.br/licitacoes/licitacoesandamento.do
Belém, 26 de agosto de 2021.
MaUricio oTaVio dE alMEida JUNior
Presidente da cPl

Protocolo: 697874

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.399, de 25 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 258/2021, de 13-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010714/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa lidia fErrEira GoMES, assessor de Técnico de controle 
Externo, matrícula nº 0695505, 21 (vinte e um) dias de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 03 a 23-08-2021.

Protocolo: 697335
PORTARIA Nº 37.398, DE 25 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 269/2021, de 23-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010709/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora JadE loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, matrí-
cula nº 0101458, 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 20-08 a 02-09-2021.

Protocolo: 697333
Portaria Nº 37.397, de 25 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 264/2021, de 20-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010627/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo forMiGoSa dE aNdradE, agente 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100147, 08 (oito) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 20 a 27-08-2021.

Protocolo: 697318
Portaria Nº 37.395, de 25 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 259/2021, de 17-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010526/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ raiMUNdo dE oliVEira, agente auxiliar de Serviços 
Gerais, matrícula nº 0100337, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 16 a 22-08-2021.

Protocolo: 697312
Portaria Nº 37.396, de 25 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 262/2021, de 19-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 010563/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNdrEa PiNHEiro XErfaN, auditor de controle Exter-
no, matrícula nº 0101502, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 19 a 25-08-2021.

Protocolo: 697314
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.394, de 24 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 236/2021 – cEM, protocolizado sob o 
Expediente Eletrônico nº 009863/2021,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora GiSElE MoUra dE QUEiroZ, matrícula nº 
0100866, auditor de controle Externo – direito, como pregoeira, no pro-
cesso licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa 
de engenharia especializada para prestação de Serviços de Modernização 
Estética e Tecnológica de 03 (três) Elevadores, instalados no Edifício Sede 
e anexo ii do Tribunal de contas do Estado do Pará.
ii - dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: rENaTa 
PiQUEira dE aNdradE SoarES, analista auxiliar de controle Externo, 
matrícula nº 5616735, JadE loBaTo NoBrE, assessora de conselheiro NS-
01, matrícula nº 0101458, JorGE caBral dE caSTro, assessor Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0100172
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 24 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 697500
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo
coNtrato Nº: 09/2020
daTa aSSiNaTUra: 25/08/2021.
oBJETo: alteração do valor do quantitativo inicialmente pactuado resultan-
te em acréscimo de 5,81% (cinco virgula oitenta e um porcento) do valor 
inicial do contrato, conforme preceitua o art. 65, §1° da lei nº 8.666/93.
Valor MENSal: r$ 858,99 (oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 – Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 6.267 – operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natura da despesa:
33.91.40 - Serviços de Tecnologia da informação e comunicação-Pessoa Jurídica
contenção de crédito: 2021Nd00114
coNTraTada: Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará - ProdEPa (cNPJ nº. 05.059.613/0001-18).
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo 
do Estado, icoaraci - Belém - Pará, cEP: 66820-000.
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira.

Protocolo: 697504
..

oUtras MatÉrias
.

instrumento substitutivo de contrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01032
Valor: r$ 4.369,74
data de Emissão: 24/08/2021
objeto: aquisição de Materiais de Expediente, conforme Pregão Eletrônico 
nº 01/2020, expediente nº 2020/01973-3
Programa de Trabalho: 01032145562670000
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 33903000
contratada: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli-EPP
cNPJ: 19518277-0001/39
Endereço: Trav. Vileta, nº 1805
cEP: 66095346
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 697587
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 176-a/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Sr. KLEPER 
WaNdSoN fiGUEirEdo dE carValHo (cPf: 605.914.041-68), Prefeito à 
época, de que no dia 01.09.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão Virtual o Processo nº. 528893/2011, que trata da Toma-
da de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE doM EliSEU, em 
face do convênio SESPa nº 14/2008 e termo aditivo, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro Nelson chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a c/c 
o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir 
Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, entretanto, 
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar requerimento 
com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores (internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 26 de agosto de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 697785
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato
N° do contrato: 21/2021 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2021-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e first Point Soluções em Tecnologia da informação 
ltda (cNPJ: 36.908.652/0001-76).
objeto do contrato: Serviços de contagem e aferição de pontos de função.
Vigência: 26/08/2021 a 26/08/2022.
Valor do contrato: r$ 52.940,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais).
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8752.0000; 
Natureza da despesa: 3390.39.00.
fonte de recurso: 0101000000 – recursos do Tesouro do Estado
foro: foro da comarca de Belém, Estado do Pará.
data da assinatura: 26/08/2021
ordenador responsável: Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas, em exercício

Protocolo: 697429

extrato de contrato
N° do contrato: 20/2021 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2021-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 05.054.978/0001-50) 
e Equilibrium Web Serviços de informática ltda (cNPJ: 07.178.322/0001-74).
objeto do contrato: Serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas 
em regime de fábrica de Software.
Vigência: 26/08/2021 a 26/08/2022.
Valor do contrato: r$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais).
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8752.0000; 
Natureza da despesa: 3390.39.00.
fonte de recurso: 0101000000 – recursos do Tesouro do Estado
foro: foro da comarca de Belém, Estado do Pará.
data da assinatura: 26/08/2021
ordenador responsável: Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas, em exercício

Protocolo: 697430
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 195/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria nº 163/2021/MPc/Pa, de 09/08/2021, que 
concedeu à servidora Erika feitosa Benevides 15 (quinze) dias das férias 
relativas ao período aquisitivo 2020/2021, sendo 05 (cinco) dias para o 
período de 20 a 24/09/2021 e 10 (dez) dias para 03 a 12/11/2021;
coNSidEraNdo, contudo, seu requerimento datado de 18/08/2021 (Proto-
colo PaE n° 2021/907821), pelo qual requer a alteração do primeiro período 
de férias, passando de 20 a 24/09/2021 (05 dias) para 13 a 24/09/2021 
(12 dias), bem como que seja cancelado o gozo da segunda etapa de férias, 
concedido para 03 a 12/11/2021 (10 dias), e
CONSIDERANDO, por fim, o art. 5°, § 2°, in fine, da Resolução nº 010/2020 
– MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
i – alterar, de 20 a 24/09/2021 (05 dias) para 13 a 24/09/2021 (12 dias), 
o gozo de férias da servidora EriKa fEiToSa BENEVidES, matrícula nº 
200256, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade 
controle Externo, relativo ao período aquisitivo 25/03/2020 a 24/03/2021, 
concedido pela PorTaria nº 163/2021/MPc/Pa, de 09/08/2021.
ii – Suspender o gozo de férias relativo ao aludido período aquisitivo, 
concedido à servidora pela mesma PorTaria citada, para o período 03 a 
12/11/2021 (10 dias), ficando o mesmo para ser usufruído 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: 697334
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a Publicação do Extrato referente ao 4º Termo aditivo ao contrato 
nº 10/2020/MPc/Pa, divulgada no doE nº 34.674 de 18/08/2021, com número 
de Protocolo 693364, em razão da necessidade de alteração do instrumento.
ordenador: Patrick Bezerra Mesquita - Procurador-Geral de contas, em exercício

Protocolo: 697771
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0702/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob 
o n.º 125388/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça MYrNa GoUVEia doS SaNToS 30 (trin-
ta) dias restantes de licença-Prêmio, referentes ao triênio 2003/2006, e 
aUToriZar o gozo no período de 03/11 a 02/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 697551
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo – NoVa data de aBertUra
Número do Processo: 110/2019-SGJ-TA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2021-MP/Pa
objeto: aquisição de solução de Tecnologia da informação do tipo data dis-
covery / Business discovery corporativo 100% in memory para o Ministério 
Público do Estado do Pará
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por lote)
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 09/09/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-40 – Serv de Tec da infor e comunicação - Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 697687
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: convite
Número: 005/2021-MP/PA.
Objeto: Contratação de empresa ou profissional autônomo especializado 
na prestação de serviços de conservação e restauro de bens móveis para a 
restauração de um conjunto de telas de obras de arte e de placas metálicas 
do Ed. Sede do Ministério Público do Estado do Pará.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, atividade 
de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 
horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório Natanael leitão, situado à rua João diogo, 100, 
térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 09/09/2021.
credenciamento: 09:03h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento de despesa: 3390-39 – outros serviços de Terceiros – PJ
Elemento de despesa: 3390-36 – outros serviços de Terceiros - Pf
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior.

Protocolo: 697826
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 016/2021-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço, que tem como objeto registro de preços 
para a contratação de empresa especializada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
coMUNS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo PrEdial:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-09.605.413/0001-74- P. a ENGENHaria coMErcial lTda - ToTal r$ 
2.514.083,57
Grupo 01 – Valor Total .... r$ 2.514.083,57
Valor Total do certame: r$ 2.514.083,57
Belém (Pa), 21 de julho de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 697322
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 016/2021-MP/Pa
oBJETo: registro de preços para a contratação de empresa especializada Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÃo 
E coNSErVaÇÃo PrEdial:
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 0144/2020-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 016/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, designada pela PorTaria nº. 
914/2021-PGJ de 22/04/2021, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
-09.605.413/0001-74- P. a ENGENHaria coMErcial lTda - ToTal r$ 
2.514.083,57
Grupo 01 – Valor Total .... r$ 2.514.083,57
Valor Total do certame: r$ 2.514.083,57
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 28 de julho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Procuradora-Geral de Justiça e.e

Protocolo: 697326

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0701/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 125271/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS, estabelecidas pela 
PorTaria n.º 701/2021-MP/PGJ, no período de 01 a 30/10/20210, a 
contar de 23/10/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 16 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 697549
.

NorMa
.

resoLUÇÃo Nº 004/2021–cPJ, de 5 de aGosto de 2021
reestrutura os centros de apoio operacional (caos) e seus Núcleos, e dá 
outras providências.
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições, e
coNSidEraNdo a necessidade de otimizar e adequar a atuação dos centros 
de apoio operacional (caos) às exigências constitucionais, ao atual estado 
de arte das normativas internacionais aplicáveis ao Brasil e às expectativas 
de prestação social nas áreas da saúde, educação, intervenção penal, am-
biental, proteção social, direitos humanos e defesa do patrimônio público;
coNSidEraNdo o aumento da demanda dos caos e do respectivo apoio 
técnico-administrativo nas diversas áreas de atuação;
coNSidEraNdo os objetivos estratégico-institucionais relativos à padroniza-
ção de processos e rotinas para a adequação da estrutura organizacional do 
Ministério Público e da força de trabalho de suporte aos órgãos de execução 
no aspecto técnico-científico;
coNSidEraNdo o disposto no art. 33 da lei nº 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993, e no art. 21, inciso XXXii, combinado com o art. 62 da lei com-
plementar Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006; e
coNSidEraNdo, também, a proposta do Procurador-Geral de Justiça sub-
metida à deliberação do colegiado,
r E S o l V E:
caPÍtULo i
da FiNaLidade
art. 1º  alterar a estrutura, a organização, o funcionamento e as atribuições 
dos centros de apoio operacional (caos) e seus Núcleos.
art. 2º  os caos e seus Núcleos terão a estrutura, a organização, o funciona-
mento e as atribuições previstos nesta resolução, respeitadas as disposições 
legais que lhe forem aplicáveis.
art. 3º  os caos são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério 
Público do Estado do Pará (MPPa).
caPÍtULo ii
da estrUtUra dos ceNtros de aPoio oPeracioNaL
Art. 4º  Os CAOs e respectivos Núcleos ficam assim estruturados:
i -  centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão (caocPc);
a) Núcleo do Terceiro Setor (NTS);
b) Núcleo Eleitoral.
ii -  centro de apoio operacional de Políticas criminais, Execução Penal e 
controle Externo da atividade Policial (caocriM);
iii -  centro de apoio operacional da infância e Juventude (cao/iJ);
iV -  centro de apoio operacional dos direitos Sociais (caodS);
V -  centro de apoio operacional dos direitos Humanos (caodH):
a) Núcleo de Proteção à Mulher (NÚclEo MUlHEr);
b) Núcleo de Defesa das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência (NIDE);
c) Núcleo agrário e fundiário (Naf);
d) Núcleo de Promoção da igualdade Étnico-racial (NiErac).
Vi -  centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público e de 
combate à Sonegação fiscal (caodPP).
Vii -  centro de apoio operacional ambiental (cao/ambiental).
Viii -  centro de apoio operacional Técnico (cao/TEc):
Núcleo Permanente de incentivo à autocomposição (NUPEia).
Parágrafo único.  Mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça e apro-
vação do colégio de Procuradores de Justiça poderão ser criados outros 
Núcleos para áreas específicas vinculados aos CAOs elencados neste artigo 
ou novos centros, por desmembramento dos existentes.
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caPÍtULo iii
da orGaNiZaÇÃo dos ceNtros de aPoio oPeracioNaL
art. 5º  os caos têm sede na comarca da capital e atividades voltadas para 
todos os órgãos de execução do MPPa, de qualquer entrância ou categoria, 
respeitadas a natureza e a extensão das ditas atribuições.
Parágrafo único.  os Núcleos vinculados aos caos poderão ter sede em 
qualquer município do Estado.
art. 6º  cada centro de apoio operacional (cao) será dirigido por um coor-
denador livremente designado pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os 
integrantes do colégio de Procuradores Justiça ou de Promotores de Justiça 
da mais elevada entrância.
Parágrafo único.  cada Núcleo será dirigido por um coordenador livremente 
designado pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os integrantes do colégio 
de Procuradores Justiça ou de Promotores de Justiça de qualquer entrância, 
sem afastamento de suas atividades funcionais.
art. 7º  o Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os coordenadores, um 
Supervisor administrativo dos caos e respectivos Núcleos, e seu substituto.
Parágrafo único.  caberá ao Supervisor administrativo dos caos e respecti-
vos Núcleos, ouvidos os demais coordenadores, resolver as questões rela-
tivas ao serviço administrativo e técnico-operacional dos referidos centros 
e Núcleos, competindo-lhe, ainda, convocar reuniões periódicas bimestral-
mente entre todos os coordenadores dos centros.
art. 8º  os coordenadores dos caos serão substituídos em suas faltas e 
impedimentos:
i -  o coordenador do caocPc pelo coordenador do caocriM;
ii -  o coordenador do caocriM pelo coordenador do caodS;
iii -  o coordenador do caodS pelo coordenador do cao/iJ;
iV -  o coordenador do cao/iJ pelo coordenador do caodH;
V -  o coordenador do caodH pelo coordenador do caodPP;
Vi -  o coordenador do caodPP pelo coordenador do cao/aMBiENTal;
Vii -  o coordenador do cao/aMBiENTal pelo coordenador do cao/TEc; e
Viii -  o coordenador do cao/TEc pelo coordenador do caocPc.
1º independentemente do previsto no caput deste artigo, poderá o Procurador-
Geral de Justiça, em caso de necessidade e para assegurar a continuidade dos 
serviços, designar livremente substitutos para os coordenadores dos caos.
2º os coordenadores dos Núcleos serão substituídos, em suas faltas e impe-
dimentos, por Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça, mediante 
livre designação do Procurador-Geral de Justiça.
3º o Procurador Geral de Justiça, atendendo solicitação dos coordenadores 
poderá designar Promotores de Justiça auxiliares, de qualquer entrância, 
sem afastamento das respectivas funções, servidores e estagiários para 
atuarem junto aos caos e respectivos Núcleos.
caPÍtULo iV
das atriBUiÇÕes dos ceNtros de aPoio oPeracioNaL
art. 9º  São atribuições gerais dos caos, em suas respectivas áreas de 
atuação, na forma do art. 33 da lei nº 8.625, de 1993, e do art. 62 da lei 
complementar Estadual nº 057, de 2006:
i -  estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução do Ministério 
Público que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns;
ii -  remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos 
órgãos de execução ligados às suas áreas de atividades;
iii -  estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos 
ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técni-
co-especializados necessários ao desempenho das atribuições dos órgãos 
de execução ligados às suas áreas de atuação;
iV -  elaborar, em separado ou em conjunto com as Procuradorias de Justiça e 
com as Promotorias de Justiça, sem qualquer caráter vinculativo, parâmetros 
jurídicos como norteadores de limites de atuação institucional em nível aca-
dêmico, teses jurídicas, com o escopo de uniformizar a atuação institucional, 
respeitadas a independência funcional do representante do órgão de execução;
V -  remeter ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual de suas ativida-
des, até o dia 31 de janeiro de cada ano; e
VI -  exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, definidas em 
ato normativo do colégio de Procuradores de Justiça.
1º É vedado aos caos e respectivos Núcleos o exercício de qualquer função de 
órgão de execução, bem como a edição de atos normativos a estes dirigidos.
2º os caos encaminharão ao Procurador-Geral de Justiça todas as questões 
pertinentes ao exercício do controle de constitucionalidade e convenciona-
lidade para adoção das medidas cabíveis.
art. 10.  além das atribuições gerais elencadas no artigo anterior, incumbe 
aos caos, dentro das respectivas áreas de atuação:
i -  apresentar ao Procurador Geral de Justiça propostas e sugestões para:
a) a elaboração da política institucional para o funcionamento das Promo-
torias de Justiça nas respectivas áreas de atuação, a partir de diagnóstico 
da atuação ministerial;
b) a alteração legislativa ou edição de normas jurídicas;
c) a celebração de convênios ou termos de cooperação técnica, zelando 
pelo seu cumprimento;
d) a edição de atos, instruções ou recomendações tendentes à melhoria dos 
serviços do Ministério Público na respectiva área de atuação; e
e) a realização de estudos, cursos, palestras, seminários, encontros e outros eventos;
ii -  zelar pela execução de planos e programas institucionais nas suas áreas 
de atuação e em conformidade com as diretrizes fixadas;
iii -  estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução 
do Ministério Público, inclusive para efeito de atuação uniforme, conjunta 
ou simultânea, quando cabível;
iV -  acompanhar a formulação e a execução das políticas públicas sociais, 
em nível estadual e nacional, nas áreas de atuação do Ministério Público;
V -  promover estudos para sugestão de alterações legislativas ou normativas 
e acompanhar a tramitação de projetos de lei de interesse do Ministério 
Público do Estado do Pará;
Vi -  estimular a aproximação efetiva entre o Ministério Público e a popula-

ção, observadas as áreas de atuação dos órgãos de execução;
Vii -  remeter aos respectivos órgãos de execução ou de administração, em cada 
área de atuação, peças de informação, representações, notitia criminis, reclama-
ções ou quaisquer outros expedientes que receber, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis, no âmbito das atribuições dos referidos órgãos de execução;
Viii -  manter, em cada área de atuação, quadros estatísticos e arquivo 
atualizado das PorTarias responsáveis pela instauração de inquéritos 
civis e de Procedimentos administrativos, bem como de petições iniciais 
das ações civis propostas por membros do Ministério Público, e o registro 
de seus respectivos desfechos;
iX -  esclarecer dúvidas ou questões de ordem jurídica ou institucional suscita-
das, verbalmente ou por escrito, por órgãos de execução do Ministério Público;
X -  disponibilizar por meio físico ou digital, de acordo com a escala de publica-
ção definida pelos Coordenadores, revistas ou boletins informativos contendo as 
alterações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais de sua área de atuação;
Xi -  prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público na instru-
ção de inquéritos civis e Procedimentos administrativos ou na preparação 
de peças jurídicas, inclusive para proposição de medidas judiciais ou extra-
judiciais, respeitada a vedação contida no § 1º do art. 9º desta resolução; e
XII -  exercer outras funções compatíveis com a sua finalidade, desde que 
definidas em ato normativo proveniente do Colégio de Procuradores de Justiça.
art. 11.  incumbe aos coordenadores dos Núcleos, no que lhes for aplicável, 
as atribuições previstas nos arts. 9º e 10, respeitadas, quando for o caso, 
as diretrizes estabelecidas pelo referido centro e a vedação contida no § 
1º do art. 9º desta resolução.
art. 12.  fica assegurada a efetiva participação dos caos e de seus Núcleos, 
a critério dos respectivos coordenadores, na programação e execução dos 
cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos 
e publicações do MPPa, respeitadas as atribuições do centro de Estudos e 
aperfeiçoamento funcional do MPPa (cEaf), disciplinadas na resolução nº 
002/2011-cPJ, de 7 de abril de 2011.
Parágrafo único.  A fim de otimizar as parcerias entre os CAOs e o CEAF, 
para a realização de cursos e eventos em cada área de atuação específica, 
será realizada uma reunião ordinária por semestre, para a qual sempre será 
convidado o diretor-Geral do cEaf. Em caso de necessidade, poderão ser 
designadas, a critério do coordenador do cao interessado e do diretor-Geral 
do cEaf, reuniões extraordinárias.
caPÍtULo V
do FUNcioNaMeNto dos ceNtros de aPoio oPeracioNaL
Seção i
Da Área de Atuação Específica dos Centros de Apoio Operacional e das 
atribuições de seus Núcleos
Art. 13.  São matérias de atuação específica do CAOCPC:
i -  família;
ii -  sucessões;
iii -  interditos e ausentes;
iV -  falência e recuperação judicial e extrajudicial;
V -  registros públicos;
Vi -  acidentes do trabalho;
Vii -  consumidor;
Viii -  eleitoral;
iX -  terceiro setor; e
X -  demais matérias relacionadas com o direito civil, comercial e processual.
1º Nas matérias de atribuição do caocPc, devem ser priorizadas as questões 
referentes às ações coletivas e demais interesses que tocam diretamente à 
missão constitucional do Ministério Público, descritas no art. 127 da cons-
tituição da república.
2º Constituem atribuições específicas do NTS:
i -  opinar e oferecer sugestões sobre questões que envolvem as entidades 
de interesse social;
ii -  analisar, discutir e aprofundar temas referentes à atuação do Ministério 
Público na fiscalização das entidades de interesse social;
iii -  instrumentalizar os integrantes do Ministério Público por meio de de-
bates, troca de experiências, coleta de dados e informações sobre o tema 
em exame e outras atividades afins;
iV -  criar modelos e padrões para sistematizar as conclusões dos assuntos 
objeto de estudo; e
 V -  subsidiar a formulação da política institucional no que tange à fiscali-
zação das entidades de interesse social.
3º compete ao Núcleo Eleitoral, sob a supervisão do caocPc:
i -  propor ao Procurador-Geral de Justiça uma política institucional para 
o funcionamento das Promotorias de Justiça que atuam na área eleitoral, 
inclusive no que concerne a programas específicos;
II -  acompanhar as políticas nacional e estadual fixadas para a matéria eleitoral;
iii -  manter permanente contato com o Poder legislativo, compreendendo 
o acompanhamento do trabalho das comissões técnicas encarregadas do 
exame de projetos de lei referentes à matéria correspondente;
iV -  solicitar informações dos órgãos de execução sobre assuntos de sua 
área de atuação, podendo comunicar o fato ao Procurador-Geral de Justiça;
V -  remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução;
Vi -  manter arquivo informatizado e atualizado de denúncias, 
requerimentos de medidas assecuratórias, PorTarias inaugurais de 
procedimentos administrativos, representações, petições iniciais de ações 
eleitorais, recursos interpostos e demais providências;
Vii -  catalogar em meio digital decisões liminares, sentenças e acórdãos 
proferidos nas ações judiciais em matéria eleitoral;
Viii -  sugerir a realização de convênios e zelar pelo cumprimento das 
obrigações deles decorrentes;
iX -  estabelecer intercâmbio, mediante termo próprio, com entidades pú-
blicas ou privadas que, direta ou indiretamente, dediquem-se ao estudo, 
prevenção e promoção da lisura e normalidade do processo eleitoral;
X -  responder pela implementação de planos e programas de sua área, em 
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conformidade com as diretrizes fixadas;
Xi -  desenvolver estudos e pesquisas, criando ou sugerindo a criação de 
grupos e comissões de trabalho;
Xii -  sugerir à Procuradoria regional Eleitoral a uniformização de procedi-
mentos dos órgãos de execução, propondo:
a) a edição de súmulas indicativas do posicionamento oficial do Ministério 
Público do Estado do Pará nas questões atinentes à sua área, bem como, 
mediante a anuência prévia da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), o en-
caminhamento de tais propostas para a corregedoria-Geral do Ministério 
Público (CGMP), a fim de avaliar o respectivo uso como boas práticas a 
serem recomendadas;
b) a edição de atos e instruções aos órgãos competentes com vistas à me-
lhoria dos serviços do Ministério Público Eleitoral;
c) a elaboração de modelos referentes à atuação do Ministério Público Elei-
toral de primeiro grau, no âmbito judicial e extrajudicial, bem como roteiros 
de atuação;
XIII -  exercer outras funções compatíveis com sua finalidade, desde que de-
finidas em ato normativo proveniente do Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 14.  São matérias de atuação específica do CAOCRIM:
i -  criminal (crimes comuns, militares e os descritos em legislação penal 
especial), excetuando os de atribuições de outros caos;
ii -  execução penal;
iii -  Tribunal do Júri;
iV -  violência doméstica e familiar contra a mulher;
V -  controle externo da atividade policial e fiscalização do sistema prisional;
Vi -  apoio às vítimas de crimes violentos; e
V -  demais matérias relacionadas com o direito penal e processual penal.
Parágrafo único.  compete ao caocriM a adoção das medidas que entender 
pertinentes para interagir com os órgãos de segurança pública do Estado, 
a fim de acompanhar as políticas públicas realizadas nessa área e intervir, 
nos limites de suas atribuições.
Art. 15.  São matérias de atuação específica do CAO/IJ:
i -  direitos da criança e do adolescente previstos nas constituições federal 
e Estadual, nas normas internacionais, no Estatuto da criança e do adoles-
cente e nas demais legislações esparsas sobre a matéria;
ii -  implementação efetiva do Estatuto da criança e do adolescente;
iii -  crimes praticados contra a criança e o adolescente, quando o sujeito 
ativo abusa da condição de vulnerabilidade da vítima; e
iV -  demais matérias referentes ao interesse da criança e do adolescente.
Art. 16.  São matérias de atuação específica do CAODS:
i -  saúde;
ii -  educação urbana e educação do campo; e
iii -  assistência social.
Art. 17.  São matérias de atuação específica do CAODH, competindo-lhe, 
para tanto, a promoção da articulação entre o MPPa e os movimentos sociais, 
a compilação da legislação, a coordenação, monitoramento e controle de 
programas e projetos no âmbito de sua área de atuação:
i -  população negra e relações étnico-raciais;
ii -  pessoas lGBTi;
iii -  desigualdade de gênero;
iV -  diversidade cultural e religiosa;
V -  pessoas em situação de rua;
VI -  pessoas em condições análogas à escravidão e tráfico de pessoas;
Vii -  pessoas idosas;
VIII -  pessoas com deficiência;
iX -  comunidades tradicionais;
X -  questões agrárias e fundiárias;
Xi -  deslocamentos compulsórios decorrentes de grandes projetos na amazônia;
Xii -  atendimento humanitária aos imigrantes e refugiados; e
Xiii -  demais direitos humanos que não estejam contemplados nas atri-
buições de outros caos.
1º constituem atribuições afetas ao NÚclEo MUlHEr:
i -  opinar e oferecer sugestões sobre questão envolvendo a violência contra a mulher;
ii -  organizar e viabilizar o acesso a banco de dados referentes à legislação, 
serviços, entidades e outras áreas atinentes à violência contra a mulher, com 
o apoio do departamento de informática do Ministério Público;
iii - coordenar, em conjunto com o caocriM:
a) atividades de divulgação ou debate público referente à violência contra 
as mulheres; e
b) grupos de trabalho e estudo para análise e sugestão de solução de pro-
blemas envolvendo a violência contra a mulher;
iV -  participar da discussão e do acompanhamento de projetos de lei rela-
cionados ao exercício das atribuições ministeriais na defesa das garantias 
dos direitos humanos, no que se refere às mulheres;
V -  fomentar e acompanhar programas junto a órgãos governamentais e 
não governamentais de prevenção e combate à violência contra a mulher;
Vi -  participar do gerenciamento interno dos projetos e atividades realizadas 
em parceria com outras instituições, referentes à violência contra a mulher; e
Vii -  realizar outras atividades relacionadas ao tema da violência contra a 
mulher em apoio aos órgãos de execução do Ministério Público, em espe-
cial as previstas em convênio ou outros instrumentos firmados com outras 
entidades governamentais e não governamentais.
2º constituem atribuições afetas ao NidE:
i -  opinar e oferecer sugestões sobre questões envolvendo os direitos das 
pessoas idosas e das pessoas com deficiência;
ii -  organizar e viabilizar o acesso a banco de dados referente à legislação, 
serviços, entidades e outras áreas no que diz respeito às pessoas com defi-
ciência, com o apoio do departamento de informática do MPPa;
iii -  coordenar, em conjunto com o caodH:
a) as atividades de divulgação ou debate público referente às pessoas idosas 
e às pessoas com deficiência; e
b) os grupos de trabalho e estudo para análise e sugestão de solução de 

problemas envolvendo as pessoas idosas e as pessoas com deficiência;
iV -  participar da discussão e do acompanhamento de projetos de lei relaciona-
dos ao exercício das atribuições ministeriais em defesa das garantias dos direi-
tos humanos, no que se refere às pessoas idosas e às pessoas com deficiência;
V -  fomentar e acompanhar programas junto a órgãos governamentais e não 
governamentais de apoio às pessoas idosas e às pessoas com deficiência;
Vi -  participar do gerenciamento interno dos projetos e atividades realizados em parceria 
com outras instituições, relativos às pessoas idosas e às pessoas com deficiência; e
Vii -  realizar outras atividades relacionadas ao tema de proteção às pessoas 
idosas e às pessoas com deficiência, em apoio aos órgãos de execução do 
Ministério Público, sempre sob a coordenação do caodH.
3º Constituem atribuições específicas do NAF:
I -  opinar e oferecer sugestões em matéria de conflitos multitudinários pela 
posse e propriedade de terra rural;
ii -  oferecer suporte doutrinário e jurisprudencial aos Promotores de Justiça 
agrária para questões judiciais e extrajudiciais pertinentes a direito registral 
relativas a direitos coletivos de propriedade e posse rural, agrária, agroe-
cológica e agroambiental, fundamentados na legislação estadual, federal, 
constitucional e convenções internacionais das quais a república federativa 
do Brasil seja signatária;
iii -  coordenar o fórum estadual e os fóruns regionais eventualmente instituídos 
para o debate de questões agrárias com as comunidades e movimentos sociais;
iV - coordenar grupos de trabalho institucionais e interinstitucionais criados para 
o aprimoramento da atuação do Ministério Público em matérias que envolvam 
conflitos agrários, fundiários, educação do campo, conflitos e impactos territo-
riais a povos e comunidades tradicionais decorrentes de empreendimentos de 
grande impacto socioambiental, sejam públicos, sejam privados;
V -  participar da discussão e do acompanhamento de projetos de lei rela-
cionados às questões agrárias, fundiárias e de política agrícola em geral, 
inclusive relacionados aos povos e comunidades tradicionais;
Vi -  fomentar e acompanhar programas junto a órgãos governamentais e 
não governamentais de promoção da política agrícola e de desenvolvimento 
agrário, inclusive de proteção aos defensores, defensoras e testemunhas de 
direitos humanos relacionados à temática agrária e fundiária;
Vii -  coordenar, em conjunto com o caodH, o gerenciamento interno dos 
projetos e atividades realizados em parceria com outras instituições, relativos 
às questões agrárias e fundiárias;
Viii -  sugerir ao caodH a criação de grupos de trabalho ou pesquisa, bem 
como sugerir que, a critério do Procurador-Geral de Justiça, sejam especial-
mente designados, para tais grupos, Procuradores de Justiça, Promotores 
de Justiça Agrária e Promotores de Justiça que tenham afinidade com a 
matéria, por experiência em atuações anteriores, experiência acadêmica 
na temática agrária e fundiária ou ambas, a fim de otimizar a execução das 
respectivas atribuições; e
IX -  realizar outras atividades relacionadas ao tema de conflitos agrários 
e fundiários em apoio aos órgãos de execução do Ministério Público, sob a 
coordenação do caodH.
4º costituem atribuições afetas ao NiErac:
i -  opinar e oferecer sugestões sobre temas que envolvam a população 
negra e relações étnico-raciais;
ii -  sugerir estratégias para o combate à discriminação racial em todas as 
suas formas e manifestações;
iii -  organizar e apoiar campanhas relacionadas com sua área de atuação 
que promovam a conscientização sobre os efeitos pessoais e sociais nega-
tivos da violência étnico-racial;
iV -  coordenar, em conjunto com o caodH:
a) as estratégias de desencadeamento de políticas de promoção da igualdade 
racial nas mais diversas áreas, tais como educação, cultura, esporte, lazer, 
liberdade de consciência e de crença, acesso à terra, moradia e trabalho, 
podendo, para esse fim, articular parcerias com outras unidades adminis-
trativas e órgãos de execução do MPPa;
b) os grupos de trabalho e estudo para análise e sugestão de alternativas 
viáveis ao enfrentamento da discriminação étnico-racial, em todas as suas 
formas e manifestações;
V -  participar da discussão e do acompanhamento de ajustes normativos para 
aperfeiçoar o combate à discriminação e às desigualdades étnico-raciais, em 
todas as respectivas manifestações individuais, institucionais e estruturais;
Vi -  fomentar e acompanhar programas junto a órgãos governamentais e 
não governamentais de apoio às políticas de combate ao racismo em todas 
as respectivas formas;
Vii -  participar do gerenciamento interno dos projetos e atividades realizados em 
parceria com outras instituições, relativos à proteção de indivíduos e grupos afetados 
por discriminação em razão de sua raça ou etnia e demais formas de intolerância;
Viii -  promover pesquisas, ações educativas e de formação voltadas ao 
público interno, com a elaboração de material técnico e jurídico para sub-
sidiar o trabalho dos órgãos de execução;
iX -  dar publicidade aos dados estatísticos reunidos e apresentar relatórios 
periódicos sobre as ações desenvolvidas pelo MPPa; e
X -  realizar outras atividades relacionadas ao tema da promoção da igual-
dade étnico-racial, em apoio aos órgãos de execução do Ministério Público, 
sempre sob a coordenação do caodH.
Art. 18.  São matérias de atuação específica do CAODPP:
i -  patrimônio público;
ii -  improbidade administrativa;
iii -  crimes contra a administração pública;
IV -  combate à sonegação fiscal;
V -  ordem econômica e tributária; e
Vi -  direito administrativo.
Art. 19.  São matérias de atuação específica do CAO/AMBIENTAL:
i -  meio ambiente;
ii -  patrimônio histórico e cultural;
iii -  urbanismo;
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iV -  habitação; e
V -  direito dos animais.
Parágrafo único.  incumbe ao coordenador do cao/aMBiENTal, além das 
atribuições previstas nos arts. 9º e 10 desta resolução:
i -  coordenar o processo de planejamento ambiental interno e participar do 
planejamento ambiental estadual como representante do Ministério Público, 
com o auxílio da assessoria de Planejamento da Procuradoria-Geral de Justiça;
ii -  coordenar o programa de formação, capacitação e treinamento de re-
cursos humanos na área ambiental ou afim, respeitadas as atribuições do 
cEaf, disciplinadas na resolução nº 002/2011-cPJ, de 2011;
iii -  organizar e viabilizar o acesso a banco de dados em matéria ambiental 
ou afim, com o auxílio do Departamento de Informática do Ministério Público;
iV -  coordenar grupos de estudo e de trabalho para análise e sugestão de 
solução de problemas ambientais ou afins;
V -  participar da discussão e do acompanhamento de projetos de lei relacionados 
ao exercício das atribuições ministeriais nas matérias pertinentes a este centro;
Vi -  organizar atividades de divulgação ou debate público sobre problemas e 
assuntos de relevância para a defesa das matérias pertinentes a este centro;
Vii -  gerenciar internamente os projetos e atividades realizados pelo Ministério Pú-
blico em parceria com outras instituições, nas matérias de atribuição deste centro; e
Viii -  realizar outras atividades relacionadas ao aprimoramento nas matérias de 
meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, urbanismo, habitação e direitos 
dos animais, prestando o apoio aos órgãos de execução do Ministério Público.
art. 20.  São atividades do caoTEc:
i -  coordenar o Grupo de apoio Técnico interdisciplinar, formado por 
profissionais especializados em diversas áreas do conhecimento técnico-
científico, visando a prestação de auxílio técnico especializado aos membros, 
aos caos e aos demais órgãos do Ministério Público, de forma a complementar 
os serviços disponibilizados pelos órgãos públicos competentes, cabendo ao 
referido grupo as atribuições que lhe forem conferidas mediante PorTaria 
específica emitida pelo Procurador-Geral de Justiça;
ii -  fomentar e auxiliar na implementação, nos órgãos de execução, de 
métodos de gestão de processos e métodos de trabalho, respeitada a inde-
pendência funcional dos membros;
iii -  fomentar a autocomposição, como a negociação, a mediação, a con-
ciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais que possam 
ser utilizadas nas diversas áreas de atuação do Ministério Público, como 
técnicas ou metodologias autocompositivas que evitem a judicialização; e
iV -  desempenhar outras atividades compatíveis com suas funções.
1º compete à coordenação do caoTEc:
i -  estabelecer diretrizes gerais e metas estratégicas de atuação;
ii -  auxiliar os membros do Ministério Público na formulação de quesitos 
referentes a ações judiciais e atividades extrajudiciais;
iii -  supervisionar as atividades dos técnicos componentes do centro e das 
equipes técnicas interdisciplinares;
iV -  monitorar as solicitações conforme os critérios de distribuição e de 
divisão dos trabalhos definidos em PORTARIA específica;
V -  criar equipes técnicas especializadas;
Vi -  incentivar e deliberar sobre a formalização de convênios e termos de 
cooperação técnica com entidades governamentais e não governamentais, 
sobretudo no que diz respeito à obtenção de laudos periciais, estudos e pare-
ceres nas diversas áreas destinadas a instruir procedimentos e processos, para 
melhor desenvolvimento da análise do Grupo de apoio Técnico interdisciplinar;
Vii -  expedir ordens de serviço sobre procedimentos, orientações e deter-
minações internas do Grupo de apoio Técnico interdisciplinar, notadamente 
os processos de trabalho, os requisitos de admissibilidade, as regras de 
tramitação e a forma de atendimento das solicitações de apoio técnico, 
inclusive sobre a classificação destas como urgentes ou prioritárias;
Viii -  intermediar a relação entre os servidores do Grupo de apoio Técnico 
interdisciplinar e os órgãos de execução quando de eventuais divergências;
iX -  deliberar, em caráter terminativo, sobre o atendimento das solicitações 
de apoio técnico encaminhadas ao Grupo de apoio Técnico interdisciplinar, 
bem como a classificação destas como urgentes ou prioritárias;
X -  criar e conduzir grupo de trabalho sobre temas pertinentes à atuação do centro; e
Xi -  coordenar a gestão da informação e do conhecimento no Grupo de 
apoio Técnico interdisciplinar.
2º constituem atribuições afetas ao NUPEia, as descritas na resolução nº 
003/2018-cPJ, de 1 de março de 2018, em especial:
i -  propor à administração Superior, aos órgãos de administração e de execução 
e aos órgãos auxiliares do MPPa ações concretas voltadas ao cumprimento da 
Política Nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do MPPa;
ii -  atuar na interlocução com outros Ministérios Públicos e com outros 
órgãos, instituições, entidades privadas, parceiros institucionais e sociedade 
civil, para atender aos fins do Núcleo;
iii -  propor à administração Superior do MPPa a realização de convênios 
e parcerias para atender aos fins do Núcleo;
iV -  estimular programas e projetos de negociação e mediação comunitária, 
escolar e sanitária, entre outras;
V -  apresentar ao cEaf propostas de capacitação, treinamento e atualização 
permanente de membros e servidores da instituição, em mecanismos de 
autocomposição, assim consideradas a negociação, a mediação, a concilia-
ção, as práticas restaurativas e as convenções processuais, principalmente 
no que diz respeito ao exercício da atividade de facilitador nos processos 
de resolução de conflitos e das atividades de apoio;
Vi -  avaliar os casos encaminhados ao Núcleo acerca da viabilidade, con-
veniência e oportunidade da utilização das práticas autocompositivas; e
Vii -  promover e acompanhar junto aos membros do Ministério Público com 
atribuição na matéria o processo de aplicação das técnicas autocompositivas.
Seção ii
dos Órgãos e Serviços auxiliares e de apoio Técnico dos centros de apoio 
operacional
art. 21.  os caos e seus respectivos Núcleos terão órgãos e serviços auxi-

liares de apoio administrativo e técnico, de acordo com as diversas áreas 
de atuação, que se fizerem necessárias ao atendimento das demandas.
art. 22.  as designações de servidores e estagiários para atuarem junto aos 
caos e seus respectivos Núcleos serão feitas por ato do Procurador-Geral de 
Justiça ou, por delegação deste, por ato do Subprocurador-Geral de Justiça 
para área técnico-administrativa.
art. 23. os caos e seus Núcleos poderão sugerir ao Procurador-Geral de 
Justiça a criação, por ato próprio, de grupos de trabalho (GT), com finali-
dade, objeto e prazo específicos, sendo possível a prorrogação do prazo, 
para funcionamento de forma vinculada e sob a orientação do(s) coorde-
nador(es) e que esteja(m) vinculado(s), sem prejuízo do(s) já existente(s) 
e em plena execução.
1º No ato de criação serão previstos os objetivos, a estrutura e as regras 
gerais para funcionamento dos grupos de trabalho.
2º os membros dos grupos de trabalho serão designados pelo Procurador- 
Geral de Justiça, por sugestão do coordenador do respectivo cao.
caPÍtULo Vi
das disPosiÇÕes Gerais
art. 24.  incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, observada a disponibilidade 
orçamentária e financeira do Ministério Público, providenciar a disponibilização 
de espaço físico, material e equipamentos necessários para o funcionamento 
dos caos, seus respectivos Núcleos e de novos grupos de trabalho.
Parágrafo único.  a criação e a instalação dos Núcleos e de novos grupos 
de trabalho fica condicionada à disponibilidade de espaço físico, recursos 
humanos e materiais necessários ao seu regular funcionamento.
Art. 25.  Os conflitos de atribuições entre os CAOs serão resolvidos pelo 
Procurador-Geral de Justiça.
art. 26.  fica revogada a resolução nº 002/2012-cPJ, de 9 de fevereiro de 
2012; a resolução nº 007/2012, de 24 de maio de 2012; a resolução nº 
004/2016-cPJ, de 30 de junho de 2016; e a resolução nº 011/2017, de 6 
de novembro de 2017.
art. 27. 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
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

Protocolo: 697373
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oUtras MatÉrias
.

Extrato de Publicação do INQUÉRITO CIVIL nº. 000728-151/2021-
MP/PJ/dPP/Ma o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria 
dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, 
dr. doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do 
iNQUÉriTo ciVil nº. 000728-151/2021, que se encontra à disposição na 
sede do Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração n.º 061/2021
data da instauração: 24/08/2021
objeto: a necessidade de investigar possíveis irregularidades com relação ao 
Contrato nº 128/2014 firmado entre o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ 
e a empresa aliança imobiliária Eireli-ME.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 697492
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 11/2021-MP/Pa-PJsLP. o MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará torna pública a presente recomenda-
ção visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 
promover. rEcoMENdaÇÃo Nº 11/2021-MP/Pa-PJSlP (SiMP Nº 000296-
998/2020). oriGEM: Promotoria de Justiça de Santa luzia do Pará. oBJE-
TiVo/fiNalidadE: rEcoMENdar ao delegado de Polícia de Santa luzia do 
Pará, ao delegado de Polícia de cachoeira do Piriá, ao comandante do 52º 
Pelotão da Polícia Militar de Santa luzia do Pará, ao comandante do 53° 
Pelotão da Polícia Militar de cachoeira do Piriá e ao chefe adjunto da Polícia 
rodoviária federal (Unidades operacionais de capanema e cachoeira do Pi-
riá): a- a realização de reuniões trimestrais entre os delegados de Polícia de 
Santa luzia do Pará e cachoeira do Piriá, os comandantes da Polícia Militar/
Pa do 52º Pelotão e do 53º Pelotão, o chefe das Unidades operacionais de 
capanema e cachoeira do Piriá da Polícia rodoviária federal /Pa e o Promotor 
de Justiça de Santa luzia do Pará com os objetivos a seguir elencados: a) 
efetuar balanço das operações conjuntas de combate ao tráfico realizadas 
pelos órgãos de segurança pública na comarca; b) definição de novas opera-
ções a partir de informações colhidas em campo pelos servidores das Polícias, 
com solicitação de apoio dos serviços de inteligência da PM, da Pc-Pa, da Prf 
e do MP/PA; c) identificação de cidadãos com problemas de saúde mental 
advindos da drogadição e em conflito com a lei, com o objetivo de efetuar 
o devido encaminhamento dos referidos usuários às redes municipais de 
saúde pública e de assistência social; d) deliberação sobre outros temas 
pertinentes. dESTiNaTárioS: delegado de Polícia de Santa luzia do Pará, 
delegado de Polícia de cachoeira do Piriá, comandante do 52º Pelotão da 
Polícia Militar de Santa luzia do Pará, comandante do 53° Pelotão da Polícia 
Militar de cachoeira do Piriá e chefe adjunto da Polícia rodoviária federal 
(Unidades operacionais de capanema e cachoeira do Piriá).

Protocolo: 697467
eXtrato da Portaria Nº 003/2021-MP/2ªPJB, de 06/07/2021
instaura o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 002035-083/2020, 
com o prazo de validade de 1 (um) ano (artigo 11, da resolução nº 
174/2017), com objetivo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, 
a política pública de saneamento básico da alameda dom Gregório, esquina 
com a alameda frei ramon, situada nesta cidade de Breves/Pa; promo-
vendo diligências para posterior ajuizamento de ação civil pública ou outras 
medidas judiciais ou, ainda, o arquivamento do presente, nos termos da lei.
HarriSoN HENriQUE da cUNHa BEZErra
Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJ de Breves,
Em trabalho remoto - ato conjunto n. 001/2020 – MP/PGJ/cGMP

Protocolo: 697471
extrato de Publicação do iNQUÉrito ciViL nº. 000734-151/2021-
MP/PJ/dPP/Ma o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria 
dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, 
dr. doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do 
iNQUÉriTo ciVil nº. 000734-151/2021, que se encontra à disposição na 
sede do Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração n.º 062/2021
data da instauração: 24/08/2021
objeto: a necessidade de investigar possíveis irregularidades com relação ao 
Contrato nº 094/2017 firmado entre o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ 
e a empresa attack imobiliária ltda.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 697482
PORTARIA Nº 0827/2021-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 Gedoc nº 109296/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar a designação da promotora de justiça aNdrESSa Érica áVila 
PiNHEiro para, sem prejuízo de suas atribuições originárias, exercer 
na promotoria de justiça criminal de ananindeua, as atribuições do 3º 
cargo, no período de 27 a 29/4/2021, contida no item iV da PorTaria nº 
0011/2021-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

PORTARIA Nº 0828/2021-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 16243/2020, 
datado de 29/7/2020, de iniciativa da promotora de justiça andressa Érica ávila 
Pinheiro, no qual solicita ser designada para atuar em uma das promotorias de 
justiça da região metropolitana de Belém, para melhor atender as necessidades 
especiais de sua genitora, conforme atestado médico apresentado;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode exer-
cer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo da promotoria de justiça da infância 
e juventude de ananindeua;
coNSidEraNdo ainda os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
4960, 5280 e 5377/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro para 
exercer na promotoria de justiça da infância e juventude de ananindeua, as atri-
buições do 1º cargo, a contar de 22/4/2021, com prejuízo de sua titularidade.
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 0829/2021-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 lizete de lima 
Nascimento, ana carolina Vilhena Gonçalves e Paulo arias carvalho cruz;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo da promotoria de justiça da infân-
cia e juventude de ananindeua e do 2º cargo da promotoria de justiça de 
direitos constitucionais fundamentais, defesa do patrimônio público e da 
moralidade administrativa de ananindeua;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de ananindeua;
coNSidEraNdo ainda os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
4960, 5280, 5739. 5377 e 6046/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça VYllYa coSTa Barra SErENi para 
exercer na promotoria de justiça criminal de ananindeua, as atribuições do 3º 
cargo, no período de 25 a 28/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça PaUlo ricardo dE SoUZa BEZErra para 
exercer na promotoria de justiça criminal de ananindeua, as atribuições do 5º 
cargo, no período de 14 a 17/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça arNaldo cÉlio da coSTa aZEVEdo 
para exercer na promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultural, 
habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse social 
de ananindeua, as atribuições do 2º cargo, no período de 16 a 19/3/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar o promotor de justiça arNaldo cÉlio da coSTa aZEVEdo 
para exercer na promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultu-
ral, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse 
social de ananindeua, as atribuições dos 1º e 2º cargos, no período de 13 
a 23/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V - dESiGNar o promotor de justiça EVaNdro dE aGUiar riBEiro para 
exercer na promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultural, 
habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse so-
cial de ananindeua, as atribuições dos 1º e 2º cargos, no período de 24 a 
27/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar o promotor de justiça arNaldo cÉlio da coSTa aZEVEdo para 
exercer na promotoria de justiça de direitos humanos, controle externo da atividade 
policial e do tribunal do júri de ananindeua, as atribuições do 1º cargo, nos períodos 
de 20/4 a 23/5/2021 e 29/5 a 3/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo 
araÚJo para exercer na promotoria de justiça de direitos humanos, controle ex-
terno da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua, as atribuições do 
1º cargo, no período de 24 a 28/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii - dESiGNar o promotor de justiça EdUardo JoSÉ falESi do NaSciMEN-
To para exercer na promotoria de justiça de direitos humanos, controle externo 
da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua, as atribuições do 2º 
cargo, no período de 24 a 28/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iX - dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo 
araÚJo para exercer na promotoria de justiça de direitos constitucionais 
fundamentais, defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa 
de ananindeua, as atribuições do 2º cargo, nos períodos de 20 a 31/3/2021 
e 1º a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
X - dESiGNar o promotor de justiça EdUardo JoSÉ falESi do NaSci-
MENTo para exercer na promotoria de justiça da infância e juventude de 
ananindeua, as atribuições do 1º cargo, no período de 11/3 a 21/4/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
Xi - dESiGNar o promotor de justiça EdUardo JoSÉ falESi do NaSci-
MENTo para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça da infância e juventude de ananindeua, 
as atribuições do 1º cargo, a contar de 22/4/2021;
Xii - dESiGNar os promotores de justiça PaTrÍcia dE fáTiMa dE car-
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VALHO ARAÚJO e EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO para oficiarem 
perante a vara do juizado especial criminal de ananindeua, no período de 
3 a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PORTARIA Nº 0830/2021-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 4936 e 
10808/2021;
r E S o l V E:
i – rEVoGar, a contar de 12/4/2021, a designação do promotor de 
justiça laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS JÚNior para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercer nas promotorias de justiça criminal de 
icoaraci, as atribuições do 1º cargo, contida no item i da PorTaria nº 
4322/2019-MP/PGJ, de 23/7/2019;
ii – rEVoGar, a contar de 12/4/2021, a designação do promotor de 
justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ para, sem prejuízo das demais 
atribuições e em atuação conjunta, exercer nas promotorias de justiça 
criminal de icoaraci, as atribuições do 1º cargo, contida na PorTaria nº 
4534/2019-MP/PGJ, de 31/7/2019;
iii – rEVoGar, a contar de 2/8/2021, a designação da promotora de 
justiça darlENE rodriGUES MorEira para, sem prejuízo das demais 
atribuições, oficiar em audiências de atribuição do 5º cargo da promotoria 
de justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, contida no 
item i da PorTaria nº 0035/2021-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
PORTARIA Nº 0831/2021-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 Silvia regina 
Messias Klautau, lauro francisco da Silva freitas Junior, darlene rodrigues 
Moreira, Mário Sampaio Netto chermont, daniel Henrique Queiroz de aze-
vedo e Mauro José Mendes de almeida;
coNSidEraNdo a vacância do 5º cargo da promotoria de justiça cível e de 
defesa comunitária e cidadania de icoaraci;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de icoaraci;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4936, 
5554, 7777, 9109, 10174, 10299, 10306, 10779 e 10808/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o promotor de justiça MaUro JoSE MENdES dE alMEida para 
oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça 
criminal de icoaraci, nos períodos de 12/4 a 25/6/2021, 28 a 30/6/2021 e 
12 a 27/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ para 
oficiar em processos de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça 
criminal de icoaraci, nos períodos de 12/4 a 25/6/2021, 28 a 30/6/2021 e 
12 a 27/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ para 
exercer na promotoria de justiça criminal de icoaraci, as atribuições do 1º 
cargo, no período de 1º a 11/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar o promotor de justiça Mário SaMPaio NETTo cHEr-
MONT para oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promotoria 
de justiça criminal de icoaraci, no período de 12/4 a 1º/8/2021 e a contar 
de 12/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V - DESIGNAR a promotora de justiça SINARA LOPES LIMA DE BRUYNE para ofi-
ciar em processos de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça criminal de 
icoaraci, no período de 12/4 a 27/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar a promotora de justiça SilVia rEGiNa MESSiaS KlaUTaU para 
oficiar em processos de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça crimi-
nal de icoaraci, a contar de 28/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ para 
oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça criminal 
de icoaraci, no período de 2 a 11/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii - dESiGNar o promotor de justiça MaUro JoSE MENdES dE alMEi-
da para exercer na promotoria de justiça criminal de icoaraci, as atribuições 
do 3º cargo, nos dias 23 e 24/6/2021 e no período de 2 a 11/8/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;
iX - dESiGNar o promotor de justiça Mário SaMPaio NETTo cHErMoNT para 
oficiar em audiências de atribuição do 5º cargo da promotoria de justiça criminal 
de icoaraci, no período de 1º a 11/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
X - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ NaZarENo BarroS aNdrÉ para 
oficiar em processos de atribuição do 5º cargo da promotoria de justiça criminal 
de icoaraci, no período de 1º a 11/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xi - dESiGNar o promotor de justiça daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZE-
VEdo para exercer na promotoria de justiça cível e de defesa comunitária 
e cidadania de icoaraci, as atribuições do 1º cargo, nos períodos de 3 a 
7/5/2021 e 10 a 23/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;

Xii - dESiGNar a promotora de justiça SiNara loPES liMa dE BrUY-
NE para oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de 
justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, nos períodos 
de 3 a 7/5/2021, 10 a 21/5/2021 e 21 a 23/7/2021 e no dia 26/7/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
Xiii - dESiGNar o promotor de justiça daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE 
aZEVEdo para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
oficiar em audiências de atribuição do 3º cargo da promotoria de justiça cível 
e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, a contar de 22/7/2021;
XiV - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ EdValdo PErEira SalES para 
exercer na promotoria de justiça cível e de defesa comunitária e cidadania 
de icoaraci, as atribuições do 4º cargo, nos períodos de 7 a 9/6/2021 e 12 
a 15/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XV - dESiGNar a promotora de justiça SiNara loPES liMa dE BrUYNE para 
oficiar em audiências de atribuição do 5º cargo da promotoria de justiça 
cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, nos dias 21, 22, 23 
e 26/7/2021 e a contar de 2/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PORTARIA Nº 0832/2021-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 7543/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar a designação do promotor de justiça dirK coSTa dE MaTToS 
JÚNior para, sem prejuízo das demais atribuições, exercer as atribuições 
do cargo da promotoria de justiça de Senador José Porfírio, no dia 
31/5/2021 e no período de 7 a 26/6/2021, contida no item Xi da PorTaria 
nº 0293/2021-MP/SUB-Ji, de 26/5/2021.
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
PORTARIA Nº 0833/2021-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 olívia roberta 
Nogueira de oliveira, Grace Kanemitsu Parente, renata Valéria Pinto car-
doso, rafael Trevisan dal Bem e daniel Braga Bona;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Brasil Novo;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a região 
administrativa Sudoeste i;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7954, 
9336, 9338 e 9808/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça aliNE cUNHa da SilVa para exercer 
na promotoria de justiça de altamira, as atribuições do 1º cargo, nos períodos 
de 19 a 23/7/2021 e 26 a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar a promotora de justiça PaloMa SaKalEM para exercer na 
promotoria de justiça de altamira, as atribuições do 2º cargo, no período 
de 13 a 16/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coS-
TA para oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promotoria de 
justiça de altamira, no dia 13/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar a promotora de justiça olÍVia roBErTa NoGUEira dE oli-
VEIRA para oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promotoria de 
justiça de altamira, no dia 15/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V - dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coS-
Ta para exercer na promotoria de justiça de altamira, as atribuições do 5º 
cargo, no período de 12 a 16/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar a promotora de justiça olÍVia roBErTa NoGUEira dE oli-
VEira para exercer na promotoria de justiça de altamira, as atribuições do 6º 
cargo, no período de 19 a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar o promotor de justiça daNiEl BraGa BoNa para exercer na 
promotoria de justiça de altamira, as atribuições do 7º cargo, nos períodos 
de 1º/6 a 11/7/2021 e 17 a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii - dESiGNar a promotora de justiça rENaTa ValÉria PiNTo cardo-
So para exercer na promotoria de justiça de altamira, as atribuições do 7º 
cargo, no período de 12 a 16/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iX – dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araUJo da coS-
TA para oficiar perante o juizado especial criminal de Altamira, nos períodos 
de 31/5 a 2/6/2021, 21 a 25/6/2021, 12 a 16/6/2021 e 19 a 23/7/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
X – DESIGNAR o promotor de justiça DANIEL BRAGA BONA para oficiar pe-
rante o juizado especial criminal de altamira, nos períodos de 7 a 11/6/2021 
e 26 a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xi – dESiGNar a promotora de justiça rENaTa ValÉria PiNTo cardo-
SO para oficiar perante o juizado especial criminal de Altamira, nos períodos 
de 14 a 18/6/2021 e 28/6 a 2/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xii – dESiGNar o promotor de justiça rafaEl TrEViSaN dal BEM para 
oficiar perante o juizado especial criminal de Altamira, no período de 5 a 
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9/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xiii - dESiGNar o promotor de justiça dirK coSTa dE MaTToS JÚNior para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Brasil Novo, a 
contar de 11/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiV - dESiGNar o promotor de justiça dirK coSTa dE MaTToS JÚNior para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Porto de Moz, nos dias 
1º e 2/6/2021 e no período de 7 a 16/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XV - dESiGNar a promotora de justiça aliNE cUNHa da SilVa para exercer as 
atribuições do cargo da promotoria de justiça de Senador José Porfírio, nos dias 1º 
e 2/6/2021 e no período de 7 a 16/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVi - dESiGNar a promotora de justiça PaloMa SaKalEM para exercer as 
atribuições do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia, no período 
de 13 a 16/7/2021, 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 0834/2021-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 7276/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 31/5/2021, a designação do promotor de justiça JoSÉ 
alBErTo GriSi daNTaS para, sem prejuízo das demais atribuições, exercer 
na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 2º cargo, contida 
no item iii da PorTaria nº 0027/2021-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
PORTARIA Nº 0835/2021-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 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
13984/2020 e 7276/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para exer-
cer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 2º cargo, a 
contar de 1º/6/2021, com prejuízo de sua titularidade.
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 0836/2021-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 Emerson costa 
de oliveira, david Terceiro Nunes Pinheiro, Vanessa Galvão Herculano, crys-
tina Michiko Taketa Morikawa, fabiano oliveira Gomes fernandes, Magdalena 
Torres Teixeira e Mauro Guilherme Messias dos Santos;
coNSidEraNdo a vacância dos 2º e 3º cargos da promotoria de justiça 
de Parauapebas;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a região 
administrativa Sudeste iV;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 5665, 7276, 
7277, 7278, 7311, 7695, 8062, 8387, 8388, 8779, 8780, 9552 e 9553/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 1º 
cargo, no período de 1º a 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 2º cargo, 
no dia 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS para 
oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça 

de Parauapebas, no dia 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar a promotora de justiça crYSTiNa MicHiKo TaKETa Mori-
KaWa para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça de 
Parauapebas, no período de 7 a 30/6/2021;
V - dESiGNar o promotor de justiça faBiaNo oliVEira GoMES fErNaN-
dES para exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 2º 
cargo, no período de 19/7 a 19/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições dos 3º e 5º 
cargos, no período de 24 a 26/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar a promotora de justiça crYSTiNa MicHiKo TaKETa Mori-
KaWa para exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições dos 
3º e 5º cargos, nos dias 7 e 8/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Viii - dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 4º 
cargo, no período de 6 a 18/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iX - dESiGNar o promotor de justiça crYSTiNa MicHiKo TaKETa Mori-
KaWa para exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 
4º cargo, no período de 19/7 a 20/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
X - dESiGNar a promotora de justiça MaGdalENa TorrES TEiXEira para 
exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 6º 
cargo, no período de 24 a 28/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xi - dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para 
exercer na promotoria de justiça de Parauapebas, as atribuições do 6º car-
go, no período de 31/5 a 2/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xii - dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para 
oficiar perante a vara do juizado especial cível e criminal de Parauapebas, 
no período de 1º a 30/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Xiii - dESiGNar a promotora de justiça crYSTiNa MicHiKo TaKETa Mori-
KaWa para exercer na promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atribuições 
dos 1º e 2º cargos, nos dias 22 e 23/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XiV - dESiGNar o promotor de justiça daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro para 
exercer na promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atribuições do 1º 
cargo, a contar de 1º/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XV - dESiGNar o promotor de justiça faBiaNo oliVEira GoMES fEr-
NaNdES para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atribuições do 
1º cargo, no período de 1º/5 a 4/6/2021;
XVi - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS para exercer 
na promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atribuições do 1º cargo, nos 
períodos de 1º a 7/6/2021 e 1º a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XVii - dESiGNar o promotor de justiça EricK ricardo dE SoUZa fEr-
NaNdES para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atribuições do 
1º cargo, no período de 8 a 30/6/2021;
XViii - dESiGNar o promotor de justiça faBiaNo oliVEira GoMES fEr-
NaNdES para exercer na promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atri-
buições do 2º cargo, nos dias 1º e 2/6/2021 e no período de 7 a 16/7/2021, 
sem prejuízo das demais atribuições;
XiX - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS para 
exercer na promotoria de justiça de canaã dos carajás, as atribuições do 
2º cargo, nos dias 5 e 6/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
XX - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de curionópolis, 
nos períodos de 7 a 26/6/2021 e 28/6 a 2/7/2021 e no dia 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, 23 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
PORTARIA Nº 0837/2021-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 a atuação do promotor de justiça carlos alberto fonseca 
lopes no Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
(GaEco), com prejuízo de sua titularidade, a contar de 14/6/2021;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7734/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 14/6/2021, a designação do promotor de justiça 
carloS alBErTo foNSEca loPES para, sem prejuízo das demais 
atribuições e em atuação conjunta, exercer as atribuições do cargo da 
promotoria de justiça de Goianésia do Pará, contida na PorTaria nº 
0288/2021-MP/SUB-Ji, de 24/5/2021.
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
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PORTARIA Nº 0838/2021-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 carlos alberto 
fonseca lopes e Juliana freitas dos reis;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a região 
administrativa Sudeste iii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7734, 
9739, 10015 e 10261/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o promotor de justiça lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na promotoria 
de justiça de Tucuruí, as atribuições do 1º cargo, no período de 12 a 21/7/2021;
ii - dESiGNar a promotora de justiça THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Breu Branco, 
no período de 14/6 a 14/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo para 
oficiar em audiências de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Breu 
Branco, nos dias 20 e 22/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar o promotor de justiça JoSE ilToN liMa MorEira JUNior para 
oficiar em audiências de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Goia-
nésia do Pará, no dia 21/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V - dESiGNar o promotor de justiça fraNciSco cHarlES PacHEco TEiXEi-
ra para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Novo re-
partimento, no período de 1º a 30/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 697474
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 01/2021-MPPa 2 PJePPMa
o 2º cargo de Promotor de Justiça, com fulcro nos termos dos artigos 129, ii, 
da constituição federal de 1988, art. 69,inciso ii, e § único, alínea “d” da lei 
complementar Estadual nº 141/96 e art. 6º, inciso XX, da lei complementar 
federal nº 75/93, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
Preliminar nº 01/2021-MP 2 PJEPPMa que se encontra a disposição na 2ª Pro-
motoria de Justiça de Execução Penal, situada na avenida 16 de novembro, nº 
50, cidade velha, cEP 66.023-220, Belém Pará – (91) 3198-2749.
PorTaria Nº 01/2021-MPPa 2 PJEPPMa
objeto: organizar a realização das inspeções virtuais ou presenciais nas unida-
des penais da região Metropolitana da capital vinculada a competência da VEP 
Vara de Execução Penais da região Metropolitana de Belém no ano de 2021.
carMEM BUrlE da MoTa dE frEiTaS-Promotora de Justiça

Protocolo: 697462
eXtrato da Portaria N° 001/2021-MP/Pa-PJB
a Promotoria de Justiça de Bragança, através do 1º; 2º e 3º cargos de 
promotor de justiça, com fundamento no art. 8º da resolução n. 174, do 
cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública a instauração do Procedimento 
administrativo que se encontra à disposição nas Promotorias de Justiça de 
Bragança, e-mail: mpbragança@mp.pa.gov.br.
PORTARIA n˚ 001/2020-MP/PJB
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE BraGaNÇa
Polo passivo: o ESTado
Assunto: Acompanhar a fiscalização de políticas públicas necessárias ao de-
senvolvimento do centro de recuperação regional de Bragança – crrB e 
delegacias de Polícia de Bragança e Tracuateua, no segundo semestre de 2021.
JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JUNior
Promotor de Justiça, titular do 1º cargo
BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES
Promotora de Justiça, titular do 2º cargo
fraNciSco SiMEÃo dE alMEida JÚNior
Promotor de Justiça, em exercício do 3º cargo

Protocolo: 697520
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 02/2021-MP/1ª PJP
a 1ª Promotora de Justiça criminal de Parauapebas, com fundamento nos 
arts. 127 e 129, inciso iii, da cf/88, e art. 26, inciso i da lei nº 8.625/93, 
art. 2º, §7º, da resolução nº 23/2007-cNMP, e na resolução n° 010/2011 
– cPJ/MPPa, torna pública a instauração da PorTaria n° 02/2021-MP/1ª 
PJP, do SiMP nº 006324-030/2021, a qual se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Parauapebas, situada na rua c, qd-37, lts. 7 e 
8, Bairro cidade Nova, cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone: (94) 
3352-6400/ 3352-6401.
PorTaria nº 02/2021-MPPa/1ª PJP – Procedimento administrativo nº 02-MPPa/1ªPJP
 assunto: acompanhar políticas públicas a serem implementadas em esta-
belecimentos ou unidades prisionais de Parauapebas-Pa.
 Magdalena Torres Teixeira - Promotora de Justiça.

Protocolo: 697524
extrato de Procedimento Preparatório nº 091/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000345-151/2020, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralidade 

administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 091/2021
data da instauração: 25/08/2021
objeto: apurar se Bruna camila Silva Nogueira e antônio Henry Monteiro au-
gustin Júnior efetivamente prestaram os serviços pertinentes às atribuições 
dos cargos que ocuparam aquando de seus vínculos com a administração 
Municipal, pelo que perceberam as remunerações devidas.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 697517
a V i s o Nº 06/2021-cGMP
o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, corregedor-
Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, aViSa 
a todos os candidatos que os rElaTÓrioS abaixo estão disponíveis, para consulta 
na corregedoria-Geral, pelo prazo de cinco dias úteis. a cópia será encaminhada 
mediante requerimento do interessado, opcionalmente, por e-mail (correg_movi-
mentacao), nos termos do art. 9º, §§ 1º e 2º, da resolução nº 03/2014/MP/cSMP:

GEdoc Edital (doE) Entrância concurso critério cargo 

112842/2021 33/2021(18/05/2021) 3ª remoção
 ant 3º PJ criminal de Belém

112836/2021 38/2021(18/05/2021) 1ª remoção
 

ant
 PJ de Mocajuba

112850/2021 39/2021(18/05/2021) 1ª remoção
 ant PJ de Bujaru

112847/2021 40/2021(18/05/2021) 1ª remoção
 ant 1º PJ de São félix do Xingu

112839/2021 41/2021(18/05/2021) 1ª remoção ant PJ de São francisco do Pará

117358/2021 42/2021(14/06/2021) 3ª remoção ant
4º PJ de controle Externo da atividade 
Policial e da Tutela coletiva da Segu-

rança Pública de Belém
Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 697643
Portaria Nº 2625/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
9801/2021, em 09/07/2021;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 119715/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i – diSPENSar a servidora, lENa cláUdia loBaTo dE alEXaNdria 
lYNcH, ocupante do cargo de auxiliar de administração, do exercício da 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, 
da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, concedida pela PorTaria n.º 
875/2016/MP/PGJ, a contar de 02/07/2021.
ii – coNcEdEr ao servidor dEiVE HENVErSoN BorGES doS SaNToS, ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, lotado no apoio da Promotoria 
de Justiça de Ananindeua, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 
137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior 
deliberação e enquanto desempenhar suas atividades junto àquela Promo-
toria de Justiça, a contar de 01/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2626/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
9895/2021, em 12/07/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor SErGio HailToN da SilVa dUarTE, ocupante do 
cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotado na assessoria de controle inter-
no, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto 
desempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 01/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria Nº 2634/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
10903/2021, em 02/08/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora aNdrEa Mara ciccio, ocupante do cargo de auxiliar 
de administração, lotada no Grupo Multidisciplinar de Termo de referência - 
GMTR, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, 
da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto 
desempenhar suas atividades junto àquela unidade, a contar de 01/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 697817
MiNUta Portaria N.º 2591/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V e inciso XXi, alínea f, da lei 
complementar Nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que a partir da edição da lei complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestão fiscal pas-
sou a ser de responsabilidade no âmbito de cada Poder constituído e do 
Ministério Público;
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará assegurada no art. 183 da constituição Estadual;
coNSidEraNdo que lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020, que dispõe sobre 
as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, estabelece no art. 50, 
competência aos Poderes, ao Ministério Público, a defensoria Pública e aos 
órgãos constitucionais independentes, para definir e aprovar a programação 
orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso, de cada 
quadrimestre, referente aos seus orçamentos;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de assegurar a programação da 
execução orçamentária e financeira com equilíbrio fiscal, por meio da otimi-
zação e eficiência na aplicação dos recursos públicos deste Órgão Ministerial.
rESolVE:
art. 1º - aprovar a Programação das Quotas orçamentárias e o cronograma 
de Pagamento das despesas, mensais, deste Ministério Público, para o terceiro 
quadrimestre do exercício de 2021, na forma dos incisos a seguir discriminados:
i - a Programação das Quotas orçamentárias mensais, discriminando as 
despesas por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, definida 
na forma do anexo i desta PorTaria, observará os limites dos créditos 
orçamentários consignados na lei orçamentária anual, exercício de 2021;
ii - o cronograma de pagamento mensal das despesas à conta dos 
recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, definido no 
anexo ii desta PorTaria, observará as previsões de liberação das quotas 
financeiras determinadas em conformidade com o art. 50 da Lei nº 9.105, 
de 21 de julho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
o exercício de 2021 e as projeções das receitas arrecadadas diretamente 
por este Órgão Ministerial.
art. 2º - as quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso i do artigo 
anterior serão disponibilizadas, mensalmente, no Sistema de administração 
financeira para Estados e Municípios - SiafEM, por este Ministério Público.
art. 3º - as alterações de que tratam os incisos i e ii do art. 1º deste 
ato serão aprovadas por PorTaria do Procurador-Geral de Justiça deste 
Ministério Público, observando:
I - a verificação da disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste; e
ii - o encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da receita 
para o presente quadrimestre.
art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa
BElÉM/Pa, 24 dE aGoSTo dE 2021
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio 

12101 - Ministério Público do Estado do Pará  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  

Quotas orçamentárias Mensais para o 3º Quadrimestre de 2021   
anexo i - Portaria Nº 2591/2021 - MP/PGJ

Lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020   

      r$ 1,00  
ProGraMa/GrUPo 

dE dESPESa foNTE SET oUT NoV dEZ 3º QdQQ  

        
1494 - defesa da 

Sociedade, do regi-
me democrático, da 
ordem Jurídica e da 
Garantia de direitos

       

Pessoal e Encargos 
Sociais .0101 30.000.000 30.500.000 31.000.000 45.000.000 136.500.000  

        

outras despesas 
correntes  15.290.728 15.938.918 12.367.777 15.618.664 59.216.087  

ordinário + contratos .0101 14.682.728 15.329.918 11.757.777 14.977.664 56.748.087  
destaque concedido 

ao Encargo SEfa .0101 600.000 600.000 600.000 630.000 2.430.000  

destaque concedido 
ao Encargo SEfa .0112 7.000 8.000 9.000 10.000 34.000  

destaque concedido 
ao Encargo SEfa .0119 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000  

        
investimentos .0101 2.000.000 5.000.000 5.000.000 0 12.000.000  

        
inversões financeiras .0101 5.000.000  10.000.000  15.000.000  

        
ToTal GEral  52.290.728 51.438.918 58.367.777 60.618.664 222.716.087  

          
 

12101 - Ministério Público do Estado do Pará
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Cronograma de Pagamento Mensal das Despesas para o 3º Quadrimestre de 2021
anexo ii - Portaria Nº 2591/2021 - MP/PGJ

Lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020

      r$ 1,00
ProGraMa/GrUPo dE dESPESa foNTE SET oUT NoV dEZ 3º QdQQ

       
1494 - defesa da Sociedade, 
do regime democrático, da 

ordem Jurídica e da Garantia 
de direitos

      

Pessoal e Encargos Sociais .0101 30.000.000 30.500.000 31.000.000 45.000.000 136.500.000
       

outras despesas correntes  15.290.728 15.938.918 12.367.777 15.618.664 59.216.087
ordinário + contratos .0101 14.682.728 15.329.918 11.757.777 14.977.664 56.748.087

destaque concedido ao Encargo 
SEfa .0101 600.000 600.000 600.000 630.000 2.430.000

destaque concedido ao Encargo 
SEfa .0112 7.000 8.000 9.000 10.000 34.000

destaque concedido ao Encargo 
SEfa .0119 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

       
investimentos .0101 2.000.000 5.000.000 5.000.000 0 12.000.000

       
inversões financeiras .0101 5.000.000 0 10.000.000 0 15.000.000

       
ToTal  52.290.728 51.438.918 58.367.777 60.618.664 222.716.087

Protocolo: 697872
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato nº: 06/2021
Modalidade da licitação: inexigibilidade de licitação
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, 
Trav. Magno de araújo, nº 424 – Telegráfo cPNJ : 05.018.916/0001-92
contratada: ZÊNiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a, inscrita no cPNJ 
86.781.069/0001-15, com sede na av. Sete de Setembro 4698, 3º e 4º an-
dares Ed.Batel Office Tower, Bairro Batel, CEP :80.240-000 Curitiba/ Paraná.
objeto: acesso anual da plataforma digital Zênite fácil, com 03 acessos 
simultâneos e orientação em licitações e contratos-24 orientações escritas 
ao ano, a fim de ampliar a qualidade da base no estudo e pesquisa dos Pro-
curadores e assessores Jurídicos de modo a fundamentar e melhor subsidiar 
a elaboração de pareceres e contratações na área de licitações e contratos.
data da assinatura: 24/08/2021
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura
Valor global: r$21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403
fonte: 0101 e 0301
Natureza da despesa: 3390.39
ordenador: Maria regina cunha-Procuradora Geral em exercício

Protocolo: 697488
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

decorrente: Pregão Eletrônico 033/2021-SrP. contratante: Prefeitura Municipal 
de abaetetuba/Secretaria Municipal de assistência Social. objeto: registro de 
Preços que objetiva a contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
serviços funerários para atender a Solicitação da Secretaria Municipal de assistência 
Social - SEMaS. origem: contrato nº 2019/145/cPl. contratado: francelino da 
Silva Pinheiro - Me, inscrito no cNPJ nº 04.150.959/0001-64. 2º Termo aditivo a 
prorrogação de prazo contratual de 12 (dose) meses a partir de 05 de agosto de 
2021 a 05 de agosto de 2022; consoante com art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. 
Josiane da costa Baia - secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 697715

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: Pregão Eletrônico nº 025/2019-SrP. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto. 
objeto: contratação de Empresa Especializada em desenvolvimento de Siste-
mas integrados de Gestão Educacional aplicado Exclusivamente ao Setor Pú-
blico Para fornecimento de licença de uso de Software Por Prazo determinado 
(locação), com atualizações que garantam as alterações legais, corretivas e 
Evolutivas, incluindo Serviços de implantação, conversão de dados legado, 
Treinamento, Suporte e atendimento Técnico de Todos os Sistemas/Módulos 
fornecidos. origem: contrato nº 2019/135. contratado: M P de Jesus desen-
volvimento e licenciamento de Programas de computador ltda, inscrita no 
cNPJ: nº 14217.473/0001-50. 2º Termo aditivo a prorrogação de prazo de 
vigência de contrato celebrado entre as partes de 15/07/2021 a 15/07/2022; 
consoante com art. 57, ii,§ 2°, da lei 8.666/93. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - secretária de educação, cultura e desporto.

eXtrato de coNtrato 
DISPENSA Nº 028/2021. Partes: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secre-
taria Municipal de Educação, cultura e desporto, cNPJ nº 21.763.283/0001-01. 
origem: dispensa nº 028/2021. objeto: locação de imóvel Para o funciona-
mento da Emeif acendendo as luzes - cepal no Município de abaetetuba/Pa. 
contrato em favor do centro de Educação Popular acendendo as luzes - ce-
pal, portador do cNPJ nº 22.943.104/0001-72. contrato nº 2021/129. Valor 
global: r$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Vigência de 12 (doze) meses 
de 29/07/2021 a 29/07/2022. assinatura: 29 de julho de 2021. Jefferson 
Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação.

aViso de ratiFicaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de abaetetuba torna público que o Secretário Muni-
cipal de Educação, cultura desporto no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Municipal nº 012, de 04 de fevereiro de 2021 raTificoU o processo de 
diSPENSa Nº 028/2021, cujo objeto é locação de imóvel para o funcionamento 
da Emeif acendendo as luzes - cepal No Município de abaetetuba/Pa, em favor 
do centro de Educação Popular acendendo as luzes - cepal portador do cNPJ 
nº 22.943.104/0001-72, pelo Valor Global de r$ 66.00,00 (Sessenta e Seis Mil 
reais). Vigência de 12 (doze) meses. Gabinete do Secretário Municipal de Edu-
cação, cultura desporto, em (28 de Julho de 2021). Jefferson Felgueiras de 
carvalho - secretário de educação.

Protocolo: 697717

PreFeitUra MUNiciPaL de aBetetUBa
terMo de reVoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 013/2021-sesMaB 
considerando a decisão proferida nos autos do processo 202104290-00 do 
Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará-TcM/Pa que rEVoGoU a 
Medida cautelar de Suspensão do Processo licitatório Pregão Eletrônico SrP 
nº 13/2021, a Prefeitura Municipal de abaetetuba, resolve dar prosseguimento 
ao certame (PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 013/2021), cujo oBJETo é registro 
de Preços Para Eventual aquisição Medicamentos e Material Técnico Hospitalar, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município, e 
concluir o processo que já se encontra Homologado e devidamente adjudicado. 
Raphael Lima Pinheiro - Pregoeiro.

Protocolo: 697719

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
eXtrato de coNtrato

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-00025
objeto: locaÇao dE iMoVEl Para fiNS NÃo rESidENciaiS, oBJETiVaN-
do o fUNcioNaMENTo do SETor dE PaTriMoNio, EM aTENdiMENTo aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇao do MUNi-
ciPio dE acara/Pa. coNTraTado: Joao JacKSoN MoNTEiro da foNSEca 
- coNTraTo: 20210182 / Valor ToTal: r$ 24.000,00 (Vinte e Quatro mil 
reais). daTa dE aSSiNaTUra: 05 de Julho de 2021. Pedro PaULo GoUVea 
Moraes. PreFeito MUNiciPaL.

Protocolo: 697720

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de coNtratos
coNtrato N° 1.340/2021

Pregão Presencial n.º 003/2021 - Registro de Preços n.º 001/2021
Parte: o MUNiciPio dE afUá/fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a Empresa a. 
r. GoiS - EPP. objeto: aquisição de materiais de epi’s e materiais para ambu-
lancha/brigada, para atender à secretaria municipal de saúde, unidade mista 
de saúde, ubs Raimundo Chada, unidade básica fluvial, postos de saúde da 
zona rural/zona urbana e fundo Municipal de Saúde/fMS. Valor: r$ 96.983,15 
(Noventa e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos). 
Vigência: 18/08/2020 à 18/08/2022. ordenador de despesa: HeNriQUe 
saNdro LoPes da cUNHa.

coNtrato N° 1.341/2021
Pregão Presencial n.º 003/2021 - Registro de Preços n.º 001/2021

Parte: o MUNiciPio dE afUá/fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a Empresa 
ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda-EPP. objeto: aquisição 
de medicamentos da área hospitalar, medicamentos da farmácia básica, outros 
medicamentos, medicamentos do controle especial da farmácia básica, outros 
medicamentos do controle especial, materiais e insumos hospitalares, insumos 
para diabetes, materiais para pccu, materiais para laboratório, materiais para 
odontologia, para atender à secretaria municipal de saúde, unidade mista de 
saúde, ubs Raimundo Chada, unidade básica fluvial, postos de saúde da zona 
rural/zona urbana e fundo Municipal de afuá/fMS. Valor: r$ 2.056.359,90 (dois 
milhões e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa 
centavos). Vigência: 17/08/2020 à 17/08/2022. ordenador de despesa: 
HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa.

Protocolo: 697721

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
retiFicaÇÃo 

Na publicação do aviso de edital publicação veiculada no dia 25 de agosto 
de 2021, no d.o.U, seção 3, nº 161, pág. 238, no doE/Pa nº 34.680, pág. nº 
110 e diário do Pará, cadernos Economia, página B8. aoNde se LÊ: concurso 
Público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de nível médio de agente 
comunitário de Saúde do quadro da Prefeitura, para atuação na área rural e 
urbana do município. Leia-se: Processo Seletivo Simplificado destinado ao 
preenchimento de vagas ao cargo de nível médio de agente comunitário de 
Saúde do quadro da Prefeitura, para atuação na área rural e urbana do muni-
cípio. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 697722
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos 

oriundos do PreGÃo eLetrôNico Nº 9/0292021-Pe-PMcP-seMad. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços 
Na locação Veículos automotores, Tratores agrícolas e Máquinas Pesadas, 
objetivando atender as Necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Mu-
nicipais do Município de Capitão Poço/Pa, conforme especificações do Anexo 
i. coNTraTo Nº 20201230801. contratante: Prefeitura Municipal de capitão 
Poço/Pa. contratada c. d costa Eireli cNPJ: 23.465.147/0001-52. Valor Glo-
bal r$: 2.500.130,76 (dois milhões e quinhentos mil e cento e trinta reais 
e setenta centavos). ordenadora de despesa. João Gomes de lima. coN-
TraTo Nº 20201230802. contrate: fundo Municipal de Educação de capi-
tão Poço/Pa. contratada: ff comercio e locação de automoveis Eireli cNPJ. 
12.625.265/0001-73. Valor Global r$: 234.002,88 (duzentos e trinta e quatro 
mil e dois reais e oitenta e oito centavos). ordenadora de despesa. francisco 
amadeus alves Torres. coNTraTo Nº 20201230803. contrate: fundo Muni-
cipal de Saúde contratada: ff comercio e locação de automoveis Eireli cNPJ. 
12.625.265/0001-73. Valor Global r$: 378.475,20 (Trezentos e setenta e oito 
mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). ordenador de 
despesa. arthur da Silva Medeiros de farias. coNTraTo Nº 20201230804. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social. contratada: ff comercio 
e locação de automoveis Eireli cNPJ. 12.625.265/0001-73. Valor Global r$: 
94.618,80 (noventa e quatro mil e seiscentos e dezoito reais e oitenta centa-
vos). coNTraTo Nº 20201230805. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
pitão Poço/Pa. contratada: ff comercio e locação de automoveis Eireli cNPJ. 
12.625.265/0001-73. Valor Global r$: 1.335.403,52 (hum milhão e trezentos e 
trinta e cinco mil e quatrocentos e três reais e cinquenta e dois reais). coNTra-
To Nº 20201230806. contratante: fundo Municipal de Meio ambiente contra-
tada: ff comercio e locação de automoveis Eireli cNPJ. 12.625.265/0001-73. 
Valor Global r$: 31.539,60(trinta e um mil e quinhentos e trinta e nove reais e 
sessenta centavos). Vigência: 23 de agosto de 2021 a 23 de agosto de 2022. 
assinatura: 23/08/2021.
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aViso de sUsPeNsÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0312021-PP-srP-PMcP-seMed 

objeto: registro contratação de Empresa Especializada Para Prestação de re-
forma e revitalização de Escolar da rede Municipal de Educação do Municipio 
de capitão Poço/Pa, conforme Edital e seus anexos.abertura: 01/09/2021 às 
11:30h. retirada do Edital: Na Sala da comissão Permanente de licitação, situ-
ado na av. Mura carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado 
do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal da 
Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações 
do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão 
ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.
com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura de capitão Poço Torna Publico a Homoloção do PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 012/2021 - PMcP objeto: registro de Preços Para futura contra-
tação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de desalojamento 
de Morcegos e limpeza de forro, com o fornecimento de mão de obras e 
todos os insumos Necessários a Execução dos Serviços, nas áreas internas 
da Prefeitura, Secretárias Municipais, Escolas e Unidades de Saúde, conforme 
condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus anexos, 
em fase da Empresa: Moura imunização e controle de Pragas Eireli - Me cNPJ 
Nº 24.049.349/0001-86. Valor Global r$: 162.880,81(cento e sessenta e dois 
mil e oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos). data da Homologação: 
25/08/2021. João Gomes de Lima - Prefeito Municipal.

Protocolo: 697724

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. Processo nº 035/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2021

Ata de Registro de Preços Nº 066-2021 - ADSERV CASA E CONSTRUÇÃO 
Ltda, cNPJ. nº: 14.912.551/0001-36. 
oBJETo: fornecimento de materiais de construção, ferragens, hidráulicos e 
material elétricos em geral, objetivando atender as necessidades da prefeitura 
municipal, secretarias, fundos. Valor: r$ 54.488,75. Vigência: 23/08/2021 a 
23/08/2022. assinatura: 23/08/2021.
Ata de Registro de Preços Nº 067-2021 - MOTOBRAS MOTORES LTDA, 
CNPJ. nº: 04.854.089/0001-04. 
oBJETo: fornecimento de materiais de construção, ferragens, hidráulicos e 
material elétricos em geral, objetivando atender as necessidades da prefeitura 
municipal, secretarias e fundos. Valor: r$ 512.702,32. Vigência: 23/08/2021 
a 23/08/2022. assinatura: 23/08/2021.

eXtrato de coNtrato
Processo nº 035/2021, Pregão Eletrônico nº 028/2021

objeto: o registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção, ferragens, hidráulicos e material elétricos em geral, ob-
jetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos.
coNtrato Nº 204/2021 - MotoBras Motores Ltda, 
CNPJ. nº: 04.854.089/0001-04. 
Valor total r$ 389.216,54 (trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e dezesseis 
reais e cinquenta e quatro centavos). Vigência 23/08/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 205/2021 - adserV casa e coNstrUÇÃo Ltda, 
CNPJ. nº: 40.543.108/0001-45. 
Valor total r$ 47.659,30 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove 
reais e trinta centavos). Vigência 23/08/2021 a 31/12/2021.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo 

PROCESSO Nº 035/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 
objeto: o registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção, ferragens, hidráulicos e material elétricos em geral, 
objetivando atender as necessidades do fundo municipal de Educação.
coNtrato Nº 206/2021 - MotoBras Motores Ltda, 
CNPJ. nº: 04.854.089/0001-04. 
Valor total r$ 40.451,33 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais 
e trinta e três centavos). Vigência 23/08/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 207/2021 - adserV casa e coNstrUÇÃo Ltda, 
CNPJ. nº: 40.543.108/0001-45. 
Valor total r$ 4.296,45 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta 
e cinco centavos). Vigência 23/08/2021 a 31/12/2021.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de saÚde 

PROCESSO Nº 035/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 
objeto: o registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção, ferragens, hidráulicos e material elétricos em geral, 
objetivando atender as necessidades do fundo municipal de Saúde
CONTRATO Nº 208/2021 - MOTOBRAS MOTORES LTDA, 
CNPJ. nº: 04.854.089/0001-04. 
Valor total r$ 83.034,45 (oitenta e três mil, trinta e quatro reais e quarenta e 
cinco centavos). Vigência 23/08/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 209/2021 - adSErV caSa E coNSTrUÇÃo lTda, cNPJ. nº: 
40.543.108/0001-45. Valor total r$ 2.533,00 (dois mil quinhentos e trinta e 
três reais). Vigência 23/08/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 697725

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNiciPio de Faro
“errata” reFereNte À PUBLicaÇÃo da PMf do dia 12/08/2021 do 
diário oficial do ESTado do Pará, oNde se LÊ “o M. faro rEaliZara 
No dia 27/08/21 ÀS 10:00 HS cHaMada PUBlica N 0000003/21”, LÊ-se 
“o M. faro rEaliZara No dia 30/09/21 ÀS 10:00 HS cHaMada PUBlica N 
0000003/21 coNTraTaÇÃo dE VEicUloS flUViaiS E TErrESTrES Para o 
TraNSPorTE EScolar do MUNiciPio”
“errata” reFereNte À PUBLicaÇÃo da PMf do dia 20/08/2021 do 
diário oficial do ESTado do Pará, oNde se LÊ “o M. faro rEaliZara 
No dia 10/09/21 ÀS 10:00 HS cHaMada PUBlica N 0000003/21”, LÊ-se 
“o M. faro rEaliZara No dia 10/09/21 ÀS 14:00 HS cHaMada PUBlica 
N 0000004/21”

Protocolo: 697726

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PREGÃO ELETRÔNICO. N°018/2021/SRP 
objeto: registro de preços para futura contratação de empresa especializada 
para locação de veículos leves, caminhões e máquinas pesadas para suprir 
as necessidades das Secretarias Municipais de obras e transportes, adminis-
tração e finanças, Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e Desporto, 
agricultura e Gabinete do Município de floresta do araguaia /Pa. Homologado 
em: 24/08/2021. Vencedor(Es): asa Norte construções E Serviços ltda, cNPJ: 
23.348.665/0001-96, valor r$ 8.752.284,72.

PreGÃo eLetrôNico N°021/2021/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combustí-
veis, com fornecimento de forma fracionada conforme demanda para suprir 
as necessidades de abastecimentos das máquinas e veículos a serviço da 
Secretaria Municipal de obras e Transportes, Gabinete da Prefeita e fundo 
Municipal de Meio ambiente do Município de floresta do araguaia/Pa. Homo-
logado em: 24/08/2021. Vencedor(es): comercial de combustíveis floresta 
ltda, cNPJ01.653.068/0001-32, valor r$ 2.227.720,00. Mojorri c. s. a. 
Santiago - Prefeita.

Protocolo: 697727

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-016/2021-PMGP - srP 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTicioS EM GEral, MaTEriaiS dE coPa E coZiNHa, MaTEriaiS dE 
liMPEZa E HiGiENiZaÇÃo Para TodaS aS UNidadES adMiNiSTraTiVaS 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia do Pará, MEdiaNTE coNdi-
ÇÕES ESTaBElEcidaS No TErMo dE rEfErÊNcia - aNEXo i.i do EdiTal. 
contratantes: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: n° 
83.211.433/0001-13, contrato nº 20210302, valor r$ 72.986,80; fundo Mu-
nicipal de Saúde - fMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20210303, 
valor r$ 37.487,50; fundo Municipal de Meio ambiente - fMMa, cNPJ: nº 
19.998.060/0001-73, contrato nº 20210304, valor r$ 419,30; Secreta-
ria Municipal de Educação cultura desporto e lazer - SEMEcdEl, cNPJ: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20210305, valor r$ 71.113,50; fundo Muni-
cipal de assistência Social - fMaS, cNPJ: nº 18.367.597/0001-72, contrato nº 
20210306, valor r$ 275.468,50; contratada: dr lioN loJa dE SaUdE EirEli, 
cNPJ: 24.176.120/0001-02. contratantes: PMGP, contrato nº 20210294, valor 
r$ 99.107,84; fMS, contrato nº 20210295, valor r$ 110.539,20; SEMEcdEl, 
contrato nº 20210296, valor r$ 40.898,10; fMaS, contrato nº 20210297, 
valor r$ 124.033,75; contratada: iMPErio daS carNE E SErVicoS EirEli, 
cNPJ: 07.238.654/0001-05. contratantes: PMGP, contrato nº 20210298, valor 
r$ 6.509,50; fMS, contrato nº 20210299, valor r$ 9.216,80; SEMEcdEl, 
contrato nº 20210300, valor r$ 1.535,00; fMaS, contrato nº 20210301, va-
lor r$ 15.339,00; contratada: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, cNPJ: 
01.580.769/0001-99. contratantes: PMGP, contrato nº 20210307, valor r$ 
322.178,66; fMS, contrato nº 20210308, valor r$ 559.832,16; fMMa, contrato 
nº 20210309, valor r$ 5.970,95; SEMEcdEl, contrato nº 20210310, valor r$ 
368.512,70; fMaS, contrato nº 20210311, valor r$ 483.074,60; contrata-
da: SUPErMErcado SErra doUrada EirEli, cNPJ: 06.100.277/0001-72. 
contratantes: PMGP, contrato nº 20210312, valor r$ 284.191,23; fMS, con-
trato nº 20210313, valor r$ 105.370,20; fMMa, contrato nº 20210314, valor 
r$ 472,30; SEMEcdEl, contrato nº 20210315, valor r$ 64.669,80; fMaS, 
contrato nº 20210316, valor r$ 476.118,40; contratada: aHcor coMErcio 
dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda, cNPJ: 37.556.213/0001-04. contra-
tantes: PMGP, contrato nº 20210317, valor r$ 92.807,90; fMS, contrato nº 
20210318, valor r$ 54.693,50; SEMEcdEl, contrato nº 20210319, valor r$ 
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11.248,00; fMaS, contrato nº 20210320, valor r$ 115.330,00; contratada: 
a M dUTra acoUGUE, cNPJ: 30.510.365/0001-27. contratantes: PMGP, con-
trato nº 20210321, valor r$ 294,00; fMS, contrato nº 20210322, valor r$ 
210,00; fMMa, contrato nº 20210323, valor r$ 4,20; SEMEcdEl, contrato nº 
20210324, valor r$ 6.300,00; fMaS, contrato nº 20210325, valor r$ 630,00; 
contratada: KairoS BraSil coMErcio dE Prod. aliMENTicioS E HiGiENE 
lTda, cNPJ: 29.840.439/0001-04. contratantes: PMGP, contrato nº 20210326, 
valor r$ 4.807,70; fMS, contrato nº 20210327, valor r$ 13.093,00; fMMa, 
contrato nº 20210328, valor r$ 36,10; SEMEcdEl, contrato nº 20210329, valor 
r$ 13.630,00; fMaS, contrato nº 20210330, valor r$ 6.410,00; contratada: 
MaXX QUiMica E SiSTEMaS dE liMPEZa EirEli, cNPJ: 12.320.177/0001-54. 
contratantes: PMGP, contrato nº 20210331, valor r$ 5.149,92; fMS, contrato 
nº 20210332, valor r$ 13.854,50; SEMEcdEl, contrato nº 20210333, valor 
r$ 11.403,50; fMaS, contrato nº 20210334, valor r$ 5.000,75; contratada: 
SJ coMErcio dE UTilidadES - EirEli, cNPJ: 10.614.788/0001-80. con-
tratantes: PMGP, contrato nº 20210335, valor r$ 8.056,60; fMS, contrato nº 
20210336, valor r$ 30.150,00; SEMEcdEl, contrato nº 20210337, valor r$ 
3.394,00; fMaS, contrato nº 20210338, valor r$ 14.982,60; contratada: W da 
SilVa alMEida, cNPJ: 37.590.717/0001-40. data de assinatura: 25/08/2021. 
Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 697729

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrôNico Nº 064/2021-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a TodoS oS 
iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUi-
SiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE fiSioTEraPia, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da clÍNica MUNiciPal dE fiSioTEraPia dE iPiXUNa do 
Pará. a abertura será no dia 15/09/2021, as 08:30horas www.portaldecompras-
publicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 697731

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PRE-
Ços nº 0006/2021-tP. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada EM rEforMaS E TEMaTiZaÇÕES rÚSTicaS, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNciPal dE oBraS dE iPiXUNa do Pará. 
Vencedor(es): TErraaMaZoN coNSTrUTora EirEli, com o valor total de r$ 
696.568,26(Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta e oito reais 
e Vinte e Seis centavos).. conforme mapa comparativo anexado aos autos. 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - 26 de agosto de 2021.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEiTo dE iPiXUNa do Pará

Protocolo: 697733

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
eXtrato de reGistro de PreÇos

reGistro de PreÇos N° 9/2021-12 
PreGÃo PreseNciaL Nº 012/2021 

objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especializada 
na aquisição de lubrificantes e filtro para uso nos transportes da administração 
geral. assinatura da ata: 11/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da 
assinatura. Empresa adjudicada e homologada: JJK Peças E acessorio auto-
motores Eireli, vencedora com o valor global estimado de r$ 1.192.103,87(um 
milhões e cento e noventa e dois mil e cento e três reais e oitenta e sete centa-
vos). 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: 697735

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 346/2020/seVoP, Processo administra-
tivo nº 9.803/2020-PMM, autuado na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 
033/2020-cEl/SEVoP, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para coNSTrUÇÃo dE UMa PoNTE 12M EM TrilHo Tr-68, Na Via dE acESSo 

a PoNTE rodofErroViária SoBrE o rio TocaNTiNS, No MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e 
obras Públicas - SEVoP. Empresa: coNSTrUTora E TraNSPorTadora PoNTE 
alTa EirEli - cNPJ: 02.162.807/0001-56; Valor r$ 263.088,49 (duzentos e 
sessenta e três mil e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), assinatura 
26/10/2020 Vigência: 26/05/2021. fábio cardoso Moreira, Secretário de obras.

Protocolo: 697737

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ - PMM
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo - seMad

DECRETO N°228/2021
dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do concurso público Nº 
001/2018, do resultado final homologado em 30 de setembro 2019.
o PreFeito MUNiciPaL de MaraBÁ, estado do ParÁ, rePÚBLica 
FederatiVa do BrasiL, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo as disposições contidas no art. 37, iii, cf/88;
coNSidEraNdo o item 17.5 do Edital de concurso Público N° 001/2018, que 
dispõe sobre a validade do concurso Público;
coNSidEraNdo que o concurso Público é regulado pelo Edital n° 001/2018;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais de transparência, legalidade e 
impessoalidade;
dEcrETa:
art. 1º. fica prorrogado o prazo de validade do concurso público, levado a efeito 
pelo Edital 001/2018, por mais 02 (dois) anos, a partir de 30 de setembro de 
2021, tendo em vista os argumentos elencados nos considerandos e a permis-
sibilidade da parte final do item 17.5 do edital do concurso.
art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, em 17 de agosto de 2021.

sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal

Protocolo: 697743

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 15.794/2021 - PMM

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 042/2021-CEL/SEVOP/PMM
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE caÇaMBa ESTacioNária - 
coNTaiNEr, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo 
aMBiENTal dE MaraBá - SSaM. depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais pela controladoria Geral do Município - coNGEM, através do Pa-
recer nº 455/2021-coNGEM, HoMoloGa o resultado final ao licitante vencedor 
relacionado abaixo, por atender as condições previstas no instrumento convocató-
rio. Empresa: diSTriBUidora fXo EirEli, cNPJ Nº 30.149.559/0001-49. Valor: 
r$ 412.425,00 (quatrocentos e doze mil e quatrocentos e vinte e cinco reais). 
Publique-se o resultado do processo em tela, que seja elaborado, atendendo ao 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório de acordo com as leis de 
licitações, o(s) competente(s) coNTraTo(S) adMiNiSTraTiVo(S) e convoque-se 
a empresa vencedora do referido certame para celebrá-lo.

Marabá-Pa, 24 de agosto de 2021.
Múcio Eder Andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 697739

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 037/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 15.191/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. obje-
to: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E 
oBraS PÚBlicaS - SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos; Homologado 
as empresas: r.B.c. coMErcio aTacadiSTa dE GENEroS aliMENTicioS 
lTda, cNPJ: 36.557.168/0001-40, vencedora do lote 01 no valor total de r$ 
43.823,00 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais). Pelo que Ho-
MOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 23.08.2021, Fabio cardoso Moreira 
- Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Ata de Registro de Preço Nº 060/2021-CEL/SEVOP/PMM. Origem: re-
ferente ao PreGÃo PreseNciaL srP Nº 037/2021-ceL/seVoP/PMM, 
Processo n° 15.191/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - 
SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos; as EMPrESaS: r.B.c. coMErcio 
aTacadiSTa dE GENEroS aliMENTicioS lTda, cNPJ: 36.557.168/0001-40, 
vencedora do lote 01 no valor total de r$ 43.823,00 (quarenta e três mil, oi-
tocentos e vinte e três reais). VENcEdora do loTE 01. Órgão Gerenciador: 
Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP. Vigência: 12 meses. 
assinatura: 25.08.2021. Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de 
Viação e Obras Públicas - SEVOP.

Protocolo: 697740

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJU
eXtrato de coNtrato. 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 202107070001 - cP/cPl/PMM, ca Nº 
2021080033-SEMoUrB/PMM. objeto: contratação de Empresa Especializada 
Em Engenharia Para a Execução dos Serviços de Pavimentação asfáltica E 
drenagem Profunda Na Vicinal de acesso ao distrito Nova Vida (Sococo), 4,90 



 diário oficial Nº 34.683  95 Sexta-feira, 27 DE AGOSTO DE 2021

Km do Trecho Pa 252, localizado Na Vila Nova Vida, Município de Moju Pa, Em 
conformidade ao instrumento de convênio Nº 026/2021 - Setran, Entre a 
Secretaria de Estado de Transportes E a Prefeitura de Moju/Pa. Valor global de 
r$ 5.493.954,27 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos 
e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos); contratante: Prefeitura 
Municipal de Moju/Secretaria Municipal de obras e Urbanismo. contratada: Ter-
con construção e Seriços Eireli - Epp, cnpj: 28.786.506/0001-97. Vigência: 12 
(doze) meses, contados a partir da publicação. Nilma Lima Prefeita Municipal.

aViso deadJUdicaÇÃo/HoMoLoGaÇÃo. 
a Prefeitura Municipal de Moju/Pa torna público a adjudicação/Homolo-
gação do resultado da coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 202107070001 - cP/cPl/
PMM, objeto: a contratação de Empresa Especializada Em Engenharia Para 
a Execução dos Serviços de Pavimentação asfáltica E drenagem Profunda Na 
Vicinal de acesso ao distrito Nova Vida (Sococo), 4,90 Km do Trecho Pa 252, 
localizado Na Vila Nova Vida, Município de Moju Pa, Em conformidade ao 
instrumento de convênio Nº 026/2021 - Setran, Entre a Secretaria de Estado 
de Transportes E a Prefeitura de Moju/Pa,em favor da licitante vencedora: 
Tercon construção e Seriços Eireli - Epp, cnpj: 28.786.506/0001-97, com o 
valor global de r$ 5.493.954,27 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três 
mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). data da 
Homologação: 26/08/2021. Nilma Lima Prefeita Municipal.

Protocolo: 697747

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo PreseNciaL n° 9/2021-021
o Município de NoVo rePartiMeNto, através da PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE NoVo rEParTiMENTo por intermédio do Pregoeiro, torna público 
que às 09:00 horas do dia 08 de Setembro de 2021, fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial, tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSESSoria E 
coNSUlToria TÉcNica adMiNiSTraTiVa, conforme condições estabelecidas 
no termo de referência - anexo i do edital, de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da Prefeitura. 
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520/2002, 
lei federal nº 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da comissão de licitação, na av. dos Girassóis Nº 15, 
Bairro Morumbi, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente. 
Novo repartimento/Pa, 27 de setembro de 2021. BrUNo rodriGUes reis. 
Portaria nº. 1157/2021-GP. Pregoeiro

Protocolo: 697750

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210289
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 023/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: raiMUNdo BarroSo lEal EirElli cNPJ: 
08.061.263/0001-12
oBJETo.......: contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos 
para manutenção preventiva e corretiva da iluminação Pública do Município de Pacajá
Valor ToTal........: r$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.036, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 25 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 697751

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210290
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 023/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: VaGNEr doS SaNToS da coNcEicao EirEli
cNPJ: 29.424.251/0001-85
oBJETo.......: contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos para 
manutenção preventiva e corretiva da iluminação Pública do Município de Pacajá.
Valor ToTal................: r$ 455.910,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco 
mil, novecentos e dez reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.096, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 25 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 697753

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210291
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 023/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: claUdio doS S. alVES EirEli
cNPJ: 32.053.984/0001-65
oBJETo.......: contratação de empresas para fornecimento de materiais elétri-
cos para manutenção preventiva e corretiva da iluminação Pública do Município 
de Pacajá.
Valor ToTal................: r$ 86.614,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e qua-
torze reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.036, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 25 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 697755
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210086
ORIGEM: CONTRATO nº 20210086

dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2020-009SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda.
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE rEdE dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo NoS Bair-
roS: Morada NoVa, SÃo lUcaS E TaliSMÃ, No MUNicÍPio dE ParaUaPE-
BaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 22.999.857,25 (Vinte e dois Milhões, No-
vecentos e Noventa e Nove Mil, oitocentos e cinquenta e Sete reais e Vinte 
e cinco centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 10 de fevereiro de 2021 a 05 de fevereiro 
de 2022.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 10 de fevereiro de 2021 a 31 de 
agosto de 2022.
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 1º Tac: 30 de Junho de 2022.
PraZo adiTado No 1º Tac: Na ViGENcia 207(duzentos e sete) dias (05 de 
fevereiro de 2022 a 31 de agosto de 2022) e Na EXEcUÇÃo dE 204 (duzentos 
e quatro) dias (30 de Junho de 2022).
daTa do adiTiVo: 14/06/2021

Protocolo: 697387

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

resULtado de JULGaMeNto dos 
docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-004 seGoV.
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, pela Secretaria Especial de Go-
verno, através da comissão Permanente de licitação, em conformidade com a 
lei federal n.º 8.666/1993 e disposições do Edital de licitação, torna público 
aos interessados na coNcorrÊNcia PÚBlica n° 3/2021-004SEGoV a análise 
da documentação de habilitação apresentadas, cujo objeto é a execução de 
serviços de construção de pontes em concreto armado na zona rural do muni-
cípio de Parauapebas, estado do Pará. assim, a comissão de licitação decidiu, 
inclusive amparada no relatório técnico da Secretaria Especial de Governo 
- SEGoV, declarar HaBiliTada a empresa SPE ENGENHaria lTda, para a 
participação nos lotes 01 e 02, por ter atendido a todas as exigências editalí-
cias. E declarar iNaBiliTadaS as empresas: J.c ProJEToS E coNSTrUÇÕES 
lTda: a licitante não comprovou através de atestados de capacidade técnica, 
a execução dos serviços com características semelhantes com o objeto da 
licitação (Ponte em concreto armado), descumprindo assim, os itens 8.1.4.2 e 
8.1.4.3 do edital; coNSTrUTora BElMoNTE lTda: a licitante não comprovou 
através de atestado de capacidade técnica profissional e operacional, a exe-
cução pretérita do item relevante - Estaca raiz - 30 cm estabelecido no edital, 
descumprido assim, os itens 8.1.4.2, 8.1.4.3, do edital; McS MaNUTENÇÃo 
E coNSTrUÇÃo ciVil EirEl: a licitante não comprovou através de atestado 
de capacidade técnica profissional e operacional, a execução pretérita do item 
relevante - ViGa TaBUlEiro PrÉ Moldado dE coNcrETo arMado fcK 25 
MPa estabelecido no edital, descumprido assim, os itens 8.1.4.2, 8.1.4.3, do 
edital; cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda: a licitante não comprovou 
através de atestado de capacidade técnica profissional e operacional, a exe-
cução pretérita dos itens relevantes - Estaca raiz - 30 cm e ViGa TaBUlEiro 
PrÉ Moldado dE coNcrETo arMado fcK 25 MPa estabelecido no edital, 
descumprindo assim, os itens 8.1.4.2, 8.1.4.3, do edital.

Parauapebas/Pa, 25 de agosto de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 697385
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210086
ORIGEM: CONTRATO nº 20210086

dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2020-009SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda.
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE rEdE dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo NoS Bair-
roS: Morada NoVa, SÃo lUcaS E TaliSMÃ, No MUNicÍPio dE ParaUaPE-
BaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 22.999.857,25 (Vinte e dois Milhões, No-
vecentos e Noventa e Nove Mil, oitocentos e cinquenta e Sete reais e Vinte 
e cinco centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 10 de fevereiro de 2021 a 05 de fevereiro 
de 2022.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 40.610.254,20 (quarenta milhões, 
seiscentos e dez mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterada.
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 2º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 2º Tac: iTENS do coNTraTo: r$ 5.263.401,71 (cinco 
milhões, duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e um reais e setenta e 
um centavos), iTENS NoVoS: r$ 9.944.877,17 (nove milhões, novecentos e 
quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).
daTa do adiTiVo: 14/06/2021

Protocolo: 697390

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210086
ORIGEM: CONTRATO nº 20210086

dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2020-009SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda.
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE rEdE dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo NoS Bair-
roS: Morada NoVa, SÃo lUcaS E TaliSMÃ, No MUNicÍPio dE ParaUaPE-
BaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 22.999.857,25 (Vinte e dois Milhões, No-
vecentos e Noventa e Nove Mil, oitocentos e cinquenta e Sete reais e Vinte 
e cinco centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 10 de fevereiro de 2021 a 05 de fevereiro 
de 2022.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: 39.145.446,21 (trinta e nove milhões, 
cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e 
um centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 3º Tac: inalterada.
Valor SUPriMido No 3º Tac: r$ 1.464.807,99 (Um milhão, quatrocentos 
e sessenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e noventa e nove centavos).
daTa do adiTiVo: 14/06/2021

Protocolo: 697391

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210086
ORIGEM: CONTRATO nº 20210086

dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº3/2020-009SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda.
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE rEdE dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo NoS Bair-
roS: Morada NoVa, SÃo lUcaS E TaliSMÃ, No MUNicÍPio dE ParaUaPE-
BaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 22.999.857,25 (Vinte e dois Milhões, No-
vecentos e Noventa e Nove Mil, oitocentos e cinquenta e Sete reais e Vinte 
e cinco centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 10 de fevereiro de 2021 a 05 de fevereiro 
de 2022.
Valor do coNTraTo aPÓS 4º Tac: inalterada
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 4º Tac: inalterada
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 4º Tac: inalterada.
oBJETo do 4º Tac ao coNTraTo: alteração qualitativa visto que a empresa 
coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda doravante denominada coNTraTada foi 
incorporada pela empresa a&l ENGENHaria E SErViÇoS lTda, que passa a 
ser a sucessora de toda a totalidade do acervo técnico e líquido patrimonial da 
Empresa coNSTrUMaBE coNSTrUTora lTda. a sociedade incorporadora a&l 
ENGENHaria E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ 08.054.995/0001/85, esta-
belecida á avenida dr: alfredo amâncio filho, Quadra 314, s/n, lote 03, Bairro 
/ loteamento residencial cidade Jardim, Parauapebas, Pará, cep 68515-000, 
com contrato Social arquivado na Junta comercial do Estado do Pará - JUcE-
Pa, sob o nº 15.200.938.251, representada por sócio administrador lUciaNo 
SilVa liMa, brasileiro, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade  
rG 5.812.892SSP/ Ba, cPf/Mf 931.411.735-91 residente e domiciliado à rua 
Jatobá Nº 11, Bairro chácara da lua,  cEP 68515.000, Parauapebas, Pará.
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 697392

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

PUBLicaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-002seMoB

cLassiFicaÇÃo FiNaL
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas - através da Secretaria 
Municipal de obras, por intermédio da comissão Permanente de licitação, 
comunica a todos os interessados que do julgamento das propostas comerciais 

apresentadas pelas empresas habilitadas, após transcorrido o prazo recursal, 
referente ao processo licitatório no 2/2021-002SEMoB, na Modalidade To-
Mada dE PrEÇoS, que tem como objeto a construção da nova praça Beira 
rio, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, ficaM claSSificadaS as 
proponentes: Em 1º lugar MiraNda E faria coNSTrUÇÕES EirEli, com 
valor total de r$ 767.324,63 (setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e 
vinte e quatro reais e sessenta e três centavos); 2º lugar Safar ScHETTiNo 
ENGENHaria EirEli, com valor total de r$ 776.403,52 (setecentos e setenta 
e seis mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos); 3º lugar ll 
SolUÇÕES E SErViÇoS EirEli, com valor total de r$ 864.459,00 (oitocentos e 
sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais); 4º lugar SPaÇo 
iNcorPoraÇÕES E coNSTrUTora EirEli, com valor total de r$ 895.390,91 
(oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa reais e noventa e um cen-
tavos); 5º lugar JVX coNSTrUTora EirEli, com valor total de r$ 948.356,16 
(novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis 
centavos); 6º lugar ESTrUTUral ENGENHaria lTda, com valor total de r$ 
961.991,93 (novecentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e um reais 
e noventa e três centavos); e em 7º lugar iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
EirEli, com valor total de r$ 970.743,60 (novecentos e setenta mil, sete-
centos e quarenta e três reais e sessenta centavos). Sagrando-se vencedora 
do certame a Empresa: MiraNda E faria coNSTrUÇÕES EirEli, com valor 
total de r$ 767.324,63 (setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e 
quatro reais e sessenta e três centavos), por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa para a administração e por ter atendido todos os requisitos do Edital.

ParaUaPEBaS – Pa, 26 de agosto de 2020.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 697649

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

ato editaL de coNGeLaMeNto
iMÓVeis aFetados PeLo ProGraMa de saNeaMeNto aMBieNtaL, 
MacrodreNaGeM e recUPeraÇÃo do iGaraPÉ LaJeado – trecHo i
o ProsaP, cumprindo as prerrogativas legais que determina a legislação 
vigente, e as diretrizes do Programa, publica a relação dos beneficiários do 
Programa de reassentamento de Moradias de risco das famílias que foram 
atingidas pelas obras do ProSaP na PriMEira ETaPa de execução do Programa 
na área do igarapé lajeado. Não serão objeto das soluções aplicáveis do Plano 
de remanejamento do ProSaP famílias e/ou pessoas que venham a ocupar 
estas áreas, após está publicação.
iteM Nº cadastro UsUÁrio cPF Bairro
1 cSl-206 clESia firMiNo MESQUiTa 601.***.***-76 NoVo TEMPo
2 cSl-207 ValQUiria Sa SilVa 049.***.***- 41 NoVo TEMPo
3 cSl-208 iGrEJa MoNTE HorEBE 83.2***.***1-7 NoVo TEMPo
4 cSl-209 JaNE fErNaNda doS SaNToS da SilVa 006.***.***-04 NoVo TEMPo
5 cSl-210 Maria fraNciSca alVES doS SaNToS 412.***.***-87 NoVo TEMPo
6 cSl-211c JoSE ViEira MENdES 354.***.***-34 NoVo TEMPo
7 cSl-211B Maria GiSlENE SoarES da SilVa 666.***.***-68 NoVo TEMPo
8 cSl-211ª roBSoN THiaGo SoUSa da SilVa 615.***.***-12 NoVo TEMPo
9 cSl-212-c  EliaNE rodriGUES PiNTo 001.***.***-41 NoVo TEMPo
10 cSl-212-E EliaNE rodriGUES PiNTo 001.***.***-41 NoVo TEMPo
11 cSl-212 EliaNE rodriGUES PiNTo 001.***.***-41 NoVo TEMPo
12 cSl-212-B claUdio MaTiaS PiNTo 656.***.***-87 NoVo TEMPo
13 cSl-214 adao BErNaldiNo dE BriTo 222.***.***-68 NoVo TEMPo
14 cSl-215 irENE dE JESUS MoUra fErrEira 670.***.***-20 NoVo TEMPo
15 cSl-215 EdiValdo cESario dE MoUra 208.***.***-91 NoVo TEMPo
16 cSl-216 caSSiaNa SiQUEira dE SoUSa 714.***.***-25 caSaS PoPUlarES
17 cSl-216-a rUBilENE SoUSa GUEdES 033.***.***-20 caSaS PoPUlarES
18 cSl-217-a fraNciSco raiMUNdo carValHo da SilVa 619.***.***-10 TroPical
19 cSl-217 fraNciSco raiMUNdo carValHo da SilVa 619.***.***-10 TroPical
20 cSl-218 lUiZ GoNZaGa dE carValHo SilVa 691.***.***-53 TroPical
21 cSl-218-a lUiZ GoNZaGa dE carValHo SilVa 691.***.***-53 TroPical
22 cSl-219 Maria iZENaria da SilVa 511.***.***-15 TroPical
23 cSl-220 PEdro alVES da SilVa 292.***.***-63 TroPical
24 cSl-221 aNa cElia PErEira SilVa diaS 004.***.***-50 TroPical
25 cSl-222 MarliVaN alVES da SilVa 015.***.***-70 TroPical
26 cSl-223 roNaldo coiMBra da SilVa 673.***.***-59 TroPical
27 cSl-224 ViriaTo BarBoSa raMoS 899.***.***-53 TroPical
28 cSl-225 alcilENE da SilVa MoNTEiro 410.***.***-72 TroPical
29 cSl-227 JUliaNa riBEiro da SilVa 046.***.***-35 iPiraNGa
30 cSl-228 PoliaNE cordEiro liMa 023.***.***-03 iPiraNGa
31 cSl-229 aNToNio SilViNo MarTiNS aMoriM 037.***.***-81 iPiraNGa
32 cSl-230 ValMir lEoNcio dE JESUS 262.***.***-91 iPiraNGa
33 cSl-231 ariaNNY rEiS do NaSciMENTo 031.***.***-24 iPiraNGa
34 cSl-232 JoSE doS rEiS BarroS 916.***.***-34 iPiraNGa
35 cSl-233 Joao crUZ da coSTa dE SoUSa  011.***.***-88 iPiraNGa
36 cSl-234 aNToNio riBEiro daS NEVES 449.***.***-20 iPiraNGa
37 cSl-235 oSEiaS araUJo doS SaNToS 039.***.***-73 iPiraNGa
38 cSl-236 GEYciaNE SalES dE oliVEira 701.***.***-93 iPiraNGa
39 cSl-237 coSMa dE oliVEira SilVa 005.***.***-22 iPiraNGa
40 cSl-238 ElaiNE criSTiNa liMa da SilVa 020.***.***-96 iPiraNGa
41 cSl-239 aNa PaUla coElHo da SilVa 002.***.***-73 iPiraNGa
42 cSl-240 clEUdEiUTo SilVa coSTa 068.***.***-89 iPiraNGa
43 cSl-240 JoSUE da coNcEiÇao riBEiro 082.***.***-12 iPiraNGa
44 cSl-241 alZiro PErEira da coNcEiÇao 156.***.***-15 iPiraNGa
45 cSl-242 darlaN da SilVa MacEdo 041.***.***-83 iPiraNGa
46 cSl-243 claUdENira SoarES alVES 002.***.***-98 iPiraNGa
47 cSl-244 lUZiNETE coNcEiÇao SilVa 520.***.***-15  iPiraNGa
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48 cSl-245 ValdEri PErEira riBEiro 006.***.***-19 iPiraNGa
49 cSl-246 fraNcilENE SaNTaNa da SilVa 002.***.***-37 iPiraNGa
50 cSl-248 aliNE criSTiNa SoUZa GoMES 046.***.***-30 iPiraNGa
51 cSl-249 GEoVaNE ViaNa doS SaNToS 020.***.***-54 iPiraNGa
52 cSl-250 MaNoEl MESSiaS MENdES dE SoUSa 156.***.***-15  iPiraNGa
53 cSl-251 EMiciENE lEiTE dE SoUSa 704.***.***-40 iPiraNGa
54 cSl-252 claUdilSoN PErEira carValHo 603.***.***-25 iPiraNGa
55 cSl-253 roSiValdo da SilVa SaNToS 969.***.***-15 iPiraNGa
56 cSl-255 liNdoMar PErEira doS SaNToS 641.***.***-10 iPiraNGa
57 cSl-256 Maria dE faTiMa dE SoUSa caNTUario 615.***.***-72 iPiraNGa
58 cSl-257 JacSoN SoUSa fErrEira 029.***.***-63 iPiraNGa
59 cSl-258 roSEaNE da SilVa SaNToS 946.***.***-68 iPiraNGa
60 cSl-259 carla adriaNa SilVa SaNToS 009.***.***-32 iPiraNGa
61 cSl-261 Maria ValdirENE PErEira do carMo 895.***.***-34 iPiraNGa
62 cSl-262 raiMUNdo SilVa da coNcEiÇÃo 621.***.***-04 iPiraNGa
63 cSl-262 SEBaSTiaNa SoUSa fErrEira 026.***.***-26 iPiraNGa
64 cSl-263 Maria dE faTiMa caMilo dE SoUSa 009.***.***-94 iPiraNGa
65 cSl-264 EriKa fErrEira BraBo 051.***.***-90 iPiraNGa
66 cSl-265 GEoVaNE PErEira da SilVa 007.***.***-33 iPiraNGa
67 cSl-266 JUcilia daS cHaGaS SilVa SaNToS 932.***.***-53 iPiraNGa
68 cSl-268 aNdrESa SoUZa rodriGUES 055.***.***-38 iPiraNGa
69 cSl-269 NiVEa MarlENE caMPElo da SilVa 055.***.***-75 iPiraNGa
70 cSl-270 EdNa GoNÇalVES fErrEira 814.***.***-06 iPiraNGa
71 cSl-271 lEidiaNE ESPlaNTE doS SaNToS 036.***.***-33 iPiraNGa
72 cSl-272 ElESaNdra PiMENTa dE VaScoNcEloS 762.***.***-72 iPiraNGa
73 cSl-273 aNToNildE liMa da coSTa 024.***.***-30 iPiraNGa
74 cSl-274 EVaNGEliSTa da coSTa 008.***.***-90 iPiraNGa
75 cSl-275 roSiNaldo TEiXEira doS SaNToS 971.***.***-15 iPiraNGa
76 cSl-276 MarcoS dE JESUS MaciEl loPES 615.***.***-80 iPiraNGa
77 cSl-278 Maria JoSE GoMES MaciEl 024.***.***-80 iPiraNGa
78 cSl-278-a laiaNY cHaVES da SilVa 089.***.***-71 iPiraNGa
79 cSl-279 alaNE PalHaNo PErEira 020.***.***-08 iPiraNGa
80 cSl-280 lEda SilVa dE carValHo 914.***.***-49 iPiraNGa
81 cSl-281 iolaNda SilVa dE carValHo 018.***.***-36 iPiraNGa
82 cSl-282 MiGUEl dE carValHo SilVa 702.***.***-76 iPiraNGa
83 cSl-282 Maria JoSE carValHo PErEira 019.***.***-65 iPiraNGa
84 cSl-283 lidia Maria dE carValHo SilVa 029.***.***-38 iPiraNGa
85 cSl-286 iSlaiNE GoMES 060.***.***-75 iPiraNGa
86 cSl-287 lUcia aMaraNTE dE SoUSa 757.***.***-34 iPiraNGa
87 cSl-288 rafaElE diNiZ SilVa 060.***.***-83 iPiraNGa
88 cSl-289 Ercilia fErNaNdES doS SaNToS 896.***.***-91 iPiraNGa
89 cSl-290 fraNciSca ValEria fErNaNdES doS SaNToS 063.***.***-70 iPiraNGa
90 cSl-290 iaSMiN SaNToS rodriGUES 062.***.***-01 iPiraNGa
91 cSl-291 dioNETE dUraNS diNiZ 038.***.***-99 iPiraNGa
92 cSl-292 EBio da SilVa NoGUEira 014.***.***-23 iPiraNGa
93 cSl-293 JoSENilcE doS rEiS SoUSa faria 005.***.***-40 iPiraNGa
94 cSl-294 arTUr loPES BorGES 025.***.***-82 iPiraNGa
95 cSl-295 JUValdir SoUSa airES 006.***.***-00 iPiraNGa
96 cSl-296 clEiToN SilVa SaNTaNa 027.***.***-24 TroPical
97 cSl-297 lUiZ doS SaNToS MarTiNS 866.***.***-00 iPiraNGa
98 cSl-298 JESSica rEGiNa da SilVa liMa 013.***.***-62 TroPical
99 cSl-299 ValTErlicE Garcia 051.***.***-17 iPiraNGa
100 cSl-301 Maria EMilia da SilVa GUiMaraES oliVEira 226.***.***-68 TroPical
101 cSl-302 Maria SoNia BErNardo SENa do NaSciMENTo 019.***.***-55 TroPical
102 cSl-304 JoSE BarBoSa doS SaNToS 043.***.***-26 TroPical
103 cSl-305 SaNdra BaTiSTa da SilVa 702.***.***-97 TroPical
104 cSl-306 NElZilENE liMa dE SoUSa 002.***.***-48 iPiraNGa
105 cSl-308 aNToNio carloS da coNcEiÇao alcaNTara 448.***.***-20 iPiraNGa
106 cSl-309 adiEl da SilVa oliVEira 038.***.***-43 iPiraNGa
107 cSl-310 aNToNio lEoNardo dUTra NEVES 081.***.***-30 iPiraNGa
108 cSl-311 Joao MaTiaS lEMES filHo 724.***.***-30 iPiraNGa
109 cSl-312 ElENir SoUSa da crUZ oliVEira 063.***.***-79 iPiraNGa
110 cSl-313 SalETE aParEcida aNTUNES doS SaNToS 894.***.***-53 TroPical
111 cSl-314 BENTa coSTa do NaSciMENTo 332.***.***-15 TroPical
112 cSl-315 lYaNdra da coSTa TaVarES 053.***.***-69 TroPical
113 cSl-316 iVoNE da coSTa oliVEira 016.***.***-31 TroPical
114 cSl-317 adEilSoN calMoN 842.***.***-78 TroPical
115 cSl-319 KarollaiNY alVES loPES 044.***.***-48 TroPical
116 cSl-320 EliZaNGEla SilVa loPES 973.***.***-53 TroPical
117 cSl-321 Maria raiMUNda JaNSEN MENdoNÇa 016.***.***-74 iPiraNGa
118 cSl-322 Maria fraNciSca lUZ da coNcEiÇao 030.***.***-02 TroPical
119 cSl-324 GilSilENE dE SoUSa SilVa 032.***.***-66 TroPical
120 cSl-325 ariaNE JiSEllE liSBoa fUrTado 016.***.***-80 TroPical
121 cSl-326 Maria fraNciSca GalVao SErra 067.***.***-95 TroPical
122 cSl-327 aNa PaUla oliVEira 033.***.***-92 TroPical
123 cSl-328 aNToNio dE PadUa da SilVa MariNHo  222.***.***-15 TroPical
124 cSl-329 JoSilENE doS SaNToS MarTiNS 843.***.***-34 TroPical
125 cSl-330 MiGUEl MorEira doS SaNToS 333.***.***-87 TroPical
126 cSl-332 MarcEla coElHo lEao 024.***.***-70 TroPical
127 cSl-333 PaUlo HENriQUE SaNTaNa oliVEira 083.***.***-98 TroPical
128 cSl-334 EdiENE MoraES PENa 863.***.***-72 TroPical
129 cSl-335 fraNcilUcia NUNES dE SoUSa 009.***.***-81 TroPical
130 cSl-336 MariNa SaNToS MElo 412.***.***-15 TroPical
131 cSl-337 TaNia MElo doS aNJoS 051.***.***-05 TroPical
132 cSl-339 criSTiNY rEiS liMa 048.***.***-07 TroPical
133 cSl-340 fraNciSca riBEiro dE SoUSa 027.***.***-62 TroPical
134 cSl-341 cHarliENE MENdoNÇa SilVa 045.***.***-06 TroPical
135 cSl-342 faBiaNa SilVa dE PaiVa 000.***.***-64 TroPical
136 cSl-415 raiMUNdo ValTElEidE PiNTo oliVEira 616.***.***-04 loTEaMENTo iPÊ

137 cSl-416 orMar aMaral SoarES 272.***.***-91 loTEaMENTo iPÊ
138 cSl-417 KENESoN do NaSciMENTo SoarES 049.***.***-21 loTEaMENTo iPÊ
139 cSl-418 KETlEM do NaSciMENTo SoarES 932.***.***-91 loTEaMENTo iPÊ
140 cSl-419 MESSiaS MaSSoN doS SaNToS 709.***.***-20 loTEaMENTo iPÊ
141 cSl-420 acENilSoN riBEiro doS SaNToS 923.***.***-15 loTEaMENTo iPÊ
142 cSl-421 HEYlaNE SilVa dE alMEida 614.***.***-47 loTEaMENTo iPÊ
143 cSl-422 JoSE arNaldo airES 002.***.***-61 loTEaMENTo iPÊ
144 cSl-423 ElENilSoN carNEiro rodriGUES 004.***.***-77 loTEaMENTo iPÊ
145 cSl-424 clEdEMilSoN MariNHo NUNES 035.***.***-07 loTEaMENTo iPÊ
146 cSl-425 oriSNalda doS SaNToS SilVa 067.***.***-30 loTEaMENTo iPÊ
147 cSl-426 ZildElENa dE oliVEira SoUSa 088.***.***-00 loTEaMENTo iPÊ
148 cSl-427 MariNilSoN MEloNio MoraES 064.***.***-23 iPiraNGa
149 cSl-428 iraci fErrEira VaScoNcEloS 030.***.***-10 loTEaMENTo iPÊ
150 cSl-429 lidia doMiNGaS MENdoNÇa coSTa 003.***.***-08 loTEaMENTo iPÊ
151 cSl-430 fraNciclEUdE liNHarES da SilVa 005.***.***-02 loTEaMENTo iPÊ
152 cSl-431 rUBENildo liMa dE SoUSa 029.***.***-50 loTEaMENTo iPÊ
153 cSl-435-a ErliN doS SaNToS dE alMEida 016.***.***-40 loTEaMENTo iPÊ
154 cSl-435 MaNoEl cHaVES da coSTa 077.***.***-51 loTEaMENTo iPÊ
155 cSl-445 dElVaNi coSTa dE oliVEira 783.***.***-20 iPiraNGa
156 cSl-446 aldEiZa fErNaNdES da SilVa 791.***.***-15 iPiraNGa
157 cSl-447 alBa da coNcEiÇao SoUSa 952.***.***-00 iPiraNGa
158 cSl-448 JacKEliNE coSTa dE liMa 007.***.***-63 iPiraNGa
159 cSl-449 cElSo SilVa MoraiS 018.***.***-13 iPiraNGa
160 cSl-450 Maria fErrEira PiMENTEl 046.***.***-30 iPiraNGa
161 cSl-452 Maria PErEira dE MoTa 009.***.***-93 iPiraNGa
162 cSl-453 EliaNE dE carValHo coNcEiÇao 964.***.***-00 iPiraNGa
163 cSl-454 lUaNNY SENa MUNiZ 700.***.***-66 iPiraNGa
164 cSl-455 EliaNa MEdEiroS dE SoUSa 847.***.***-49 iPiraNGa
165 cSl-456 raiMUNdo lUiS MadEira 031.***.***-65 iPiraNGa
166 cSl-457 MaYara da SilVa MorEira 033.***.***-40 iPiraNGa
167 cSl-458 JoSE NEUToN SoarES aBrEU 008.***.***-51 iPiraNGa
168 cSl-462 EMaNUEla coSTa SilVa 910.***.***-49 iPiraNGa
169 cSl-463 darlaNE alVES doS SaNToS 048.***.***-40 iPiraNGa
170 cSl-464 roSilENE SaNToS do ValE 702.***.***-34 iPiraNGa
171 cSl-466 MarTa da SilVa E SoUZa 735.***.***-15 iPiraNGa
172 cSl-467 lEaNdro SaNToS da SilVa 087.***.***-03 iPiraNGa
173 cSl-468 Maria SilVaNa da SilVa dE JESUS  022.***.***-52 iPiraNGa
174 cSl-469 cilENE MarTiNS coSTa 026.***.***-55 iPiraNGa
175 cSl-470 clEdiNalVa cardoSo ViaNa 021.***.***-61 iPiraNGa
176 cSl-471 Maria SolaNGE PErEira da SilVa 038.***.***-54 iPiraNGa
177 cSl-472 rafaEla oliVEira BriTo 003.***.***-74 iPiraNGa
178 cSl-473 HElENilda fErrEira dE NoVaiS 652.***.***-06 iPiraNGa
179 cSl-475 aNToNia rEJaNE doS SaNToS PErEira 033.***.***-23 iPiraNGa
180 cSl-476 JaKEliNE SilVa fErNaNdES 039.***.***-19 iPiraNGa
181 cSl-477 raiMUNdo PErEira dE SoUZa 628.***.***-00 iPiraNGa
182 cSl-478 fraNciSco GrEGorio da crUZ 702.***.***-99 iPiraNGa
183 cSl-479 clariSlEi dE JESUS NoVaiS 651.***.***-49 iPiraNGa
184 cSl-480 JoSE BaTiSTa dE alMEida 575.***.***-00 iPiraNGa
185 cSl-481-a THaiZa BiZErra da SilVa 076.***.***-47 iPiraNGa
186 cSl-482 Maria lUcia SilVa MaNSa 976.***.***-06 iPiraNGa
187 cSl-483 aNToNio clEBEr PErEira da SilVa 017.***.***-55 iPiraNGa
188 cSl-484 JoSE fraNciSco doS rEiS 858.***.***-25 iPiraNGa
189 cSl-486 coSME da PaZ GaNGa 887.***.***-63 iPiraNGa
190 cSl-487 aNa cElia aUGUSTa da SilVa 983.***.***-15 iPiraNGa
191 cSl-488 Maria fraNciSca lEiTE 925.***.***-20 iPiraNGa
192 cSl-489 Maria JoSE TEiXEira 222.***.***-00 iPiraNGa
193 cSl-490 Maria ZElENi diaS carValHo 912.***.***-49 iPiraNGa
194 cSl-491 Maria fErrEira coSTa 690.***.***-78 iPiraNGa
195 cSl-492 clEia coSTa fErNaNdES 037.***.***-73 iPiraNGa
196 cSl-493 SiNGrid carla SaNToS NoGUEira 017.***.***-41 iPiraNGa
197 cSl-494 aNa KEllY da crUZ 035.***.***-58 iPiraNGa
198 cSl-495 SHEila SilVa da coNcEiÇao 005.***.***-80 iPiraNGa
199 cSl-496 GElSiENE dE JESUS caMPoS 611.***.***-32  iPiraNGa
200 cSl-496 MaiQUi araUJo ViaNa 700.***.***-63 iPiraNGa
201 cSl-497 Maria dE faTiMa fErrEira liMa 814.***.***-72 iPiraNGa
202 cSl-498 aNTENor aBrEU 730.***.***-15 iPiraNGa
203 cSl-499 coNcEiÇao fErrEira dE SoUSa 990.***.***-15 iPiraNGa
204 cSl-502 liVia rafaEllE oliVEira da SilVa UcHoa 035.***.***-10 iPiraNGa
205 cSl-503 SUZaNE MorEira dE carValHo 053.***.***-79 iPiraNGa
206 cSl-504 JoSENildo alVES TEiXEira 699.***.***-20 iPiraNGa
207 cSl-505 Naiara da SilVa coSTa 041.***.***-08 iPiraNGa
208 cSl-506 ValdENir rodriGUES da SilVa 755.***.***-15 iPiraNGa
209 cSl-507-a MiriaN dE caSTro SilVa 056.***.***-00  iPiraNGa
210 cSl-507 MiriaN dE caSTro SilVa 056.***.***-00 iPiraNGa
211 cSl-510 EdilSoN caNTaNHEdE 878.***.***-15 iPiraNGa
212 cSl-511 irENicE alVES da SilVa 001.***.***-99 iPiraNGa
213 cSl-512 dalcENi da coNcEiÇao SoUZa 406.***.***-87 iPiraNGa
214 cSl-513 daNiEl cESar carValHo cHaGaS 407.***.***-72 iPiraNGa
215 cSl-514 SUElY dE SoUSa SaNToS 539.***.***-30 iPiraNGa
216 cSl-514 ValdEMir da SilVa SaNToS 443.***.***-15 iPiraNGa
217 cSl-515 alEXaNdEl BrEENdo da coSTa alMEida 038.***.***-06 iPiraNGa
218 cSl-516 SEBaSTiaNa doS SaNToS riBEiro  492.***.***-53 iPiraNGa
219 cSl-517 claUdilENE da SilVa coSTa 049.***.***-03 iPiraNGa
220 cSl-518 roSi criSTiNa BorGES da SilVa 038.***.***-01 iPiraNGa
221 cSl-519 JESSica fErrEira da SilVa 049.***.***-47 iPiraNGa
222 cSl-520 dEUSiMar loPES dE MoraiS BaNdEira 425.***.***-91 iPiraNGa
223 cSl-523 carloS HENriQUE ViEira fErraZ 411.***.***-78 iPiraNGa
224 cSl-524 SElMa SaNToS GoNÇalVES 788.***.***-15 iPiraNGa
225 cSl-526 Maria JoSE ViEira 566.***.***-20 iPiraNGa
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226 cSl-527 criSlaiNE ViEira SaNToS 969.***.***-04 iPiraNGa
227 cSl-528 fraNciSco carloS da SilVa SaNToS 682.***.***-68 iPiraNGa
228 cSl-529 JacKSoN carValHo da SilVa 833.***.***-87 iPiraNGa
229 cSl-531 Joao EVaNGEliSTa rodriGUES 155.***.***-15 iPiraNGa
230 cSl-533 roSaNia aNdradE ViEira 576.***.***-20 iPiraNGa
231 cSl-534 doMiNGoS dE JESUS araUJo 358.***.***-00 iPiraNGa
232 cSl-535 WEcHard MicHaEl MarQUES da SilVa 034.***.***-25 iPiraNGa
233 cSl-536 aldEMir da coNcEiÇao SilVa 184.***.***-06 iPiraNGa
234 cSl-537 Maria dE NaZarE TEiXEira 345.***.***-53 iPiraNGa
235 cSl-538 TarciSio araUJo caMara 043.***.***-06 iPiraNGa
236 cSl-539 laUra fErNaNda PiNTo MaciEl 041.***.***-07 iPiraNGa
237 cSl-541 MarTa criSTiNa doS SaNToS MENEZES 040.***.***-57 iPiraNGa
238 cSl-542 Maria cicEra BarBoSa 993.***.***-34 iPiraNGa
239 cSl-543 EliaNa PErEira da SilVa 706.***.***-49 iPiraNGa
240 cSl-546 raiZa SilVa SoarES 035.***.***-45 iPiraNGa
241 cSl-548 Maria dE faTiMa fErrEira dE araUJo 994.***.***-04 iPiraNGa
242 cSl-549 KalliNE dalMaScHio SaNToS 033.***.***-78 iPiraNGa
243 cSl-550 aNToNio dE VaScoNcEloS rocHa 668.***.***-53 iPiraNGa
244 cSl-552 ilToN fErNaNdES da SilVa 147.***.***-00 i PiraNGa
245 cSl-553 JoSE NUNES rocHa NUNES 400.***.***-87 iPiraNGa
246 cSl-554 SirlENE araUJo cHaVES 053.***.***-06 iPiraNGa
247 cSl-555 BEaTriZ MarTiNS doS SaNToS 053.***.***-83 iPiraNGa
248 cSl-556 JoYcE MarTiNS SaNToS 059.***.***-16 iPiraNGa
249 cSl-557 Maria daS GraÇaS MarTiNS dE carValHo  318.***.***-87 iPiraNGa
250 cSl-558 MariaNY alVES MarTiNS 871.***.***-10 iPiraNGa
251 cSl-559 EliENE rUfiNo loPES 840.***.***-20 iPiraNGa
252 cSl-560 EVaNUSa fErrEira dE SoUSa 031.***.***-95 iPiraNGa
253 cSl-561 aNa rodriGUES liMa 086.***.***-73 iPiraNGa
254 cSl-562 JacSoN MiraNda dE Sá 050.***.***-55 iPiraNGa
255 cSl-562 iVaNildE dE carValHo crUZ 895.***.***-87 TroPical
256 cSl-563 diEGo SoUSa SaNToS 069.***.***-55 iPiraNGa
257 cSl-564 diEGo SoUSa SaNToS 069.***.***-55 iPiraNGa
258 cSl-564 lEilSoN MacHado SoUSa 018.***.***-77 iPiraNGa
259 cSl-565 aNToNia EdilENE dE SoUSa faria  068.***.***-33 iPiraNGa
260 cSl-567 Joao dE dEUS fraNÇa 238.***.***-20 iPiraNGa
261 cSl-568 Maria lUcia GoMES dE SoUSa 861.***.***-00 iPiraNGa
262 cSl-569 fraNciSco lEoNardo dE SoUSa 581.***.***-04 iPiraNGa
263 cSl-571 ZUlMira fErNaNdES coSTa 417.***.***-15 iPiraNGa
264 cSl-572 lEUdE dE SoUSa SaNToS 626.***.***-53 iPiraNGa
265 cSl-573 roUSiVaNE MacEdo dE SoUSa 002.***.***-02 iPiraNGa
266 cSl-574 Maria dE SoUSa rEiS oliVEira 003.***.***-14 iPiraNGa
267 cSl-575 JoSUE oliVEira carValHo 758.***.***-68 iPiraNGa
268 cSl-577 EdiaNE NoVaiS SaNToS 020.***.***-56 iPiraNGa
269 cSl-580 aNa PaUla aMaral dE SoUSa 009.***.***-75 iPiraNGa
270 cSl-581 NaTalYa BEZErra dE liMa 081.***.***-01 iPiraNGa
271 cSl-582 SaMira MaciEl aroUcHE 608.***.***-75 iPiraNGa
272 cSl-583 laiSSE dE faTiMa fraNÇa da SilVa 000.***.***-04 iPiraNGa
273 cSl-584 daiaNE liMa doS SaNToS 468.***.***-52 iPiraNGa
274 cSl-585 PEdro TEiXEira da SilVa 002.***.***-82 iPiraNGa
275 cSl-586 roSENir da SilVa MacENa 003.***.***-40 iPiraNGa
276 cSl-587 EliZoNEUdE doS SaNToS liMa 025.***.***-00 iPiraNGa
277 cSl-588 MilENa coSTa aMoriM 054.***.***-22 iPiraNGa
278 cSl-589 JESSica coSTa fErrEira 060.***.***-93 iPiraNGa
279 cSl-590 ValdirENE GaMa BEZErra 048.***.***-66 iPiraNGa
280 cSl-591 MarcoS aNToNio SilVa dE SoUSa 003.***.***-54 iPiraNGa
281 cSl-592 ZacariaS fErrEira dE SoUSa 396.***.***-15 iPiraNGa
282 cSl-593 SHirlEY SalES PErEira 700.***.***-85 iPiraNGa
283 cSl-594 ViViaNE da caSSia MarTiNS 040.***.***-99 iPiraNGa
284 cSl-595 SilVaNa cardoSo ViEira 834.***.***-49 iPiraNGa
285 cSl-596 NaTalia BarBoSa MaciEl 034.***.***-05 iPiraNGa
286 cSl-597 aNToNio da SilVa PESSoa 080.***.***-02 iPiraNGa
287 cSl-598 JUSTiNo NoNaTo da SilVa 485.***.***-53 iPiraNGa
288 cSl-599 EVa NoVaiS SaNToS 050.***.***-86 iPiraNGa
289 cSl-607 dENiSE SoUSa araUJo 043.***.***-12 TroPical
290 cSl-610 JoSE da coNcEiÇao SilVa GaSPar 623.***.***-56 caSaS PoPUlarES
291 cSl-611 carMElia aBrEU alMEida 006.***.***-40 caSaS PoPUlarES
292 cSl-612 clEoNildE dE faTiMa riBEiro 000.***.***-47 caSaS PoPUlarES
293 cSl-613 Marcia rEGiNa SilVa GaSPar 612.***.***-80 caSaS PoPUlarES
294 cSl-614 NaidE liMa dE aGUiar 055.***.***-26 caSaS PoPUlarES
295 cSl-615 daNila araUJo rodriGUES 078.***.***-52 caSaS PoPUlarES
296 cSl-616 dEBora alMEida Nicacio 068.***.***-45 caSaS PoPUlarES
297 cSl-617 ciNTHYa doria GaSPar 612.***.***-26 caSaS PoPUlarES
298 cSl-618 JoarlaN araUJo dE SoUSa 443.***.***-38 caSaS PoPUlarES
299 cSl-619 lorraNY coSTa SilVa 615.***.***-98 caSaS PoPUlarES
300 cSl-620 aliNE PErEira doS SaNToS 098.***.***-78 caSaS PoPUlarES
301 cSl-621 dEiViSoN coSTa SilVa 083.***.***-80 caSaS PoPUlarES
302 cSl-622 JaQUEliNE cUNHa dE SoUSa 018.***.***-54 caSaS PoPUlarES
303 cSl-623 KaYllaNE coSTa SilVa 048.***.***-43 caSaS PoPUlarES
304 cSl-624 alicE dE MaToS frEiTaS 615.***.***-79 caSaS PoPUlarES
305 cSl-625 JUcilENE SiMao dE carValHo SilVa 042.***.***-80 caSaS  PoPUlarES
306 cSl-626 Maria EliZaBETH liSBoa da MoTa 891.***.***-72 NoVo TEMPo
307 cSl-629 GilSoN carloS loPES da SilVa 759.***.***-34 NoVo TEMPo
308 cSl-636 TErEZa dE araUJo liMa 257.***.***-91 loTEaMENTo iPÊ
309 S/cSl clEoNildE doS SaNToS dE oliVEira  895.***.***-15  iPiraNGa
310 S/cSl roGErio fErNaNdES lira 034.***.***-63 NoVo TEMPo
311 S/cSl aNToNio MarcoS TEiXEira SoUZa 705.***.***-97 NoVo TEMPo
312 S/cSl Maria ilMa do NaSciMETo 709.***.***-91 caSaS PoPUlarES
313 S/cSl acaiNa KiSS da SilVa EliaS  020.***.***-08 TroPical

314 S/cSl aBdiaS PErEira PiNHEiro 052.***.***-90 TroPical
315 S/cSl iVaNildE lEida doS SaNToS lEiTE 829.***.***-72 TroPical
316 S/cSl EdMilSoN dE oliVEira 995.***.***-49 TroPical
317 S/cSl MarcoS ViNiciUS da coSTa TaVarES 036.***.***-76 TroPical

Daniel Benguigui
coordenador Exec.da Unidade Exec. do Projeto

UEP/ProSaP. decreto N° 1256/2019
Protocolo: 697778

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
CONTRATO Nº 20210386

ORIGEM PREGÃO Nº 8/2020-043PMP
coNtrataNte FUNdo MUNiciPaL de saUde
CONTRATADA(O) DENTAL OESTE EIRELI EPP
oBJETo aquisição de material permanente odontológico, destinado a atender a 
Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, 
conforme aNEXo i do edital.
Valor ToTal r$ 69.703,70 (sessenta e nove mil, setecentos e três reais e 
setenta centavos)
ViGÊNcia 12 (doze) meses, iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
daTa da EMiSSÃo 13 de Julho de 2021

Protocolo: 697841

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico Nº 022/2021 
a Prefeitura Municipal de Placas através do fundo Municipal de Educação 
cNPJ: 28.558.407/0001-58, torna público que conforme processo adminis-
trativo 075/2021, referente ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 022/2021, e nos 
termos da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 26/08/2021, 
pelo Secretário Municipal de Educação Marcelo Wilton rodrigues leal objeto: 
registro de Preço Para Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos 
da rede Publica de Ensino do Município. Vencedora Parcial: l G leon Junior 
Eireli 30.542.332/0001-69. Vencedora Parcial: V S Servicos de locacoes Eireli 
36.908.164/0001-69. Marcelo Wilton Rodrigues Leal - Secretário muni-
cipal de educação.

Protocolo: 697756

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
eXtrato de terMo aditiVo 

ESPÉciE: 4º Termo aditivo nº 20200084. origem: Tomada de Preços nº 
2/2019-031255. contratante: Prefeitura Municipal de Prainha/Pa. contratado: 
Tupaiu construções e Serviços ltda cNPJ (Mf) 10.971.680/0001-44. objeto: 
contratação de Empresa Para a construção do Gramado e alambrado do cam-
po de futebol no Município de Prainha/Pa, conforme contrato de repasse do 
convenio nº 869714/2018 operação 10572246-52 do Ministério do Esporte. 
Período: 10 de agosto à 09 de dezembro de 2021. data da assinatura do 4º 
Termo de aditivo: 06/08/2021. Permanecem inalteradas demais informações 
do referido termo aditivo.

Protocolo: 697759

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PROCESSO LICITATÓRIO N°089/2021
PreGÃo eLetrôNico Nº 064/2021/FMs

objeto: aquisição de equipamento/material Permanente para estruturação e 
adequação dos ambientes de assistência odontológica, segundo quantitativos 
e demais condições estabelecidas neste Termo de referência e na Portaria 
n°3.389/2020 do Ministério da Saúde.
abertura no dia 13/09/2021 ás 10h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Advaldo Rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 697770
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL

aViso de LicitaÇÃo
Ato: Pregão Eletrônico Nº 013/2021-SEMTRAS - objeto: aquisição de 
combustível, visando atender a secretaria municipal de trabalho e assistência 
social. Publicação do Edital: 26/08/2021 no endereço eletrônico: www.portal-
decompraspublicas.com.br E www.santarem.pa.gov.br. abertura das propostas: 
09/09/2021 às 9h30min.

Cláudia Regina Queiroz Reis
Pregoeira da SEMTraS

Protocolo: 697761

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL

eXtrato de coNtrato
ato: Extrato dos contrato Pregão Eletrônico Nº 009/2021-SEMTraS. objeto: 
aquisição de recarga de GlP - 13, para atender as necessidades da semtras. 
Vigência do contrato: 26/08/2021 até 31/12/2021. contrato n°032/2021 Par-
tes: Secretaria Municipal de Trab. e assist. Social / iNoMaTa carValHo & 
carValHo lTda - ME, cNPJ 03.903.920/0001-08; valor r$ 45.400,00.

ceLsa Maria GoMes de Brito siLVa
Secretária Mun. do Trab. e assist. Social-SEMTraS

dEc. 006/2021 - GaP/PMS
Protocolo: 697763

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de HaBitaÇÃo 
e reGULariZaÇÃo FUNdiÁria - seHaB

PORTARIA 016/2021- SEHAB DE 25 de Agosto de 2021
a Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, Sra. NElcilENE 
da SilVa GoMES loPES, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 
014/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE: art. 1º - designar ao servidor abaixo indicado para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária e a empresa es-
pecializada para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva 
e corretiva (carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor 
ventilador, etc.), incluindo troca/aquisição de materiais, peças e acessórios para 
centrais de ar (cabos, compressor e etc.), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária -SEHaB.
ValdEMir GUiMarÃES PaZ - Matrícula nº 70883
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado ao servidor:
fáBio alaN carNEiro dE SoUSa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, ao 
vigésimo quinto dia de agosto de dois mil e vinte e um.

NeLciLeNe da siLVa GoMes LoPes-
Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária

PORTARIA 015/2021- SEHAB DE 25 de Agosto de 2021
a Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, Sra. NElcilENE 
da SilVa GoMES loPES, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto 
nº 014/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal 
e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.
rESolVE: art. 1º - designar ao servidor abaixo indicado para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária e a empresa con-
tratada para a aquisição de material permanente, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária -SEHaB. fáBio 
alaN carNEiro dE SoUSa
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado ao servidor:
ValdEMir GUiMarÃES PaZ - Matrícula nº 70883
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, ao 
vigésimo quinto dia de agosto de dois mil e vinte e um. 
NeLciLeNe da siLVa GoMes LoPes - Secretária Municipal de Habitação 
e regularização fundiária.

Protocolo: 697830
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº PP/2021.013-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 10/09/2021, às 08:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Presencial Nº PP/2021.013-PMSJa SrP, tipo 

menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTUra 
coNTraTacao dE SErVicoS dE laVaGEM dE VEicUloS Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES doS fUNdoS MUNiciPaiS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MU-
NiciPal do MUNiciPio dE Sao Joao do araGUaia. o edital estará disponível 
no sítio do Município https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, 
Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº Pe/2021.030-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 10/09/2021, às 11:00h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.030-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coN-
TraTacao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTacao dE SErVicoS 
dE rEProGrafia, iMPrESSao E ENcadErNacao Para aTENdEr oS fUN-
doS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia. 
o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com. ronis da silva 
Amorim-Pregoeiro.

a aViso de LicitaÇÃo: 
cHaMada PUBLica Nº dL/2021.034-FMe

a presente chamada Pública vem fomentar o desenvolvimento do Programa 
Nacional de agricultura familiar-ProNaf, por meio de aquisição de alimentos 
produzidos por agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de 
alimentação Escolar - PNaE. objeto: aquisição de gêneros de alimentação 
em função da manutenção do Programa Nacional de alimentação Escolar no 
âmbito dos 30% destinados a agricultura familiar de São João do araguaia, 
durante o ano letivo de 2021. abertura: 16/09/2021 às 13h30min. a seção 
de lance do processo acima mencionado será realizada na Sala da cPl, sito a 
Praça José ferreira Martins, s/n, centro, cEP: 68.518-000, S/Nº São João do 
araguaia-Pa. onde o edital poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, 
fornecido pelo interessado. informações das 08h00min às 14h00min. ronis 
da silva amorim -Presidente

Protocolo: 697779
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, por intermédio da Secre-
taria de Saúde, torna público abertura de Processo licitatório do tipo menor 
preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 029/2021, cujo 
objeto é o registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de fisioterapia assistenciais aos pacien-
tes do SUS que necessitem de atenção e acompanhamento a fim de atender 
as necessidades precípuas da Secretaria municipal de Saúde de São Miguel 
do Guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 09/09/21 às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 038/2021, cujo objeto é o contratação de empresa para 
aquisição de 1 (um) servidor de hospedagem de arquivos e sistema internos, 
objetivando atender as demandas dos departamentos vinculados á Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 13/09/2021 às 09:00 horas, por meio do ende-
reço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e 
anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: 
smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertura de 
Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrô-
nico SrP nº 040/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços gráficos, 
objetivando atender as demandas das secretarias, fundos municipais da Pre-
feitura Municipal de São Miguel do Guamá/Pa. a sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 10/09/2021 às 09:00 horas, por meio 
do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, 
Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, 
Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo 
Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 às 12:00hs. eduardo sampaio Gomes 
Leite - Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/Pa, através de sua Pre-
goeira, torna público que não houve licitante habilitado/classificado na sessão 
pública do Pregão Eletrônico SrP Nº 023/2021, cujo objeto é registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa para recuperação de vias 
urbanas com recapeamento e tapa-buraco com massa asfáltica, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura e Urbanismo 
do Município de São Miguel do Guamá/Pa. a licitação foi declarada fracaSSa-
da. eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito.

Protocolo: 697780
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº. 004/2021 
objeto: contratação de empresa para construção de pavimentação em Blokret 
Sextavado, com meio fio e linha d’agua e calçamento, na Travessa São Fran-
cisco, Bairro Nossa Senhor aparecida, município de Senador José Porfírio, 
em atendimento ao convênio nº. 17/2021 da Secretaria de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas. Tipo: Menor Preço, empreitada por 
preço Global. data: 13/09/2021. Horário: 09:00h - iNforMaÇÕES: divisão de 
licitações e contratos, sito a rua Marechal assunção, nº. 116, complemento 
Prédio da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, cEP 68.360-000, Bairro 
centro, Senador José Porfírio/Pa.

Senador José Porfírio/Pa, 25 de agosto de 2021
Kleber dos anjos de sousa

Presidente da cPl.
Protocolo: 697781
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

  
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos N° 20210259
PreGÃo eLetrôNico Nº 033/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS ali-
MENTÍcioS Para aTENdEr a  MErENda EScolar daS EScolaS da rEdE 
MUNiciPal dE ENSiNo, a fiM dE SUPrir aS  NEcESSidadES dE aliMENTa-
ÇÃo EScolar dE alUNoS da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo do  MUNicÍPio 
dE SoUrE/Pa. assinatura da ata:11/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: a S NaGaSE & cia 
lTda, c.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38, vencedora com o valor global estimado 
de r$16.800,00,  JacilENE PErEira GoMES ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 
26.885.935/0001-96, vencedora com o valor global estimado de r$ 69.330,00, 
MENdES & SoUSa coMÉrcio dE aliMENToS, c.N.P.J. nº 30.445.162/0001-02, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 59.886,80,  M araUJo coMErcio 
dE PaNificaÇÃo EirEli, c.N.P.J. nº 10.883.174/0001-01, vencedora com 
o valor global estimado de r$ 255.168,00, 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$ 4.500,00, E dE J BriTo co-
MErcio dE carNES EirEli, c.N.P.J. nº 38.234.806/0001-17, vencedora com 
o valor global estimado de r$ 134.400,00, TUdao coMErcio SErVico & 
rEPrESENTaÇÃo liMiTada, c.N.P.J. nº 39.715.371/0001-95, vencedora com 
o valor global estimado de r$ 301.387,50, TiaGo dE aNdradE GoMES lTda, 
c.N.P.J. nº 37.760.036/0001-83, vencedora com o valor global estimado de 
r$ 130.050,00, Mar & TErra coMErcio dE aliMENToS EirEli, c.N.P.J. nº 
01.591.822/0001-57, vencedora com o valor global estimado de r$ 24.600,00. 
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° 20210300
PreGÃo eLetrôNico Nº 047/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE GENEroS aliMENTi-
cioS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. assinatura da ata:18/08/2021. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e ho-
mologada: SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli, iNScriTa 
No c.N.P.J. nº 32.783.374/0001-17, vencedora com o valor global estimado 
de r$ 13.476,00, 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$ 35.237,00, Mar & TErra coMErcio dE aliMENToS EirEli, 
iNScriTa No c.N.P.J. nº 01.591.822/0001-57, vencedora com o valor global es-
timado de r$ 23.698,00, r c V r dE oliVEira lTda EPP,  iNScriTa No c.N.P.J. 
nº 15.300.567/0001-50,  vencedora com o valor global estimado de r$ 23.594,30. 
A ata com  os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

Protocolo: 697782
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ParticULares
.

eLMo BaLBiNot, 
Portador do rG Nº 9791914 ssP/Pr 
INSCRITO NO CPF Nº 161.865.249-49 

Torna púbico que firmou um TAC ( Termo de Compromisso) de n º 899/2021 com 
o Governo do Estado do Pará, através da SEMaS ( Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade) tendo como objeto a de regularização ambiental  
referente ao desmatamento ocorrido no imóvel denominado fazenda Nova Era, 
localizada á rod Br 222 km 45, adentro 10 km  - dom Eliseu -Pa.

Protocolo: 697787

..

eMPresariaL
.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Aviso de Homologação e Adjudicação realizado pela autoridade competen-
te. Modalidade: coNcorrÊNcia nº 3/2021-00001cMP – técnica e Preço. 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que 
tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, 
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 
externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade com o intuito de 
difundir ideias, princípios, iniciativas e de informar o público em geral da 
câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará, atendendo ao princípio 
da publicidade e ao direito à informação. Vencedor: K. J. da S. carNEiro 
EirEli, com o valor total de r$ 792.000,00  (setecentos e noventa e dois 
mil reais). o senhor iVaNaldo BraZ da SilVa SiMPlÍcio, ordenador de 
despesas homologou a licitação na forma da lei nº 12.232/2010, 8.666/93 
e em conformidade com às exigências editalícias do Edital supracitado em 26 
de agosto de 2021/ ParaUaPEBaS - Pa, 26 de agosto de 2021/JerLiNÊs 
Pereira cHaVes/comissão de Licitação/Presidente.

Protocolo: 697455

sB iNdUstria e coMercio de 
ProdUtos NatUrais Ltda 
CNPJ 29.982.809/0001-48 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa / iGaraPÉ-Miri, a licença de operação (l.o) para faBricaÇÃo 
dE coNSErVaS dE frUTaS, com o endereço raM do TraQUaTEUa, cEP 
68.433-000, Bairro SÃo JEroNiMo, iGaraPÉ-Miri, através do processo 
n° 014/2021 e lhe foi concedida a l.o N° 009/2021.

Protocolo: 697790

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtôNMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas-saaeP

eXtrato de PriMeiro aditiVo 
AO CONTRATO Nº 028/2021-SAAEP

oriGEM: contrato n° 028/2021SaaEP, dEcorrENTE: Pregão Presencial 
n° 005.20. PP.SaaEP, coNTraTada: r a QUEiroZ SErViÇoS EirEli - 
ME, oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para, sob demanda, 
prestar serviços de manutenção predial corretiva e pequenas reformas, com 
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra em áreas 
nas unidades do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – Sa-
aEP, Valor iNicial do coNTraTo: r$ 669.472,37 (seiscentos e sessenta 
e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), Vi-
GÊNcia iNicial do coNTraTo: início em 30 de Março de 2021 e término 
em 31 de dezembro de 2021, EXEcUÇÃo iNicial do coNTraTo: início em 
17 de abril de 2021 e término em 17 de julho de 2021, oBJETo do adi-
TiVo: Primeiro termo aditivo de execução ao contrato nº 028/2021SaaEP, 
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial corretiva e 
pequenas reformas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e 
mão de obra em áreas nas unidades do Serviço autônomo de água e Esgoto 
de Parauapebas – SaaEP, Valor do coNTraTo aPÓS 1º adiTiVo: inalte-
rado, ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º adiTiVo: inalterado, EXEcUÇÃo 
do coNTraTo aPÓS 1° adiTiVo: início em 17 de abril de 2021 e término 
em 15 de outubro de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente cPl

Port. Nº 525/2021-SaaEP
Protocolo: 697767

deBora teiXeira da siLVa 
CNPJ 17.512.282/0001-09 

av Vinte, S/N, Bairro Jardim Maringa, rio Maria/Pa, torna público que rece-
beu da SEMMA Rio Mario a LO 015/2021 para a atividade de beneficiamento 
de madeira, através do processo n° 57/2017.

Protocolo: 697821

aViso de retiFicaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-0508001-SRP

o Município de tomé açu, informa que no dia 24 de agosto de 2021, 
no Diário Oficial do Estado Nº 34.679, página nº 115; por equivoco, foram 
digitados alguns dados incorretos, onde se lê: às 10:00 horas, do dia 03 
de Setembro de 2021, realizará sessão pública na modalidade Pregão Nº 
9/2021-0508001-SrP, na forma ElETrÔNica, leia-se: às 10:00 horas, do 
dia 08 de Setembro de 2021, realizará sessão pública na modalidade Pregão 
Nº 9/2021-0508001-SrP, na forma ElETrÔNica.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
PrEfEiTo - Em exercício

Protocolo: 697823

rioPeL - iNdUstria e coMercio 
de aParas de PaPeL Ltda 
CNPJ: 05.006.978/0001-84 

Torna público que recebeu da SEMMa/ananindeua, a l.o nº l084721 para 
o comercio atacadista de resíduos de Papel e Papelão, no distrito industrial 
Quadra 13 setor E lote 2, s/nº através do processo r044721.

Protocolo: 697805
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r siLVa costa coMercio de GÁs/roNiGÁs 
CNPJ: 18.131.320/0001-46 

localizado na av. Muniz lopes, 111, liberdade, torna público que está re-
querendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença de operação 
para a atividade de “comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GlP)”.

Protocolo: 697813

JBs s.a. 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS a licença de instalação 3159/2021, para instalação 
da atividade de “co-processamento de resíduos “Nova Graxaria de Sangue” 
com validade de 13/08/2022 para instalação no município de Marabá - Pa.

Protocolo: 697814

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº-017/2021-cMiP

PROCESSO ADMINISTRATIVO - CPL Nº-028/2021-CMIP
PreGÃo PreseNciaL Para reGistro 

de PreÇo Nº-PPsrP.002/2021-cPL-cMiP
ata de reGistro de PreÇo 002/2021 - cPL - cMiP

coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará - Pa.
coNTraTada: l c PoZZEr EirEli - EPP, nome fantasia PaPElaria diNa-
Mica, cNPJ/Mf: 34.848.473/0001-65, vencedora dos itens: 1, 2, 4, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 44, 47 e 49.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE MaTE-
rial dE HiGiENE, liMPEZa, GÊNEroS aliMENTÍcioS, coPa E coZiNHa, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE iPiXUNa do 
Pará, rEfErENTE ao Saldo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 002/2021 
- cPl - cMiP.
ViGÊNcia: até 31/12/2021.
Valor GloBal: r$-10.874,92 (dez mil, oitocentos e setenta e quatro reais 
e noventa e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.30.00 Material de consumo.
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.
foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
daTa: 23/08/2021.

roBsoN MoNteiro saNtiaGo
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 697815

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico Nº 001/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo aquisição de TVs Smarts lEd Tecnologia 4k, para atender as de-
mandas da área de educação do SESi-dr/Pa, conforme Edital e anexo i.
ABERTURA: 08 de setembro de 2021.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HORÁRIO DA ABERTURA: 15:00 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/
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 27 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 697816

iNdUstria e coMercio Madeireira NasciMeNto Ltda
firma do ramo de serraria, estabelecida na rodovia Pa 370, KM 20, Jaca-
mim s/n, Santarém/Pa, portadora do cNPJ nº 37.280.067/0001-37, vem 
tornar publico que recebeu junto a SEMaS/Pa a licença de operação - lo 
nº 12956/2021,  processo nº 22166/2021, com validade até 15/08/2025.

Protocolo: 697808

caMara MUNiciPaL de aNaPU
eXtratos de coNtratos

coNtrato Nº: 019/2021 cMa: oriGEM: PrEGÃo PrESENcial Nº 
007/2021 cMa: coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa: coN-
TraTada: f. M. S SilVa doS SaNToS coMÉrcio EirEli-ME; oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Para forNcEciMENTo 
dE MaTEriaS PErMaNENTES, SUPriMENToS dE iNforMaTÍca E MaTE-
riaiS dE EXPEdiENTE. Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara 
MUNiciPal dE aNaPU/Pa, conforme anexo i - Termo de referência; Valor 
ToTal: r$ 174.002,50 (cento e setenta e quatro mil, dois reais e cinquenta 
centavos); ViGÊNcia: 24 de agosto de 2021 a 23 de agosto de 2022; daTa 
da aSSiNaTUra: 24 de agosto de 2021.

coNtrato Nº: 020/2021 cMa: oriGEM: PrEGÃo PrESENcial Nº 
007/2021 cMa: coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa: coN-
TraTada: ESaTi coMÉrcio E SErViÇoS EirEli; oBJETo: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Para forNcEciMENTo dE MaTEriaS 
PErMaNENTES, SUPriMENToS dE iNforMaTÍca E MaTEriaiS dE EX-
PEdiENTE. Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal 
dE aNaPU/Pa, conforme anexo i - Termo de referência; Valor ToTal: r$ 
124.796,25 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e 
vinte e cinco centavos); ViGÊNcia: 24 de agosto de 2021 a 23 de agosto de 
2022; daTa da aSSiNaTUra: 24 de agosto de 2021.

WHaNdeiLoN de carVaLHo saNtos
Vereador/Presidente.

Protocolo: 697809

LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
PaULo raYMUNdo BriGido de oLiVeira eireLLi 

cNPJ: 22.911.135/0001-41 
Torna público que recebeu a li n°002/2021 da Secretaria Municipal de 
Meio ambiente - SEMMa, referente a obra Portuária realizada pelo dNiT 
no Município de Juruti.

Protocolo: 697810

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL 
de oPeraÇÃo - Lo
LoJas reNNer s.a. 

CNPJ 92.754.738/0328-70 
Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação - lo para a ativi-
dade coMÉrcio VarEGiSTa dE coSMÉTicoS, ProdUToS dE PErfUMaria 
E dE HiGiÊNE PESSoal, com o endereço rod. Br 316, Km 04, nº4500, 
Bairro: coqueiro, cidade: ananindeua/Pa, cEP: 67113-970, através do re-
querimento código: r066221.

Protocolo: 697811

a empresa QUeiJo Leite iNd. e coM. de aLiMeNtos eireLi
Inscrita no CNPJ nº 28.441.844/0001-97 e i.e. nº 15.574.266-3 

Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de água azul do Norte-Pa (SEMMa), licença ambiental de operação para 
atividade de fabricação de laticínios, localizada na Vila canadá, Quadra 59, 
S/N, cEP 68.533-000, bairro Novo Horizonte, no município de água azul do 
Norte - Pa. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 697799

reBeLo iNdUstria coMercio 
e NaVeGaÇÃo Ltda

CNPJ 05.685.961/0008-77 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa,  licença de operação 
nº12744/2021, com validade de 5 ano, e licença de instalação nº3113/2021, 
com validade de 1 ano, para atividade de instalação portuária  fora do 
porto organizado,  estação de transbordo para cargas em geral, incluindo 
perigosas.

Protocolo: 697801

BeNeVides ÁGUas s/a
CNPJ/ME nº 15.887.193/0001-11

Nire 1530001735-1
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria

editaL de coNVocaÇÃo de seGUNda cHaMada
Uma vez que a assembleia Geral Extraordinária da companhia, convocada 
para ocorrer no dia 13 de agosto de 2021, não foi instalada em razão da 
ausência de quórum para sua instalação, ficam convocados, na forma da 
lei, os Senhores acionistas da Benevides águas S/a (“companhia”), para se 
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 preferen-
ciais 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 compa-
nhia 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 integralização de 1 (uma) nova ação ordinária ou 1 (uma) 
nova ação preferencial do capital social da companhia; ou (b) não tendo o 
acionista cuja participação seja reduzida à fração em razão do grupamento 
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optado por manter sua participação acionária na companhia, venham a ser 
reembolsados pela companhia 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 
refletir o novo texto do artigo 5º; e
(vi)  a autorização para que os diretores da Sociedade tomem todas as 
providências 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 recompos-
tas à unidade de ação inteira), bem como para a realização dos registros e 
atualizações 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: 697802

raiMUNdo NoNato da siLVa eireLi 
cNPJ n°. 15.139.663/0001-69 

Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação sob 
o processo n°. 27314/2021, para desenvolver atividade de terminal reven-
dedor retalhista na navegação interior, em itaituba-Pa.

Protocolo: 697803

orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZôNia
coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇos esPeciaLiZados

eXtrato do coNtrato Nº 001/2021
objeto: o objeto do presente consiste na prestação de serviços especiali-
zados pela coNTraTada à coNTraTaNTE, em formato de assessoria para 
a realização de importações para pesquisa científica, através da Lei no. 
8.010/90 (com isenção total de impostos), para atender os projetos da oS 
Bio-Tec amazônia.
data de assinatura: 04/08/2021 - Vigência: indeterminado
contratante: aSSociaÇÃo BioTEc-aMaZÔNia, pessoa jurídica de direi-
to privado, sem fins lucrativos, sob o CNPJ/MF nº 26.791.074/0001-87, 
qualificada como Organização Social (OS) no âmbito estadual, através do 
decreto nº 1.849, de 19 de Setembro de 2017. localizada na av. Perimetral 
da ciência, km 01, Guamá, Belém - Pa, cEP: 66.075-970.
contratada: MS SoraNSo empresa devidamente inscrita no cNPJ sob o 
nº. 33.100.923/0001-74, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, 
na avenida Marquês de Herval, 1612 aptº 1802 - Bairro Pedreira - cEP: 
66.085-316, tendo como representante legal a Sra. MarcElla dE NaZarÉ 
SaNToNi SoraNSo.

Protocolo: 697804

coMeta soPro iNdUstria e coMercio 
de eMBaLaGeNs PLÁsticas eireLi 

cNPJ 26.564.410/0001-59 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/SaNTa iZaBEl, a licença de operação (l.o) para faBricaÇÃo dE 
EMBalaGENS PláSTicaS EirEli, com o endereço TV, SaNTa caTariNa, N° 
1168, diSTriTo dE aMEricaNo, através do processo n° 0812021/2021 e 
lhe foi concedida a l.o N° 085/2021.

Protocolo: 697794

a empresa QUeiJo Leite iNd. e coM. de aLiMeNtos eireLi 
Inscrita no CNPJ nº 28.441.844/0001-97 e I.E. nº 15.574.266-3 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de água 
azul do Norte - Pa (SEMMa), licença ambiental de operação de número 
008/2021, válida até 06/03/2023 para atividade de fabricação de laticínios, 
localizada na Vila canadá, Quadra 59, S/N, cEP 68.533-000, bairro Novo 
Horizonte, no município de água azul do Norte - Pa.

Protocolo: 697797

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de capanema, a licença 
Prévia - lP Nº 003/2021 e a licença de instalação - li Nº 004/2021, para 
a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430018366 
- rd capanema Bragança km 09”, localizada no Município de capanema, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 697845

MatadoUro esteZiNHo Ltda 
CNPJ 22.654.429/0002-16, I.E. 15.640.951-8 

localizado à rua Principal da colônia Paraíso, à esquerda, à altura do Km 
03, adentro 02 Km, Zona rural, cEP 68633-000, município dom Eliseu-Pa, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a li n° 003/2021, validade: 28/06/2023, Valor autorizado - Ndc - n° 
cabeças (unidade/dia) ≤ 200 NDC.

Protocolo: 697846

aUto Posto oUreMeNse  Ltda 
CNPJ: 13.503661/0001-81 

Na trav. cipriano Santos 205, ourém/Pa, torna público de requereu da SEMaS/
ourém, renovação da licença de operação 014/2020 - prot. 029/2021.

Protocolo: 697847

LeMarc aGroMoNd iNdUstria 
e coMercio iNterNacioNaL

cNPJ 20.612.931/0007-43
Torna público que requereu à Secretaria Municipal da Gestão do Meio am-
biente e Turismo - SEMMaT/BENEVidES, a licença de operação (l.o), para 
ProcESSaMENTo E coNSErVaÇÃo dE PolPaS dE frUTaS, com o endereço 
TV SÃo JoÃo N° 44, fUNdoS, Bairro daS florES, através do processo 
n° 093/2021 e lhe foi concedida a l.o. n° 133/2021.

Protocolo: 697839

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
Credenciado pelo o Processo de Autorização Nº 275/2019 - CEE/PA 
-Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e adultos a distância, códi-
go do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a 
vida escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2021:
adayane Silva Santos; adriana Pereira de oliveira; adriano Gonçalves Silva; 
adriel dos Santos frança; alberico de Jesus; alexandre da Silva deus; ale-
xandre dos Santos de Jesus; alexsandro dias; alexsandro Vilhena da Silva; 
aline rodrigues Holz; almerinda do rozario cosme; álvaro lampier; ana 
carolina Silva; ana flavia Burgel Yoyce; ana Júlia dias Bezerra; anderson 
rodrigues Silva; antonio carlos Zanguetin; antonio José de oliveira da 
Silva; avani Monteiro da Silva costa; Brennon Martinéli Mathias azeredo; 
Bruna da Silva Santos; Bruna Maria rampinelli; Bruno Santos de Jesus; 
carla Katherine alves Godinho; carla Maria da Silva lima; cássio Sampaio 
Santos; celso ricardo Pereira de Souza; celso ricardo roncone; claudia 
Barbosa da Silva caliman; claudiomar Manzolli; cleidir de Souza cruz; 
cléria dos Santos Porto; cleusa do Nascimento farias; cleysson apolinário 
lucidato; cristiane Moura Vitorino; daniel fernandes alves; daniel Pereira 
da fonseca; danielle do carmo oliveira da cunha; deisiane da Silva Kaizer 
antunes; deodesio carlos Marcio Silva; dilermando Manegati carneiro; 
dilmária cidade ferreira; Edna ribeiro amaral; Eduarda Messias de freitas 
Pereira; Eduardo Barbiere; Eliana aparecida de Brito; Eliel duarte fernandes; 
Elissandro Brito de Souza; Elivânia da Silva Morais; Elizeu Borges oliveira; 
Éolo da Silva almeida Júnior; Esther Matos de Souza; fabio Junior Bento 
rezende; fagner rita; fernando Gomes Gonçalves; fernando Medina Be-
nedito; flavio Jose lima; Gabriel de Souza Sedano; Geicia alves de Souza; 
Geovane Batista couto; Gerson luis Marques; Gilvanilson alves dos Santos; 
Glaucio cirylio da Silva; Guilherme abreu figueira; Guilherme Paulino dos 
Santos; Guilhermy Kauã Schmildt ferreira; Hebert lopes Souza; Herich 
Sousa Silva; Herik Henrique Barbosa Veras fernandes; iara Sousa Pinto; 
igor dos Santos rangel; isaac alves rodrigues; isabely cristina Neves de 
almeida; isaias Jacobson Siqueira; isaqueu Pereira da Silva; israel alvarenga 
Soares; izabela ferreira de Sousa; Jaderson Jose leandro Pacheco; Jaziel 
dos Santos; Jean carlos Erhart; Jeane dantas le; Jeconias Matias araujo; 
Jeferson Martins de Sousa; Jeniffer Mayara Ferreira da Silva; Jéssica da 
cunha rocha; Jessica Junia Martins Perdigao de oliveira; Jheyse lalesca 
dantas dos Santos; Jodeil de Jesus Santos; Jordinete Monteiro; Jorge rachid 
daher; José augusto costa ferreira; José Nilson Gomes de Moura; Josenildo 
clarindo Monteiro; Josue Vieira da Mata; Juliana Julião de Sena; Júlio cézar 
do rozário Guimarães; Julyeverson Pereira Santos; larissa Pereira Sales 
duarte ; leonardo Santiago Gomes; letycia alves Vieira côco; leydimara 
cardoso Martinelli; lorena de assis Martins; lucas duarte campos; lucas 
ferreira firme; luciana Pimentel da Silva Sores; luciano de Souza Barros; 
luciano Tolentino Bittencourt; luis carlos dos Santos Martins; Marcia caroly-
ni fabiano de oliveira; Marcio José alexandre; Marcos Juan dos Santos Porto; 
Marcos Vinícius Simões furtado; Marcus Vinicius de Jesus ramos; Margarete 
Martins Bicalho Bastos; Mario alberto Helmer Pimentel; Mariza Vieira costa 
Borges; Matheus Evangelista Silva; Michele Santos rosa; Michelle angel da 
Silva ramos Sousa; Mirian Martins dos Santos calixto; Nathaliana Batista dos 
Santos; Neuzeli Taizes dalmaschio conceição lucas; Nicoly Souza oliveira 
da Silva; olga Sueko ito Peake de Mattos; Paulo fernando de oliveira da 
Silva Botelho; Paulo Henrique rodrigues da Silva; Priscilla Machado Horsts 
Bispo; raiane Gonçalves Bispo lopes; raquel da Penha Silva; rebeca da 
Silva Santos Pereira; reginaldo alberto rodrigues; ricardo leson ferreira; 
rita de cássia lariça alcântara Veloso; rodrigo dos reis Evangelista; ro-
drigo ribeiro das chagas; ronald da conceição rodrigues; rosana oliveira 
Silva roxo; rozildete aparecida Saraiva Silva; Samuel campos fernandes; 
Samuel de Souza coutinho; Sara Silva Barbosa; Sarah Bianca de Melo Jose; 
Sidnei de oliveira alves; Silvia aparecida de Melo; Silvio luiz Tierno; Slivio 
Eduardo de Souza; Thamyris Gomes Machado; Thayslan da Silva Martins; 
Thiago Antonio Pandolfi; Thiago Matos de Souza; Thiago Silva Berbert Lou-
zada; Valdenia ferreira; Vanda Stieg de Vargas; Victor Gomes de Menezes; 
Viviane da costa carvalho; Wagner Santos de carvalho; Warlei candido 
Nunes; Wellington Erivelton rodrigues; Wenderson de Paula Vandermurem; 
Wesley Nascimento dos Santos; Wesley Santos Barbosa; William Higino 
Morais; Yago dos Santos rosa.

Protocolo: 697834

r BraNco eNGeNHaria Ltda 
cNPJ N°. 05.356.679/0001-70 

Torna público que requereu a renovação da licença de instalação N° 
2019/000031 sob Processo N° 2021.Pli.0000531, na SEMMa/Santarém, 
para atividade de Edificação Multifamiliar Vertical, em Santarém/PA.

Protocolo: 697835
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