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EXECUTIVO
.

GABINETE DO GOVERNADOR

.

L E I   Nº  9.296, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação e disponibilização de equipa-
mentos com álcool em gel por parte de estabelecimentos comerciais em 
todo território do Estado do Pará.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° os estabelecimentos comerciais que prestam serviço direto à popu-
lação no Estado do Pará ficam obrigados a disponibilizar, para uso de seus 
clientes, equipamentos com álcool em gel em suas dependências.
§ 1° os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo são aqueles 
classificados como:
i - varejos de alimentação;
ii - shopping centers e centros comerciais;
iii - bares, restaurantes e similares;
iv - supermercados e hipermercados;
v - clubes e serviços;
vi - padarias e similares.
§ 2° a quantidade de equipamentos de álcool em gel a serem dispobinibili-
zados levará em conta a área do estabelecimento, na seguinte proporção:
i - até 70m²  - 01 equipamento;
ii - de 71 a 150m² - 02 equipamentos;
iii - acima de 150m² - a quantidade prevista no inciso ii e mais 01 equi-
pamento a cada 70m² de área.
§ 3° o álcool em gel terá concentração mínima de 70%.
Art. 2° Os estabelecimentos descritos na presente Lei ficam obrigados a 
fixar em locais de fácil acesso e visualização o equipamento de álcool em 
gel, inclusive com placa contendo aviso.
art. 3° o descumprimento das disposições da presente lei  sujeita o esta-
belecimento infrator ao pagamento de multa diária no valor de 50 UPfs-Pa 
(Unidade Padrão fiscal do Estado do Pará), sem prejuízo de outras comi-
nações legais.
art. 4° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

L E I   Nº 9.297, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a associa-
ção de futebol amador do Estado do Pará (afaEPa).
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, a associação de futebol amador do Estado do Pará (afaEPa).
Parágrafo único. a associação de futebol amador do Estado do Pará (afaE-
PA) atende a todas as exigências legais e gozará de todos os benefícios 
concedidos pela legislação vigente às entidades consideradas de utilidade 
pública.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

L E I   Nº 9.298, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
declara e reconhece como  utilidade pública para o Estado do Pará, a asso-
ciação dos moradores da vila de curupaiti e região, do município de viseu/Pa.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 03 de setembro de 1970, a  
associação dos moradores da vila de curupaiti e região, do município de 
viseu/Pa.
Parágrafo único. a associação de que trata este artigo gozará de todos os 
benefícios concedidos pela legislação vigente às entidades consideradas de 
utilidade pública, no âmbito do Estado do Pará.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

L E I   Nº 9.299, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
declara e reconhece como  de  utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação comercial e Empresarial de são caetano de odivelas.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, a associação comercial e Empresarial de são caetano de 
odivelas.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

L E I   Nº 9.300, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação de Professores mega status (aPmEs).
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, a associação de Professores mega status (aPmEs), com sede 
no município de ananindeua, Estado do Pará.
Art. 2° A Associação de Professores Mega Status (APMES) fica devidamen-
te habilitada, através deste diploma legal, a receber incentivos de qualquer 
natureza, na forma da legislação pertinente.
art. 3° os direitos assegurados à associação de Professores mega status 
(aPmEs), neste dispositivo legal, será em conformidade com o que dita o 
art. 1° de seu estatuto social.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

L E I   Nº 9.301, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação cultural Novos talentos.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, a associação cultural Novos talentos, fundada em 20 de junho 
de 2005, pessoa jurídica, sem fins lucrativos, com sede no Município de 
colares, Estado do Pará, situada na tv. Nossa  senhora da conceição, s/n, 
bairro centro, cEP. 68.785-000.
art. 2° Esta lei outorga à associação cultural Novos talentos habilitação 
em receber incentivos de qualquer natureza, através da celebração de con-
vênios e/ou parcerias com órgãos do Poder Público Estadual de projetos 
sociais, econômicos, culturais, profissionalizantes, desportivos, ambientais 
e outros eventos de inclusão social.
art. 3° os direitos assegurados à associação cultural Novos talentos, neste 
diploma legal, serão mantidos enquanto perdurarem as atividades cons-
tantes em seu estatuto social.
Art. 4° Esta Lei obriga a Associação Cultural Novos Talentos ao fiel cumpri-
mento do que dispõe a lei Estadual n° 4.321, de 03 de setembro de 1970, 
e suas alterações posteriores.
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

L E I   Nº 9.302, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
declara como Patrimônio cultural de Natureza imaterial para o Estado do Pará, 
o “festival do açaí”, que ocorre anualmente, na vila da galiléia, município de 
irituia/Pa.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarado como Patrimônio cultural de Natureza imaterial 
do Estado do Pará, o “festival do açaí”, realizado na vila da galiléia, 
no município de irituia/Pa.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado
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D E C R E T O   Nº 1.825, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
altera o decreto Estadual nº 253, de 8 de agosto de 2019, que convoca a 6ª 
conferência Estadual de Políticas para as mulheres.
o govErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, incisos iii e vii, alínea “a”, da constituição Estadual,
d E c r E t a:
art. 1º o decreto Estadual nº 253, de 8 de agosto de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“art. 1º fica convocada a 6ª conferência Estadual de Políticas para as mulheres 
(6ª cEPm), a ser realizada no município de belém, Estado do Pará, entre os 
dias 1º de julho a 30 de novembro de 2021, sob a coordenação da secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos (sEJUdH), por intermédio da coor-
denadoria de integração de Políticas para as mulheres e do conselho Estadual 
dos direitos da mulher, com o objetivo de revisar, analisar e repactuar os prin-
cípios e diretrizes do Plano Estadual de Políticas para as mulheres e fortalecer 
a Política Estadual para as mulheres.
................................................................
§ 2º  ........................................................
................................................................
viii - apresentar balanço da implementação do Plano Estadual de Políticas 
para as mulheres (PEPm), referente a 2015-2021;
.................................................................
Xii - eleger as entidades representantes da sociedade civil para comporem 
o conselho Estadual dos direitos da mulher para o triênio 2021-2024.”
“art. 2º  ...................................................
I - Política Nacional para as Mulheres: avanços e desafios e o papel do 
Estado na gestão das políticas para as mulheres;
ii - sistema Nacional de Políticas para as mulheres: propostas de estrutu-
ra, inter-relações, instrumentos de gestão, recursos, política nacional de 
formação, estratégias de institucionalização, regulamentação e implemen-
tação do sistema;
III - Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: avanços e desafios 
e enfrentamento às violências, saúde integral, trabalho, autonomia eco-
nômica, participação nos espaços de poder e decisão, educação para a 
igualdade e diversidade;
iv - contribuição do conselho Estadual dos direitos da mulher e dos movi-
mentos de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e oportuni-
dades para as mulheres em sua diversidade: avanços e desafios;
v - estruturas institucionais e políticas desenvolvidas para as mulheres no 
âmbito municipal: avanços e desafios;
vi - sistema político com a participação igualitária das mulheres: reco-
mendações; e
vii - avaliação da implementação dos Planos Nacional e Estadual de Políti-
cas para as mulheres, referentes a 2015-2021, no Estado do Pará.”
“art. 3º a 6ª conferência Estadual de Políticas para as mulheres será pre-
cedida pelas seguintes etapas e prazos:
i - mUNiciPal - por meio da realização de conferências convocadas pelo 
Poder Público local, a serem realizadas até o dia 31 de setembro de 2021;
ii - rEgioNal - por meio da realização de conferências convocadas pela 
comissão organizadora e pelo Poder Público local, a serem realizadas até 
31 de setembro de 2021;
iii - coNfErÊNcias livrEs - convocadas pelos respectivos segmentos 
que a propõem, a serem realizadas até o dia 31 de setembro de 2021; e
iv - EstadUal - que será realizada no período de 1º de julho a 31 de 
novembro de 2021.”
“art. 7º ...................................................
................................................................
Parágrafo único. o secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos 
expedirá, mediante Portaria, os Regimentos Interno e Eleitoral da 6ª Con-
ferência Estadual de Políticas para as Mulheres, que definirão suas espe-
cificidades, os critérios de participação, os grupos de trabalho e a eleição 
das delegadas”.
“art. 8º  ......................................................
Parágrafo único.  as despesas com a realização das conferências munici-
pais serão de responsabilidade da gestão municipal.”
“art. 8º-a. No cumprimento das determinações contidas nos arts. 6º e 7º 
deste decreto, deverão ser observadas as regras estabelecidas nos art. 
41 e seguintes da Portaria nº 7, de 18 de janeiro de 2021, da secretaria 
Nacional de Políticas para as mulheres, vinculada ao ministério da mulher, 
da família e dos direitos Humanos”.
art. 2º revogam-se:
i - o § 1º do art. 1º do decreto Estadual nº 253, de 2019;

ii - os incisos viii e iX do art. 2º do decreto Estadual nº 253, de 2019; e
iii - o art. 5º do decreto Estadual nº 253, de 2019.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

Protocolo: 698988

DECRETO DE 30 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 muni-
cipal, 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 2020/37597,
d E c r E t a:
Art. 1º Fica excepcionada a cessão da servidora ALIETE LIMA DAMASCENO, 
ocupante do cargo de Especialista em Educação classe ii, matrícula fun-
cional nº 446211-3, no interesse do respectivo Órgão e do serviço Público.
art. 2º compete à secretária de Estado de Educação editar os atos ne-
cessários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da su-
pracitada 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, 30 dE agosto dE 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

ERRATA
No Decreto datado de 26 de agosto de 2021, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº. 34.683, de 27 de agosto de 2021, página 6, 
coluna 1, que trata da nomeação de 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. 
Onde se lê: ..., a contar de 15 de agosto de 2020.
Leia-se: ..., a contar de 15 de agosto de 2021.

Protocolo: 698989

DECRETO Nº 1821, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
aprova a Estimativa da receita do Estado, a Programação orçamentária e o 
cronograma mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segurida-
de social, para o terceiro Quadrimestre de 2021, e dá outras providências.
o govErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 135, inciso v, da constituição Estadual, e tendo em vista o 
disposto no § 1º do artigo 50 da lei nº. 9.105, de 21 de julho de 2020 - lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.
d E c r E t a:
art. 1º. fica aprovada a Estimativa da receita do Estado, a Programação 
orçamentária e o cronograma mensal de desembolso dos orçamentos fis-
cal e da Seguridade Social para o terceiro quadrimestre do exercício de 
2021, na forma dos Anexos a seguir discriminados:
I - Anexo 1 - meta quadrimestral da receita do Estado, com especifica-
ção em metas bimestrais de arrecadação, desdobradas pela origem dos 
recursos;
II - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas 
por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de finan-
ciamento; 
III - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de 
recursos do tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.
art. 2º. as quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso ii do artigo 
1º serão disponibilizadas mensalmente no sistema integrado de adminis-
tração financeira para Estados e municípios (siafEm), em observância ao 
§ 3º do artigo 50, da ldo/2021.
art. 3º - as alterações nas quotas orçamentárias de que trata o inciso ii do 
artigo 1º deste decreto, serão formalizadas mediante Portaria do titular da 
SEPLAD, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.
art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado do Pará
HANA SAMPAIO GHASSAN

secretária de Estado de Planejamento e administração
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ANEXO 1  DO DECRETO Nº 1821 , DE 30 DE AGOSTO DE 2021

META QUADRIMESTRAL DA RECEITA DO ESTADO PELA ORIGEM DOS RECURSOS

3º QUADRIMESTRE - 2021
 

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000 e § 1° do Art. 50 da LDO/2021

ESPECIFICAÇÃO
VALOR - R$ 1,00

SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
       

rEcEita corrENtE    2.436.487.169   2.293.337.507   4.729.824.677     2.566.566.011   2.602.960.793         9.899.351.481 
       

   receita tributária     1.570.028.514      1.581.768.216     3.151.796.730     1.656.782.816    1.689.472.650        6.498.052.196 
   receita de contribuições        212.672.802        212.672.802       425.345.605        212.672.802        212.672.802           850.691.209 

   receita Patrimonial             4.316.524            2.934.887               7.251.411         34.532.903          27.416.237              69.200.551 
   transferências correntes       543.072.787       494.245.944      1.037.318.731        660.851.730        671.454.464       2.369.624.925 
   outras receitas correntes        106.396.542              1.715.658          108.112.200             1.725.760             1.944.640             111.782.600 

       
       

rEcEita dE caPital              1.555.818              1.555.818               3.111.636              1.555.818              1.555.818               6.223.272 
       

   operações de crédito                            -                              -                              -                              -                              -                                 -   
   alienação de bens              1.555.818              1.555.818               3.111.636              1.555.818              1.555.818               6.223.272 

   amortização de Empréstimos                            -                              -                              -                              -                              -                                 -   

   transferências de capital                            -                              -                              -                              -                              -                                 -   
       

rEcEita viNcUlada do tEsoUro         199.420.381        208.443.981       407.864.362         204.146.190         214.718.505          826.729.057 

rEcEita da admiNistraÇÃo iNdirEta       394.270.664        381.336.539       775.607.202       380.478.234       302.703.568        1.458.789.004 

       

rEcEita iNtraorÇamENtária          113.835.193          117.371.704        231.206.897          114.304.541        155.478.662           500.990.100 

       
total brUto 3.145.569.225 3.002.045.549 6.147.614.774 3.267.050.794 3.277.417.346 12.692.082.914 

dEdUÇÃo da rEcEita        298.595.107         292.481.601        591.076.708       335.570.072        333.145.538         1.259.792.318 
       

  dedução fUNdEb - icms, iPva, itcd       206.922.957        208.302.184          415.225.141       220.988.499         214.331.552           850.545.192 

  dedução fUNdEb - fPE,iPi, dEsoN.           91.672.150           84.179.417         175.851.567          114.581.573          118.813.986           409.247.126 

       
total lÍQUido     2.846.974.118   2.709.563.948   5.556.538.066    2.931.480.722    2.944.271.808      11.432.290.596 

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1821, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO 
DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

3º QUADRIMESTRE - 2021

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

dEfEsa social 278.817.594,25 272.779.653,25 258.640.070,24 412.298.048,26 1.222.535.366,00
cbm 21.381.585,00 21.381.585,00 21.381.585,00 37.507.715,00 101.652.470,00

outras despesas correntes 5.255.459,00 5.255.459,00 5.255.459,00 5.255.459,00 21.021.836,00
despesas ordinárias

0101 5.255.459,00 5.255.459,00 5.255.459,00 5.255.459,00 21.021.836,00
Pessoal e Encargos sociais 16.126.126,00 16.126.126,00 16.126.126,00 32.252.256,00 80.630.634,00

folha de Pessoal
0101 16.126.126,00 16.126.126,00 16.126.126,00 32.252.256,00 80.630.634,00

cPc 9.347.014,00 9.340.098,00 9.363.784,00 13.611.089,00 41.661.985,00
outras despesas correntes 1.914.554,00 1.907.638,00 1.931.324,00 1.922.169,00 7.675.685,00

contrato Estimativo
0101 855.191,00 838.275,00 867.077,00 862.806,00 3.423.349,00

despesas ordinárias
0101 1.059.363,00 1.069.363,00 1.064.247,00 1.059.363,00 4.252.336,00

Pessoal e Encargos sociais 7.432.460,00 7.432.460,00 7.432.460,00 11.688.920,00 33.986.300,00
folha de Pessoal

0101 7.432.460,00 7.432.460,00 7.432.460,00 11.688.920,00 33.986.300,00
dEtraN 42.344.158,00 39.638.470,00 34.033.569,00 28.937.007,00 144.953.204,00

investimentos 14.000.000,00 10.000.000,00 7.269.411,00 0,00 31.269.411,00
obras e instalações

0261 14.000.000,00 10.000.000,00 7.269.411,00 0,00 31.269.411,00
outras despesas correntes 18.344.158,00 19.638.470,00 16.764.158,00 6.937.007,00 61.683.793,00

contrato Estimativo
0261 10.200.000,00 11.094.312,00 10.200.000,00 1.100.000,00 32.594.312,00
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despesas ordinárias
0261 8.144.158,00 8.544.158,00 6.564.158,00 5.837.007,00 29.089.481,00

Pessoal e Encargos sociais 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 52.000.000,00
folha de Pessoal

0261 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 52.000.000,00
Enc. cbm 309.580,00 0,00 0,00 0,00 309.580,00

outras despesas correntes 309.580,00 0,00 0,00 0,00 309.580,00
despesas ordinárias

0101 309.580,00 0,00 0,00 0,00 309.580,00
fasPm 585.195,00 585.193,00 515.196,00 385.196,00 2.070.780,00

inversões financeiras 100.000,00 100.000,00 130.000,00 0,00 330.000,00
outras despesas

0151 100.000,00 100.000,00 130.000,00 0,00 330.000,00
investimentos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Equipamentos e material Permanente
0151 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00

outras despesas correntes 385.195,00 385.193,00 385.196,00 385.196,00 1.540.780,00
contrato Estimativo

0151 316.695,00 316.693,00 352.696,00 352.696,00 1.338.780,00
contrato global

0151 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 72.000,00
despesas ordinárias

0101 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 130.000,00
fEsPds 2.650.000,00 1.148.000,00 600.000,00 600.000,00 4.998.000,00

investimentos 2.100.000,00 598.000,00 0,00 0,00 2.698.000,00
Equipamentos e material Permanente

0177 2.100.000,00 598.000,00 0,00 0,00 2.698.000,00
outras despesas correntes 550.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00 2.300.000,00

contrato global
0177 550.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00 2.300.000,00

fisP 2.293.509,00 2.293.508,00 2.293.507,00 2.293.506,00 9.174.030,00
investimentos 1.069.590,00 1.069.589,00 1.069.588,00 1.069.588,00 4.278.355,00

Equipamentos e material Permanente
0141 119.590,00 850.000,00 0,00 0,00 969.590,00

obras e instalações
0141 950.000,00 219.589,00 1.069.588,00 1.069.588,00 3.308.765,00

outras despesas correntes 1.223.919,00 1.223.919,00 1.223.919,00 1.223.918,00 4.895.675,00
contrato Estimativo

0141 1.223.919,00 1.223.919,00 1.223.919,00 1.223.918,00 4.895.675,00
fUNsaU 706.999,00 691.999,00 691.999,00 691.999,00 2.782.996,00

outras despesas correntes 706.999,00 691.999,00 691.999,00 691.999,00 2.782.996,00
contrato Estimativo

0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
0150 539.300,10 557.300,10 557.300,10 557.300,10 2.211.200,40

contrato global
0150 70.198,90 65.198,90 65.198,90 65.198,90 265.795,60

despesas ordinárias
0150 47.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 106.000,00

PmPa 110.184.477,25 110.376.792,25 110.376.792,24 190.455.582,26 521.393.644,00
outras despesas correntes 29.913.373,25 29.913.374,25 29.913.374,24 29.913.374,26 119.653.496,00

contrato Estimativo
0101 8.011.562,51 9.061.562,51 9.011.562,50 8.051.562,51 34.136.250,03

contrato global
0101 485.346,40 435.346,40 485.346,40 445.346,41 1.851.385,61

despesas ordinárias
0101 21.416.464,34 20.416.465,34 20.416.465,34 21.416.465,34 83.665.860,36

Pessoal e Encargos sociais 80.271.104,00 80.463.418,00 80.463.418,00 160.542.208,00 401.740.148,00
folha de Pessoal

0101 80.271.104,00 80.271.104,00 80.271.104,00 160.542.208,00 401.355.520,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) sEaP

0101 0,00 192.314,00 192.314,00 0,00 384.628,00
Polícia civil 54.903.227,00 53.383.267,00 53.383.267,00 99.644.332,00 261.314.093,00

outras despesas correntes 7.122.201,00 5.602.241,00 5.602.241,00 4.082.280,00 22.408.963,00
contrato Estimativo

0101 1.356.089,00 2.496.172,00 2.496.172,00 1.121.212,00 7.469.645,00

dEa

0101 1.573.043,00 0,00 0,00 0,00 1.573.043,00

despesas ordinárias

0101 4.193.069,00 3.106.069,00 3.106.069,00 2.961.068,00 13.366.275,00
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Pessoal e Encargos sociais 47.781.026,00 47.781.026,00 47.781.026,00 95.562.052,00 238.905.130,00
folha de Pessoal

0101 47.781.026,00 47.781.026,00 47.781.026,00 95.562.052,00 238.905.130,00
sEaP 29.479.702,00 29.350.833,00 21.410.463,00 33.823.664,00 114.064.662,00

investimentos 80.659,00 71.070,00 71.070,00 71.070,00 293.869,00
Equipamentos e material Permanente

0162 9.588,00 0,00 0,00 0,00 9.588,00
0170 71.071,00 71.070,00 71.070,00 71.070,00 284.281,00

outras despesas correntes 14.258.494,00 14.139.214,00 6.198.844,00 3.471.496,00 38.068.048,00
contrato Estimativo

0101 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 4.080.000,00
despesas ordinárias

0101 11.940.313,00 11.940.313,00 6.087.946,00 3.360.598,00 33.329.170,00
0162 167.281,00 48.003,00 0,00 0,00 215.284,00
0170 106.016,00 106.014,00 106.014,00 106.014,00 424.058,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) cPc
0101 4.884,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 19.536,00

Pessoal e Encargos sociais 15.140.549,00 15.140.549,00 15.140.549,00 30.281.098,00 75.702.745,00
folha de Pessoal

0101 15.140.549,00 15.140.549,00 15.140.549,00 30.281.098,00 75.702.745,00
sEaP-ftP 83.350,00 83.350,00 83.350,00 83.350,00 333.400,00

investimentos 40.850,00 40.850,00 40.850,00 40.850,00 163.400,00
Equipamentos e material Permanente

ProvisÃo rEcEbida do(a) sEaP
0174 40.850,00 40.850,00 40.850,00 40.850,00 163.400,00

outras despesas correntes 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 170.000,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) sEaP
0174 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 170.000,00

sEgUP 4.548.798,00 4.506.558,00 4.506.558,00 4.264.608,00 17.826.522,00
outras despesas correntes 3.448.798,00 3.406.558,00 3.406.558,00 2.367.498,00 12.629.412,00

contrato Estimativo
0101 2.721.526,00 2.632.526,00 2.688.470,00 1.664.360,00 9.706.882,00

contrato global
0101 222.194,00 222.194,00 222.194,00 154.300,00 820.882,00

despesas ordinárias
0101 462.838,00 551.838,00 495.894,00 548.838,00 2.059.408,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) cPc
0101 42.240,00 0,00 0,00 0,00 42.240,00

Pessoal e Encargos sociais 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.897.110,00 5.197.110,00
folha de Pessoal

0101 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.897.110,00 5.197.110,00
dEsENvolvimENto sÓcio-EcoNÔmico 58.294.651,70 39.214.788,00 38.269.044,50 38.342.222,50 174.120.706,70

adEPará 8.704.272,00 3.902.041,00 3.902.041,00 7.161.772,00 23.670.126,00
outras despesas correntes 5.444.539,00 642.308,00 642.308,00 642.308,00 7.371.463,00

contrato Estimativo
0261 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 1.690.000,00

contrato global
0261 2.295.754,00 0,00 0,00 0,00 2.295.754,00

despesas ordinárias
0101 642.308,00 642.308,00 642.308,00 642.308,00 2.569.232,00
0261 816.477,00 0,00 0,00 0,00 816.477,00

Pessoal e Encargos sociais 3.259.733,00 3.259.733,00 3.259.733,00 6.519.464,00 16.298.663,00
folha de Pessoal

0101 3.259.733,00 3.259.733,00 3.259.733,00 6.519.464,00 16.298.663,00
cEasa 1.093.181,50 1.338.516,50 907.025,00 777.103,00 4.115.826,00

investimentos 0,00 257.335,00 0,00 0,00 257.335,00
outras despesa de investimentos

0261 0,00 257.335,00 0,00 0,00 257.335,00
outras despesas correntes 554.871,50 542.871,50 368.715,00 405.715,00 1.872.173,00

contrato Estimativo
0101 325.000,00 325.000,00 188.843,50 188.843,50 1.027.687,00

0261 156.271,50 106.271,50 106.271,50 106.271,50 475.086,00

despesas ordinárias
0101 55.000,00 55.000,00 55.000,00 54.000,00 219.000,00
0261 18.600,00 56.600,00 18.600,00 56.600,00 150.400,00

Pessoal e Encargos sociais 538.310,00 538.310,00 538.310,00 371.388,00 1.986.318,00

folha de Pessoal

0101 538.310,00 538.310,00 538.310,00 371.388,00 1.986.318,00
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codEc 3.901.663,00 438.800,00 388.800,00 627.599,00 5.356.862,00
inversões financeiras 2.208.750,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 2.508.750,00
aumento de capital

0101 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 500.000,00
desapropriação

0261 2.008.750,00 0,00 0,00 0,00 2.008.750,00
investimentos 1.379.113,00 0,00 0,00 0,00 1.379.113,00

obras e instalações
0261 1.379.113,00 0,00 0,00 0,00 1.379.113,00

outras despesas correntes 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
despesas ordinárias

0261 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Pessoal e Encargos sociais 288.800,00 288.800,00 288.800,00 577.599,00 1.443.999,00

folha de Pessoal
0101 288.800,00 288.800,00 288.800,00 577.599,00 1.443.999,00

EmatEr 10.389.105,00 11.986.830,00 11.893.626,00 5.207.731,00 39.477.292,00
amortização da dívida 871.850,00 871.850,00 734.560,00 0,00 2.478.260,00
amortização da dívida

0101 871.850,00 871.850,00 734.560,00 0,00 2.478.260,00
investimentos 71.013,00 0,00 0,00 0,00 71.013,00

Equipamentos e material Permanente
0261 71.013,00 0,00 0,00 0,00 71.013,00

outras despesas correntes 1.696.838,00 1.696.838,00 1.693.837,00 1.518.589,00 6.606.102,00
contrato Estimativo

0101 193.456,00 193.456,00 152.456,00 151.496,84 690.864,84
contrato global

0101 225.020,00 225.020,00 225.020,00 225.020,00 900.080,00
despesas ordinárias

0101 1.079.260,00 1.079.260,00 1.120.260,00 1.142.072,16 4.420.852,16
0261 199.102,00 199.102,00 196.101,00 0,00 594.305,00

Pessoal e Encargos sociais 7.749.404,00 9.418.142,00 9.465.229,00 3.689.142,00 30.321.917,00
folha de Pessoal

0101 7.749.404,00 9.418.142,00 9.465.229,00 3.689.142,00 30.321.917,00
EmatEr-altamira 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00

outras despesas correntes 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr
0101 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00

EmatEr-caPaNEma 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 8.100,00
outras despesas correntes 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 8.100,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr

0101 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 8.100,00
EmatEr-castaNHal 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 9.600,00

outras despesas correntes 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 9.600,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr
0101 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 9.600,00

EmatEr-coNc.aragUaia 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 7.650,00
outras despesas correntes 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 7.650,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr

0101 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 7.650,00
EmatEr-marabá 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 10.500,00

outras despesas correntes 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 10.500,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr
0101 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 10.500,00

EmatEr-rEg.ilHas 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00
outras despesas correntes 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr

0101 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00
EmatEr-saNtarÉm 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00

outras despesas correntes 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr

0101 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00

EmatEr-sao m.gUama 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00
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outras despesas correntes 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr
0101 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00

EmatEr-tocaNtiNs 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 5.100,00
outras despesas correntes 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 5.100,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEbida do(a) EmatEr

0101 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 5.100,00
faPEsPa 704.945,00 704.945,00 704.945,00 1.133.969,00 3.248.804,00

outras despesas correntes 275.920,00 275.920,00 275.920,00 275.922,00 1.103.682,00
contrato Estimativo

0101 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 60.800,00
despesas ordinárias

0101 260.720,00 260.720,00 260.720,00 260.722,00 1.042.882,00
Pessoal e Encargos sociais 429.025,00 429.025,00 429.025,00 858.047,00 2.145.122,00

folha de Pessoal
0101 429.025,00 429.025,00 429.025,00 858.047,00 2.145.122,00

fEma 1.399.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 5.508.716,00
investimentos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Equipamentos e material Permanente
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEmas

0116 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
outras despesas correntes 1.369.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 5.478.716,00

contrato Estimativo
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEmas

0116 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
contrato global

ProvisÃo rEcEbida do(a) sEmas
0116 469.679,00 469.679,00 469.679,00 469.679,00 1.878.716,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEmas

0116 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00
idEflor-bio 928.465,00 928.465,00 928.465,00 1.163.829,00 3.949.224,00

outras despesas correntes 200.000,00 200.000,00 200.000,00 249.501,00 849.501,00
despesas ordinárias

0101 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
0261 0,00 0,00 0,00 49.501,00 49.501,00

Pessoal e Encargos sociais 728.465,00 728.465,00 728.465,00 914.328,00 3.099.723,00
folha de Pessoal

0101 728.465,00 728.465,00 728.465,00 914.328,00 3.099.723,00
itErPa 6.959.959,00 2.179.493,00 2.179.493,00 1.951.052,00 13.269.997,00

investimentos 4.780.466,00 0,00 0,00 0,00 4.780.466,00
Equipamentos e material Permanente

0223 1.453.032,59 0,00 0,00 0,00 1.453.032,59
obras e instalações

0223 30.414,49 0,00 0,00 0,00 30.414,49
outras despesa de investimentos

0223 3.297.018,92 0,00 0,00 0,00 3.297.018,92
outras despesas correntes 991.493,00 991.493,00 991.493,00 991.496,00 3.965.975,00

contrato Estimativo
0261 636.487,00 636.487,00 636.487,00 636.490,00 2.545.951,00

despesas ordinárias
0261 355.006,00 355.006,00 355.006,00 355.006,00 1.420.024,00

Pessoal e Encargos sociais 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 959.556,00 4.523.556,00
folha de Pessoal

0101 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 959.556,00 4.523.556,00
JUcEPa 1.721.187,45 917.775,75 900.349,75 1.295.665,75 4.834.978,70

investimentos 236.737,70 0,00 0,00 0,00 236.737,70
Equipamentos e material Permanente

0261 236.737,70 0,00 0,00 0,00 236.737,70
outras despesas correntes 205.449,75 84.775,75 15.449,75 15.449,75 321.125,00

contrato Estimativo
0261 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias
0261 55.449,75 34.775,75 15.449,75 15.449,75 121.125,00

Pessoal e Encargos sociais 1.279.000,00 833.000,00 884.900,00 1.280.216,00 4.277.116,00

folha de Pessoal

0261 1.279.000,00 833.000,00 884.900,00 1.280.216,00 4.277.116,00



 diário oficial Nº 34.686  11 Terça-feira, 31 DE AGOSTO DE 2021

NEPmv 88.358,00 88.358,00 88.358,00 94.362,00 359.436,00
outras despesas correntes 31.834,00 31.834,00 31.834,00 31.834,00 127.336,00

contrato Estimativo
0101 17.411,00 17.411,00 17.411,00 17.411,00 69.644,00

despesas ordinárias
0101 14.423,00 14.423,00 14.423,00 14.423,00 57.692,00

Pessoal e Encargos sociais 56.524,00 56.524,00 56.524,00 62.528,00 232.100,00
folha de Pessoal

0101 56.524,00 56.524,00 56.524,00 62.528,00 232.100,00
NgPmcrEdcid 610.618,00 571.918,00 572.756,00 570.738,00 2.326.030,00

inversões financeiras 510.618,00 521.918,00 522.756,00 537.404,00 2.092.696,00
outras despesas

dEstaQUE rEcEbido do(a) fdE
0114 510.618,00 521.918,00 522.756,00 537.404,00 2.092.696,00

outras despesas correntes 100.000,00 50.000,00 50.000,00 33.334,00 233.334,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fdE
0101 100.000,00 50.000,00 50.000,00 33.334,00 233.334,00

NgPmcrEdcid-adm 176.882,00 176.882,00 176.882,00 263.687,00 794.333,00
outras despesas correntes 90.077,00 90.077,00 90.077,00 90.077,00 360.308,00

contrato Estimativo
0101 51.737,00 51.737,00 51.737,00 51.737,00 206.948,00

despesas ordinárias
0101 38.340,00 38.340,00 38.340,00 38.340,00 153.360,00

Pessoal e Encargos sociais 86.805,00 86.805,00 86.805,00 173.610,00 434.025,00
folha de Pessoal

0101 86.805,00 86.805,00 86.805,00 173.610,00 434.025,00
NgPr 255.496,00 255.496,00 255.496,00 332.350,00 1.098.838,00

outras despesas correntes 178.641,00 178.641,00 178.641,00 178.641,00 714.564,00
contrato global

0101 124.153,00 124.153,00 124.153,00 124.153,00 496.612,00
despesas ordinárias

0101 54.488,00 54.488,00 54.488,00 54.488,00 217.952,00
Pessoal e Encargos sociais 76.855,00 76.855,00 76.855,00 153.709,00 384.274,00

folha de Pessoal
0101 76.855,00 76.855,00 76.855,00 153.709,00 384.274,00

sEctEt 8.361.745,00 1.356.745,00 1.356.745,00 1.906.745,00 12.981.980,00
outras despesas correntes 7.811.745,00 806.745,00 806.745,00 806.745,00 10.231.980,00

contrato global
0101 265.084,16 265.084,16 265.084,16 265.084,16 1.060.336,64

despesas ordinárias
0101 546.660,84 541.660,84 541.660,84 541.660,84 2.171.643,36
0102 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Pessoal e Encargos sociais 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.100.000,00 2.750.000,00
folha de Pessoal

0101 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.100.000,00 2.750.000,00
sEdaP 3.930.277,00 3.930.025,00 3.937.982,00 6.125.219,00 17.923.503,00

investimentos 150.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 1.000.000,00
Equipamentos e material Permanente

0135 150.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 1.000.000,00
outras despesas correntes 1.716.059,00 1.565.807,00 1.623.764,00 1.696.783,00 6.602.413,00

contrato Estimativo
0101 105.528,00 105.528,00 105.528,00 105.528,00 422.112,00

contrato global
0101 179.639,00 179.639,00 179.639,00 179.639,00 718.556,00

despesas ordinárias
0101 646.269,00 646.269,00 646.269,00 646.269,00 2.585.076,00
0135 784.623,00 634.371,00 692.328,00 765.347,00 2.876.669,00

Pessoal e Encargos sociais 2.064.218,00 2.064.218,00 2.064.218,00 4.128.436,00 10.321.090,00
folha de Pessoal

0101 2.064.218,00 2.064.218,00 2.064.218,00 4.128.436,00 10.321.090,00

sEdEmE 949.229,00 949.229,00 949.229,00 699.330,00 3.547.017,00

outras despesas correntes 623.229,00 623.229,00 623.229,00 623.232,00 2.492.919,00
contrato Estimativo

0101 42.300,00 46.750,00 67.632,48 73.035,48 229.717,96
contrato global

0101 469.008,36 454.734,25 454.734,25 454.734,25 1.833.211,11

despesas ordinárias

0101 111.920,64 121.744,75 100.862,27 95.462,27 429.989,93
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Pessoal e Encargos sociais 326.000,00 326.000,00 326.000,00 76.098,00 1.054.098,00
folha de Pessoal

0101 326.000,00 326.000,00 326.000,00 76.098,00 1.054.098,00
sEmas 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.825.652,00 14.925.652,00

outras despesas correntes 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
despesas ordinárias

0101 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
Pessoal e Encargos sociais 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.325.652,00 12.925.652,00

folha de Pessoal
0101 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.325.652,00 12.925.652,00

sEtUr 4.398.739,75 4.398.739,75 4.036.322,75 3.835.739,75 16.669.542,00
outras despesas correntes 3.835.739,75 3.835.739,75 3.835.739,75 3.835.739,75 15.342.959,00

contrato Estimativo
0101 280.141,15 280.141,15 280.141,15 280.141,15 1.120.564,60

contrato global
0101 3.444.776,60 3.444.776,60 3.444.776,60 3.444.776,60 13.779.106,40

despesas ordinárias
0101 110.822,00 110.822,00 110.822,00 110.822,00 443.288,00

Pessoal e Encargos sociais 563.000,00 563.000,00 200.583,00 0,00 1.326.583,00
folha de Pessoal

0101 563.000,00 563.000,00 200.583,00 0,00 1.326.583,00
gEstÃo 1.147.625.637,51 972.202.254,64 906.477.152,24 822.174.454,73 3.848.479.499,12

EgPa 813.078,00 791.958,00 791.958,00 925.498,00 3.322.492,00
outras despesas correntes 432.445,00 411.325,00 411.325,00 275.235,00 1.530.330,00

contrato Estimativo
0101 265.980,00 265.980,00 265.980,00 178.480,00 976.420,00

despesas ordinárias
0101 145.345,00 145.345,00 145.345,00 96.755,00 532.790,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) cPc
0101 21.120,00 0,00 0,00 0,00 21.120,00

Pessoal e Encargos sociais 380.633,00 380.633,00 380.633,00 650.263,00 1.792.162,00
folha de Pessoal

0101 380.633,00 380.633,00 380.633,00 650.263,00 1.792.162,00
Enc. sEfa 606.244.870,57 489.209.163,00 445.951.359,70 154.926.097,73 1.696.331.491,00

amortização da dívida 20.944.508,00 0,00 0,00 0,00 20.944.508,00
amortização da dívida

0101 20.944.508,00 0,00 0,00 0,00 20.944.508,00
inversões financeiras 14.299.625,00 14.000.000,00 11.486.363,00 0,00 39.785.988,00
aumento de capital

0101 14.299.625,00 14.000.000,00 11.486.363,00 0,00 39.785.988,00
Juros e Encargos da dívida 21.711.300,62 15.658.000,00 8.749.205,38 0,00 46.118.506,00
Juros e Encargos da dívida

0101 21.711.300,62 15.658.000,00 8.749.205,38 0,00 46.118.506,00
outras despesas correntes 549.289.436,95 459.551.163,00 425.715.791,32 154.926.097,73 1.589.482.489,00

despesas ordinárias
0101 541.449.436,95 453.501.681,00 422.755.791,32 151.805.846,73 1.569.512.756,00
0102 4.750.000,00 3.029.251,00 0,00 0,00 7.779.251,00
0124 620.000,00 620.000,00 620.000,00 740.000,00 2.600.000,00
0125 130.000,00 60.231,00 0,00 0,00 190.231,00
0126 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80.251,00 200.251,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.200.000,00

Enc. sEPlad-ad 69.819.059,00 69.764.059,00 69.764.059,00 137.413.118,00 346.760.295,00
outras despesas correntes 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 8.680.000,00 21.820.000,00

dEa
0101 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00

despesas ordinárias
0101 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 8.600.000,00 21.500.000,00

Pessoal e Encargos sociais 65.439.059,00 65.384.059,00 65.384.059,00 128.733.118,00 324.940.295,00
dEa

0101 90.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 195.000,00
folha de Pessoal

0101 40.420.000,00 40.420.000,00 40.420.000,00 80.840.000,00 202.100.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 12.310.000,00 12.310.000,00 12.310.000,00 24.620.000,00 61.550.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) sEdUc

0102 8.619.059,00 8.619.059,00 8.619.059,00 17.238.118,00 43.095.295,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) UEPa

0102 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00
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Enc. sEPlad-Pl 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
outras despesas correntes 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

despesas ordinárias
0101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

fiNaNPrEv 251.050.000,00 194.415.005,99 176.050.000,00 340.416.395,53 961.931.401,52
outras despesas correntes 50.000,00 50.000,00 50.000,00 56.000,00 206.000,00

despesas ordinárias
0101 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.000,00 96.000,00
0258 25.000,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00 110.000,00

Pessoal e Encargos sociais 251.000.000,00 194.365.005,99 176.000.000,00 340.360.395,53 961.725.401,52
folha de Pessoal

0101 75.000.000,00 18.365.005,99 0,00 0,00 93.365.005,99
0254 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 175.416.942,53 451.416.942,53
0258 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 164.943.453,00 416.943.453,00

fiPat - sEfa 1.772.984,93 1.941.138,15 623.539,04 0,00 4.337.662,12
investimentos 515.116,28 683.269,50 283.869,34 0,00 1.482.255,12

reforma
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEfa

0176 515.116,28 683.269,50 283.869,34 0,00 1.482.255,12
outras despesas correntes 1.257.868,65 1.257.868,65 339.669,70 0,00 2.855.407,00

contrato Estimativo
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEfa

0176 1.257.868,65 1.257.868,65 339.669,70 0,00 2.855.407,00
fund.financ-alEPa 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 6.674.921,00 19.274.921,00

Pessoal e Encargos sociais 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 6.674.921,00 19.274.921,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0254 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 3.800.000,00 9.500.000,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0258 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.874.921,00 9.774.921,00

fund.financ-dEfENsoria 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3.373.455,00 14.323.455,00
Pessoal e Encargos sociais 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3.373.455,00 14.323.455,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0254 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3.300.000,00 8.250.000,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0258 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 73.455,00 6.073.455,00
fund.financ-mP 7.000.000,00 6.900.000,00 6.500.000,00 6.572.348,47 26.972.348,47

Pessoal e Encargos sociais 7.000.000,00 6.900.000,00 6.500.000,00 6.572.348,47 26.972.348,47
dEa

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0258 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00 900.000,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0254 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.397.848,47 12.897.848,47
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0258 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.174.500,00 13.174.500,00
fund.financ-mPc 499.084,01 400.000,00 400.000,00 627.323,00 1.926.407,01

Pessoal e Encargos sociais 499.084,01 400.000,00 400.000,00 627.323,00 1.926.407,01
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0101 99.084,01 0,00 0,00 0,00 99.084,01

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0254 150.000,00 150.000,00 150.000,00 250.499,00 700.499,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0258 250.000,00 250.000,00 250.000,00 376.824,00 1.126.824,00

fund.financ-mPcm 160.000,00 160.000,00 160.000,00 227.614,00 707.614,00

Pessoal e Encargos sociais 160.000,00 160.000,00 160.000,00 227.614,00 707.614,00

folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0254 65.000,00 65.000,00 65.000,00 115.210,00 310.210,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0258 95.000,00 95.000,00 95.000,00 112.404,00 397.404,00

fund.financ-tcE 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.135.547,00 19.735.547,00
Pessoal e Encargos sociais 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.135.547,00 19.735.547,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0101 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 2.314.000,00 7.564.000,00
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ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0254 950.000,00 950.000,00 950.000,00 1.821.547,00 4.671.547,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0258 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00

fund.financ-tcm 2.450.000,00 2.137.149,00 1.950.000,00 3.900.000,00 10.437.149,00
Pessoal e Encargos sociais 2.450.000,00 2.137.149,00 1.950.000,00 3.900.000,00 10.437.149,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0101 500.000,00 187.149,00 0,00 0,00 687.149,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0254 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 3.750.000,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0258 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00
fund.financ-tJE 16.815.000,00 16.815.000,00 16.815.000,00 31.054.500,00 81.499.500,00

Pessoal e Encargos sociais 16.815.000,00 16.815.000,00 16.815.000,00 31.054.500,00 81.499.500,00
dEa

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv
0258 500.000,00 500.000,00 500.000,00 40.000,00 1.540.000,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0254 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 14.393.982,00 37.793.982,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0258 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 16.590.518,00 42.090.518,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) fUNPrEv

0254 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 75.000,00
fund.Previd-tcE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00

Pessoal e Encargos sociais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEbida do(a) fUNPrEv
0254 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00

fUNPrEv 6.225.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 10.103.000,00 28.778.000,00
outras despesas correntes 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 9.950.000,00 28.400.000,00

despesas ordinárias
0287 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 9.950.000,00 28.400.000,00

Pessoal e Encargos sociais 75.000,00 75.000,00 75.000,00 153.000,00 378.000,00
folha de Pessoal

0254 75.000,00 75.000,00 75.000,00 153.000,00 378.000,00
iasEP 77.375.515,00 76.539.546,00 74.916.288,00 74.489.764,00 303.321.113,00

investimentos 500.000,00 220.001,00 0,00 0,00 720.001,00
Equipamentos e material Permanente

0261 100.000,00 120.001,00 0,00 0,00 220.001,00
obras e instalações

0261 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 500.000,00
outras despesas correntes 75.375.515,00 74.819.545,00 73.416.288,00 71.489.764,00 295.101.112,00

contrato Estimativo
0261 75.059.603,00 74.503.633,00 73.100.376,00 71.173.852,00 293.837.464,00

despesas ordinárias
0261 315.912,00 315.912,00 315.912,00 315.912,00 1.263.648,00

Pessoal e Encargos sociais 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00
folha de Pessoal

0261 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00
igEPrEv 5.583.502,00 4.980.000,00 4.920.000,00 6.360.000,00 21.843.502,00

investimentos 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Equipamentos e material Permanente

0261 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
outras despesas correntes 3.183.502,00 3.180.000,00 3.120.000,00 3.080.000,00 12.563.502,00

contrato Estimativo
0261 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 840.000,00

contrato global
0261 2.723.502,00 2.720.000,00 2.660.000,00 2.620.000,00 10.723.502,00

despesas ordinárias
0261 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

Pessoal e Encargos sociais 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.280.000,00 8.680.000,00
folha de Pessoal

0261 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.280.000,00 8.680.000,00
ioE 2.477.089,50 2.502.089,00 2.427.089,00 2.780.555,50 10.186.823,00

investimentos 435.404,50 435.404,50 435.404,50 435.404,50 1.741.618,00

Equipamentos e material Permanente

0261 435.404,50 435.404,50 435.404,50 435.404,50 1.741.618,00
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outras despesas correntes 1.763.218,00 1.788.217,50 1.713.217,50 1.788.217,00 7.052.870,00
contrato Estimativo

0261 408.800,00 553.800,00 270.800,00 440.800,00 1.674.200,00
contrato global

0261 1.027.518,00 907.517,50 921.404,00 1.020.517,00 3.876.956,50
despesas ordinárias

0261 326.900,00 326.900,00 521.013,50 326.900,00 1.501.713,50
Pessoal e Encargos sociais 278.467,00 278.467,00 278.467,00 556.934,00 1.392.335,00

folha de Pessoal
0261 278.467,00 278.467,00 278.467,00 556.934,00 1.392.335,00

ProdEPa 10.129.469,00 10.209.135,00 10.129.134,00 7.671.155,00 38.138.893,00
amortização da dívida 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00
amortização da dívida

0101 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00
investimentos 210.000,00 322.678,00 322.678,00 322.678,00 1.178.034,00

Equipamentos e material Permanente
0261 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

outras despesa de investimentos
0261 205.000,00 317.678,00 317.678,00 317.678,00 1.158.034,00

outras despesas correntes 5.672.494,00 5.672.396,00 5.672.395,00 5.672.395,00 22.689.680,00
contrato Estimativo

0101 303.992,00 303.992,00 303.991,00 303.991,00 1.215.966,00
0261 4.463.298,00 4.463.200,00 4.463.200,00 4.463.200,00 17.852.898,00

despesas ordinárias
0101 98.404,00 98.404,00 98.404,00 98.404,00 393.616,00
0261 806.800,00 806.800,00 806.800,00 806.800,00 3.227.200,00

Pessoal e Encargos sociais 4.166.975,00 4.134.061,00 4.134.061,00 1.676.082,00 14.111.179,00
folha de Pessoal

0101 3.934.061,00 3.934.061,00 3.934.061,00 1.476.082,00 13.278.265,00
sentença Jurídica

0261 232.914,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 832.914,00
sEfa 51.375.144,98 51.377.170,98 51.017.884,98 3.457.318,98 157.227.519,92

investimentos 91.557,00 93.583,00 93.733,00 96.359,00 375.232,00
Equipamentos e material Permanente

0144 91.557,00 93.583,00 93.733,00 96.359,00 375.232,00
outras despesas correntes 3.448.428,98 3.448.428,98 3.448.428,98 3.360.959,98 13.706.246,92

contrato Estimativo
0101 2.436.717,48 2.436.717,48 2.436.717,48 2.436.717,48 9.746.869,92

despesas ordinárias
0101 1.011.711,50 1.011.711,50 1.011.711,50 924.242,50 3.959.377,00

Pessoal e Encargos sociais 47.835.159,00 47.835.159,00 47.475.723,00 0,00 143.146.041,00
folha de Pessoal

0101 47.835.159,00 47.835.159,00 47.475.723,00 0,00 143.146.041,00
sEPlad 5.774.840,52 5.774.840,52 5.774.840,52 9.982.206,52 27.306.728,08

outras despesas correntes 1.567.474,52 1.567.474,52 1.567.474,52 1.567.474,52 6.269.898,08
contrato Estimativo

0101 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 1.512.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) sEfa

0101 38.859,52 38.859,52 38.859,52 38.859,52 155.438,08
contrato global

0101 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 2.808.000,00
despesas ordinárias

0101 448.615,00 448.615,00 448.615,00 448.615,00 1.794.460,00
Pessoal e Encargos sociais 4.207.366,00 4.207.366,00 4.207.366,00 8.414.732,00 21.036.830,00

folha de Pessoal
0101 4.207.366,00 4.207.366,00 4.207.366,00 8.414.732,00 21.036.830,00

sPsm/Pa 20.005.000,00 20.005.000,00 20.005.000,00 14.072.637,00 74.087.637,00
outras despesas correntes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 22.000,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0290 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 22.000,00
Pessoal e Encargos sociais 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 14.065.637,00 74.065.637,00

dEa
ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0290 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEbida do(a) fiNaNPrEv

0290 19.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 14.065.637,00 73.565.637,00

iNfra-EstrUtUra E traNsPortE 10.162.125,25 14.616.062,25 8.224.515,25 14.718.368,70 47.721.071,45
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agtraN 52.224,00 52.224,00 52.224,00 104.447,45 261.119,45
Pessoal e Encargos sociais 52.224,00 52.224,00 52.224,00 104.447,45 261.119,45

folha de Pessoal
0101 52.224,00 52.224,00 52.224,00 104.447,45 261.119,45

arcoN 1.416.927,00 1.417.700,00 1.417.700,00 2.006.700,00 6.259.027,00
outras despesas correntes 796.927,00 797.700,00 797.700,00 766.700,00 3.159.027,00

contrato Estimativo
0261 461.927,00 462.700,00 462.700,00 461.700,00 1.849.027,00

contrato global
0261 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 256.000,00

despesas ordinárias
0101 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00
0261 151.000,00 151.000,00 151.000,00 121.000,00 574.000,00

Pessoal e Encargos sociais 620.000,00 620.000,00 620.000,00 1.240.000,00 3.100.000,00
folha de Pessoal

0101 620.000,00 620.000,00 620.000,00 1.240.000,00 3.100.000,00
coHab 4.525.480,00 4.347.508,00 2.587.099,00 1.413.165,00 12.873.252,00

amortização da dívida 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00
amortização da dívida

0101 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00
outras despesas correntes 1.716.139,00 1.538.167,00 1.288.167,00 1.288.165,00 5.830.638,00

contrato Estimativo
0101 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00

contrato global
0101 230.676,07 243.693,13 243.693,13 243.693,13 961.755,46
0261 90.016,00 0,00 0,00 0,00 90.016,00

despesas ordinárias
0101 1.284.490,93 1.271.473,87 1.021.473,87 1.021.471,87 4.598.910,54
0261 87.956,00 0,00 0,00 0,00 87.956,00

Pessoal e Encargos sociais 2.684.341,00 2.684.341,00 1.173.932,00 0,00 6.542.614,00
folha de Pessoal

0101 2.684.341,00 2.684.341,00 1.173.932,00 0,00 6.542.614,00
cPH 484.726,25 484.726,25 484.725,25 638.455,25 2.092.633,00

outras despesas correntes 181.140,25 181.140,25 181.139,25 181.139,25 724.559,00
contrato Estimativo

0101 106.456,00 106.456,00 106.455,00 106.455,00 425.822,00
despesas ordinárias

0101 46.710,00 46.710,00 46.710,00 46.710,00 186.840,00
0261 27.974,25 27.974,25 27.974,25 27.974,25 111.897,00

Pessoal e Encargos sociais 303.586,00 303.586,00 303.586,00 457.316,00 1.368.074,00
folha de Pessoal

0101 303.586,00 303.586,00 303.586,00 457.316,00 1.368.074,00
Ngtm 280.278,00 280.278,00 280.277,00 487.662,00 1.328.495,00

outras despesas correntes 72.893,00 72.893,00 72.892,00 72.892,00 291.570,00
contrato Estimativo

0101 47.265,00 47.265,00 47.264,00 47.264,00 189.058,00
despesas ordinárias

0101 25.628,00 25.628,00 25.628,00 25.628,00 102.512,00
Pessoal e Encargos sociais 207.385,00 207.385,00 207.385,00 414.770,00 1.036.925,00

folha de Pessoal
0101 207.385,00 207.385,00 207.385,00 414.770,00 1.036.925,00

sEdoP 1.120.583,00 1.120.583,00 1.120.583,00 1.596.474,00 4.958.223,00
outras despesas correntes 382.402,00 382.402,00 382.402,00 382.402,00 1.529.608,00

contrato Estimativo
0101 196.375,00 196.375,00 196.375,00 196.375,00 785.500,00

despesas ordinárias
0101 186.027,00 186.027,00 186.027,00 186.027,00 744.108,00

Pessoal e Encargos sociais 738.181,00 738.181,00 738.181,00 1.214.072,00 3.428.615,00
folha de Pessoal

0101 738.181,00 738.181,00 738.181,00 1.214.072,00 3.428.615,00
sEtraN 2.281.907,00 2.281.907,00 2.281.907,00 3.716.433,00 10.562.154,00

outras despesas correntes 820.057,00 820.057,00 820.057,00 792.733,00 3.252.904,00
contrato Estimativo

0101 270.762,97 270.762,97 270.762,97 270.762,97 1.083.051,88
contrato global

0101 263.294,03 263.294,03 263.294,03 263.298,03 1.053.180,12
despesas ordinárias

0101 286.000,00 286.000,00 286.000,00 258.672,00 1.116.672,00

Pessoal e Encargos sociais 1.461.850,00 1.461.850,00 1.461.850,00 2.923.700,00 7.309.250,00
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folha de Pessoal
0101 1.461.850,00 1.461.850,00 1.461.850,00 2.923.700,00 7.309.250,00

sEtraN - cidE 0,00 4.631.136,00 0,00 4.755.032,00 9.386.168,00
investimentos 0,00 4.631.136,00 0,00 4.755.032,00 9.386.168,00

obras e instalações
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEtraN

0157 0,00 4.631.136,00 0,00 4.755.032,00 9.386.168,00
PolÍtica social 217.363.454,82 192.928.543,67 167.075.935,53 240.630.104,23 817.998.038,25

crs - altamira 287.690,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 791.690,00
outras despesas correntes 287.690,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 791.690,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 672.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 119.690,00 0,00 0,00 0,00 119.690,00
crs - barcarena 176.370,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 249.870,00

outras despesas correntes 176.370,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 249.870,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 98.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 151.870,00 0,00 0,00 0,00 151.870,00

crs - belém 1.197.204,46 1.027.204,46 1.027.204,46 1.027.204,46 4.278.817,84
outras despesas correntes 1.027.204,46 1.027.204,46 1.027.204,46 1.027.204,46 4.108.817,84

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 185.400,00 185.400,00 185.400,00 185.400,00 741.600,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 765.104,46 765.104,46 765.104,46 765.104,46 3.060.417,84
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 306.800,00
Pessoal e Encargos sociais 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
crs - breves 206.760,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 366.960,00

outras despesas correntes 206.760,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 366.960,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 53.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 213.600,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 153.360,00 0,00 0,00 0,00 153.360,00

crs - c. araguaia 432.040,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 1.071.040,00
outras despesas correntes 432.040,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 1.071.040,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 852.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 219.040,00 0,00 0,00 0,00 219.040,00
crs - cametá 411.218,00 87.700,00 87.700,00 87.700,00 674.318,00

outras despesas correntes 363.218,00 87.700,00 87.700,00 87.700,00 626.318,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 87.700,00 87.700,00 87.700,00 87.700,00 350.800,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 98.668,00 0,00 0,00 0,00 98.668,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 176.850,00 0,00 0,00 0,00 176.850,00

Pessoal e Encargos sociais 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

crs - capanema 338.350,00 133.500,00 133.500,00 133.500,00 738.850,00
outras despesas correntes 338.350,00 133.500,00 133.500,00 133.500,00 738.850,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 133.500,00 133.500,00 133.500,00 133.500,00 534.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 204.850,00 0,00 0,00 0,00 204.850,00
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crs - castanhal 201.510,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 561.510,00
outras despesas correntes 201.510,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 561.510,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 81.510,00 0,00 0,00 0,00 81.510,00
crs - marabá 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 234.000,00

outras despesas correntes 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 234.000,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 234.000,00

crs - região das ilhas 175.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 310.000,00
outras despesas correntes 175.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 310.000,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
crs - s. m. do guamá 154.130,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 186.530,00

outras despesas correntes 154.130,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 186.530,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 43.200,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 143.330,00 0,00 0,00 0,00 143.330,00

crs - santa izabel 157.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 592.000,00
outras despesas correntes 157.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 592.000,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 580.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
crs - santarém 347.140,38 161.460,38 161.460,38 161.460,38 831.521,52

outras despesas correntes 331.140,38 161.460,38 161.460,38 161.460,38 815.521,52
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 110.700,00 110.700,00 110.700,00 110.700,00 442.800,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 44.160,38 44.160,38 44.160,38 44.160,38 176.641,52

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 176.280,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 196.080,00

Pessoal e Encargos sociais 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

EtsUs 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00
outras despesas correntes 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00
fasEPa 8.923.803,00 8.923.803,00 8.923.803,00 14.852.914,00 41.624.323,00

outras despesas correntes 2.994.692,00 2.994.692,00 2.994.692,00 2.994.692,00 11.978.768,00
contrato global

0101 1.326.476,88 1.326.476,88 1.326.476,88 1.326.476,88 5.305.907,52
despesas ordinárias

0101 1.668.215,12 1.668.215,12 1.668.215,12 1.668.215,12 6.672.860,48
Pessoal e Encargos sociais 5.929.111,00 5.929.111,00 5.929.111,00 11.858.222,00 29.645.555,00

folha de Pessoal
0101 5.929.111,00 5.929.111,00 5.929.111,00 11.858.222,00 29.645.555,00

fEas 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 10.860.000,00

outras despesas correntes 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 10.860.000,00
contrato global

0107 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

despesas ordinárias
0107 1.915.000,00 1.915.000,00 1.915.000,00 1.915.000,00 7.660.000,00

fEs 31.517.955,00 17.569.421,62 14.000.000,00 14.000.000,00 77.087.376,62

outras despesas correntes 31.517.955,00 17.569.421,62 14.000.000,00 14.000.000,00 77.087.376,62
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despesas ordinárias
0149 17.517.955,00 3.569.421,62 0,00 0,00 21.087.376,62

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 56.000.000,00

fHcgv 21.416.907,00 21.266.512,00 20.934.924,00 27.368.209,00 90.986.552,00
investimentos 475.000,00 0,00 200.000,00 0,00 675.000,00

Equipamentos e material Permanente
0269 475.000,00 0,00 200.000,00 0,00 675.000,00

outras despesas correntes 11.276.812,00 8.451.417,00 11.069.829,00 8.038.019,00 38.836.077,00
despesas ordinárias

0269 3.238.793,00 413.398,00 3.031.810,00 0,00 6.684.001,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 8.033.019,00 8.033.019,00 8.033.019,00 8.033.019,00 32.132.076,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Pessoal e Encargos sociais 9.665.095,00 12.815.095,00 9.665.095,00 19.330.190,00 51.475.475,00

folha de Pessoal
0269 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 9.665.095,00 9.665.095,00 9.665.095,00 19.330.190,00 48.325.475,00

fund. santa casa 32.966.768,00 32.944.403,00 32.933.008,00 46.955.297,00 145.799.476,00
investimentos 122.160,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 422.160,00

Equipamentos e material Permanente
0261 22.160,00 0,00 0,00 0,00 22.160,00
0269 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

outras despesas correntes 14.951.608,00 11.451.403,00 14.940.008,00 11.069.297,00 52.412.316,00
contrato Estimativo

0261 11.600,00 11.395,00 0,00 0,00 22.995,00
0269 4.777.317,00 1.277.317,00 4.777.317,00 906.606,00 11.738.557,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 9.936.951,00 9.936.951,00 9.936.951,00 9.936.951,00 39.747.804,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 225.740,00 225.740,00 225.740,00 225.740,00 902.960,00
Pessoal e Encargos sociais 17.893.000,00 21.393.000,00 17.893.000,00 35.786.000,00 92.965.000,00

folha de Pessoal
0269 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 17.893.000,00 17.893.000,00 17.893.000,00 35.786.000,00 89.465.000,00

fUNEPi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 668.978,00 2.768.978,00
outras despesas correntes 700.000,00 700.000,00 700.000,00 668.978,00 2.768.978,00

contrato global
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEastEr

0166 700.000,00 700.000,00 700.000,00 668.978,00 2.768.978,00
HEmoPa 9.035.379,00 8.734.796,00 8.769.396,00 12.384.397,00 38.923.968,00

outras despesas correntes 5.420.379,00 3.638.567,00 5.154.396,00 5.154.397,00 19.367.739,00
contrato Estimativo

0269 265.000,00 156.702,00 266.552,00 268.104,00 956.358,00
contrato global

0261 251.695,00 0,00 0,00 0,00 251.695,00
0269 1.262.126,00 130.000,00 1.210.574,00 1.210.574,00 3.813.274,00

despesas ordinárias
0261 14.288,00 0,00 0,00 0,00 14.288,00
0269 395.405,00 120.000,00 445.405,00 443.854,00 1.404.664,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 3.231.865,00 3.231.865,00 3.231.865,00 3.231.865,00 12.927.460,00

Pessoal e Encargos sociais 3.615.000,00 5.096.229,00 3.615.000,00 7.230.000,00 19.556.229,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 3.615.000,00 3.615.000,00 3.615.000,00 7.230.000,00 18.075.000,00

folha suplementar
0269 0,00 1.481.229,00 0,00 0,00 1.481.229,00

Hol 21.325.771,00 21.325.771,00 21.325.771,00 29.991.771,00 93.969.084,00
amortização da dívida 193.800,00 0,00 0,00 0,00 193.800,00
amortização da dívida

0269 193.800,00 0,00 0,00 0,00 193.800,00

investimentos 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
Equipamentos e material Permanente

0269 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
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outras despesas correntes 12.406.471,00 9.649.478,00 12.202.271,00 12.659.771,00 46.917.991,00
contrato Estimativo

0269 130.000,00 0,00 550.000,00 125.000,00 805.000,00
contrato global

0269 98.315,00 0,00 2.125.908,00 387.765,00 2.611.988,00
despesas ordinárias

0269 3.242.179,00 713.501,00 590.386,00 3.211.029,00 7.757.095,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 8.873.977,00 8.873.977,00 8.873.977,00 8.873.977,00 35.495.908,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 248.000,00
Pessoal e Encargos sociais 8.725.500,00 11.676.293,00 8.723.500,00 17.332.000,00 46.457.293,00

folha de Pessoal
0269 59.500,00 3.010.293,00 57.500,00 0,00 3.127.293,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 8.666.000,00 8.666.000,00 8.666.000,00 17.332.000,00 43.330.000,00

Hrca 2.521.200,00 2.495.200,00 2.495.200,00 2.495.200,00 10.006.800,00
outras despesas correntes 2.495.200,00 2.495.200,00 2.495.200,00 2.495.200,00 9.980.800,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 2.359.800,00 2.359.800,00 2.359.800,00 2.359.800,00 9.439.200,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 108.500,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 434.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 107.600,00
Pessoal e Encargos sociais 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Hrcm 297.825,18 289.825,18 289.825,18 289.825,18 1.167.300,72

outras despesas correntes 289.825,18 289.825,18 289.825,18 289.825,18 1.159.300,72
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 209.044,00 209.044,00 209.044,00 209.044,00 836.176,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 75.781,18 75.781,18 75.781,18 75.781,18 303.124,72

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

Pessoal e Encargos sociais 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Hrs 480.078,23 171.000,00 171.000,00 171.000,00 993.078,23
outras despesas correntes 472.078,23 171.000,00 171.000,00 171.000,00 985.078,23

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 684.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 301.078,23 0,00 0,00 0,00 301.078,23
Pessoal e Encargos sociais 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
imEtroPará 532.753,48 507.332,50 507.332,50 819.969,50 2.367.387,98

outras despesas correntes 33.866,48 8.445,50 8.445,50 8.445,50 59.202,98
despesas ordinárias

0101 8.445,50 8.445,50 8.445,50 8.445,50 33.782,00
0260 25.420,98 0,00 0,00 0,00 25.420,98

Pessoal e Encargos sociais 498.887,00 498.887,00 498.887,00 811.524,00 2.308.185,00
folha de Pessoal

0101 312.637,00 312.637,00 312.637,00 625.274,00 1.563.185,00
0260 186.250,00 186.250,00 186.250,00 186.250,00 745.000,00

lacEN 1.358.579,25 572.337,17 572.337,17 572.337,17 3.075.590,76
outras despesas correntes 1.328.579,25 572.337,17 572.337,17 572.337,17 3.045.590,76

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 270.200,00 270.200,00 270.200,00 270.200,00 1.080.800,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 822.934,80 66.692,72 66.692,72 66.692,72 1.023.012,96
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dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 235.444,45 235.444,45 235.444,45 235.444,45 941.777,80

Pessoal e Encargos sociais 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

sEastEr 4.416.559,00 4.416.559,00 4.416.559,00 7.356.974,00 20.606.651,00
outras despesas correntes 1.476.144,00 1.476.144,00 1.476.144,00 1.476.144,00 5.904.576,00

contrato Estimativo
0101 524.000,00 524.000,00 524.000,00 524.000,00 2.096.000,00

contrato global
0101 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

despesas ordinárias
0101 552.144,00 552.144,00 552.144,00 552.144,00 2.208.576,00

Pessoal e Encargos sociais 2.940.415,00 2.940.415,00 2.940.415,00 5.880.830,00 14.702.075,00
folha de Pessoal

0101 2.940.415,00 2.940.415,00 2.940.415,00 5.880.830,00 14.702.075,00
sEJUdH 1.334.449,00 1.334.449,00 1.334.449,00 1.370.634,00 5.373.981,00

outras despesas correntes 518.795,00 518.795,00 518.795,00 518.795,00 2.075.180,00
contrato Estimativo

0101 332.000,00 332.000,00 332.000,00 332.000,00 1.328.000,00
despesas ordinárias

0101 186.795,00 186.795,00 186.795,00 186.795,00 747.180,00
Pessoal e Encargos sociais 815.654,00 815.654,00 815.654,00 851.839,00 3.298.801,00

folha de Pessoal
0101 815.654,00 815.654,00 815.654,00 851.839,00 3.298.801,00

sEsPa 73.632.514,84 66.669.069,36 44.694.265,84 76.324.533,54 261.320.383,58
outras despesas correntes 41.112.514,84 33.565.272,36 13.144.265,84 13.284.533,54 101.106.586,58

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 30.266.843,00 23.470.022,00 4.379.613,00 4.379.613,00 62.496.091,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 10.845.671,84 10.095.250,36 8.764.652,84 8.904.920,54 38.610.495,58
Pessoal e Encargos sociais 32.520.000,00 33.103.797,00 31.550.000,00 63.040.000,00 160.213.797,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 32.520.000,00 32.520.000,00 31.550.000,00 63.040.000,00 159.630.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 0,00 583.797,00 0,00 0,00 583.797,00
PolÍtica sÓcio-cUltUral 333.909.138,94 309.505.844,44 176.783.557,25 155.077.912,75 975.276.453,38

fcg 1.177.690,00 1.132.105,00 1.056.181,00 449.517,00 3.815.493,00
investimentos 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Equipamentos e material Permanente
0261 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

outras despesas correntes 460.102,00 449.517,00 449.517,00 449.517,00 1.808.653,00
despesas ordinárias

0101 449.517,00 449.517,00 449.517,00 449.517,00 1.798.068,00
0261 10.585,00 0,00 0,00 0,00 10.585,00

Pessoal e Encargos sociais 682.588,00 682.588,00 606.664,00 0,00 1.971.840,00
folha de Pessoal

0101 682.588,00 682.588,00 606.664,00 0,00 1.971.840,00
fcP 2.577.572,00 2.577.572,00 2.577.572,00 3.607.447,00 11.340.163,00

outras despesas correntes 1.547.697,00 1.547.697,00 1.547.697,00 1.547.697,00 6.190.788,00
contrato Estimativo

0101 362.532,00 362.532,00 362.532,00 362.532,00 1.450.128,00
contrato global

0101 684.866,00 684.866,00 684.866,00 684.866,00 2.739.464,00
despesas ordinárias

0101 483.576,00 483.576,00 483.576,00 483.576,00 1.934.304,00
0261 16.723,00 16.723,00 16.723,00 16.723,00 66.892,00

Pessoal e Encargos sociais 1.029.875,00 1.029.875,00 1.029.875,00 2.059.750,00 5.149.375,00
folha de Pessoal

0101 1.029.875,00 1.029.875,00 1.029.875,00 2.059.750,00 5.149.375,00
fUNdEb - sEdUc 247.646.277,00 223.144.993,00 93.132.527,00 19.663.261,00 583.587.058,00

outras despesas correntes 19.690.000,00 19.690.000,00 19.690.000,00 19.663.261,00 78.733.261,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) sEdUc

0143 19.690.000,00 19.690.000,00 19.690.000,00 19.663.261,00 78.733.261,00

Pessoal e Encargos sociais 227.956.277,00 203.454.993,00 73.442.527,00 0,00 504.853.797,00
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folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEdUc

0143 124.890.291,00 124.890.290,00 0,00 0,00 249.780.581,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEdUc

0173 103.065.986,00 78.564.703,00 73.442.527,00 0,00 255.073.216,00
sEcUlt 3.155.196,00 3.155.196,00 3.155.196,00 4.361.000,00 13.826.588,00

outras despesas correntes 1.949.392,00 1.949.392,00 1.949.392,00 1.949.392,00 7.797.568,00
contrato Estimativo

0101 65.268,00 65.268,00 65.268,00 65.268,00 261.072,00
contrato global

0101 1.279.732,00 1.279.732,00 1.279.732,00 1.279.732,00 5.118.928,00
despesas ordinárias

0101 604.392,00 604.392,00 604.392,00 604.392,00 2.417.568,00
Pessoal e Encargos sociais 1.205.804,00 1.205.804,00 1.205.804,00 2.411.608,00 6.029.020,00

folha de Pessoal
0101 1.205.804,00 1.205.804,00 1.205.804,00 2.411.608,00 6.029.020,00

sEdUc 54.138.849,00 54.282.423,00 54.177.118,00 89.477.013,00 252.075.403,00
outras despesas correntes 14.410.226,00 14.553.800,00 14.448.495,00 10.173.817,00 53.586.338,00

contrato Estimativo
0102 7.320.296,00 7.320.294,00 7.320.294,00 2.981.864,00 24.942.748,00
0104 4.579.169,00 4.700.677,00 4.628.201,00 4.691.953,00 18.600.000,00
0106 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00
0127 10.761,00 9.022,00 0,00 0,00 19.783,00

despesas ordinárias
0152 0,00 23.807,00 0,00 0,00 23.807,00

Pessoal e Encargos sociais 39.728.623,00 39.728.623,00 39.728.623,00 79.303.196,00 198.489.065,00
folha de Pessoal

0102 39.728.623,00 39.728.623,00 39.728.623,00 79.303.196,00 198.489.065,00
sEEl 1.263.409,00 1.263.409,50 1.263.409,00 1.570.932,50 5.361.160,00

outras despesas correntes 955.886,00 955.886,50 955.886,00 955.886,50 3.823.545,00
contrato Estimativo

0101 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 68.000,00
despesas ordinárias

0101 621.651,00 621.651,00 621.651,00 621.651,00 2.486.604,00
0145 317.235,00 317.235,50 317.235,00 317.235,50 1.268.941,00

Pessoal e Encargos sociais 307.523,00 307.523,00 307.523,00 615.046,00 1.537.615,00
folha de Pessoal

0101 307.523,00 307.523,00 307.523,00 615.046,00 1.537.615,00
UEPa 23.950.145,94 23.950.145,94 21.421.554,25 35.948.742,25 105.270.588,38

investimentos 71.748,69 71.748,69 0,00 0,00 143.497,38
Equipamentos e material Permanente

0261 71.748,69 71.748,69 0,00 0,00 143.497,38
outras despesas correntes 4.643.366,00 4.643.366,00 2.186.523,00 2.186.520,00 13.659.775,00

contrato Estimativo
0102 244.504,00 244.504,00 0,00 0,00 489.008,00

contrato global
0102 1.687.530,00 1.687.530,00 0,00 0,00 3.375.060,00

despesas ordinárias
0102 2.330.229,00 2.330.229,00 2.002.894,00 2.002.894,00 8.666.246,00
0269 381.103,00 381.103,00 183.629,00 183.626,00 1.129.461,00

Pessoal e Encargos sociais 19.235.031,25 19.235.031,25 19.235.031,25 33.762.222,25 91.467.316,00
folha de Pessoal

0102 19.235.031,25 19.235.031,25 19.235.031,25 33.762.222,25 91.467.316,00
sUbordiNados ao govErNo do Estado 31.496.482,00 35.018.790,00 68.551.415,72 24.075.384,00 159.142.071,72

auditoria geral do Estado 588.194,00 588.193,00 588.193,00 582.471,00 2.347.051,00
outras despesas correntes 268.349,00 268.348,00 268.348,00 268.348,00 1.073.393,00

contrato Estimativo
0101 15.534,74 15.534,74 15.534,74 15.534,74 62.138,96

contrato global
0101 102.493,68 102.493,68 102.493,68 102.493,68 409.974,72

despesas ordinárias
0101 150.320,58 150.319,58 150.319,58 150.319,58 601.279,32

Pessoal e Encargos sociais 319.845,00 319.845,00 319.845,00 314.123,00 1.273.658,00
folha de Pessoal

0101 319.845,00 319.845,00 319.845,00 314.123,00 1.273.658,00

casa civil 4.920.446,00 4.179.910,00 3.682.806,00 2.866.022,00 15.649.184,00

outras despesas correntes 1.743.750,00 1.003.214,00 506.110,00 506.110,00 3.759.184,00
contrato Estimativo

0101 656.000,00 349.104,00 0,00 0,00 1.005.104,00
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contrato global
0101 545.000,00 112.000,00 0,00 0,00 657.000,00

despesas ordinárias
0101 542.750,00 542.110,00 506.110,00 506.110,00 2.097.080,00

Pessoal e Encargos sociais 3.176.696,00 3.176.696,00 3.176.696,00 2.359.912,00 11.890.000,00
folha de Pessoal

0101 3.176.696,00 3.176.696,00 3.176.696,00 2.359.912,00 11.890.000,00
casa militar 557.744,00 557.744,00 557.744,00 842.315,00 2.515.547,00

outras despesas correntes 273.172,00 273.172,00 273.172,00 273.171,00 1.092.687,00
contrato Estimativo

0101 202.650,00 202.650,00 202.650,00 202.650,00 810.600,00
contrato global

0101 9.069,45 9.069,45 9.069,45 9.069,45 36.277,80
despesas ordinárias

0101 61.452,55 61.452,55 61.452,55 61.451,55 245.809,20
Pessoal e Encargos sociais 284.572,00 284.572,00 284.572,00 569.144,00 1.422.860,00

folha de Pessoal
0101 284.572,00 284.572,00 284.572,00 569.144,00 1.422.860,00

Enc. PgE 10.378.003,00 15.037.703,00 49.292.635,00 0,00 74.708.341,00
outras despesas correntes 196.864,00 0,00 0,00 0,00 196.864,00

despesas ordinárias
0101 196.864,00 0,00 0,00 0,00 196.864,00

Pessoal e Encargos sociais 10.181.139,00 15.037.703,00 49.292.635,00 0,00 74.511.477,00
sentença Jurídica

0101 10.181.139,00 15.037.703,00 49.292.635,00 0,00 74.511.477,00
fundação ParáPaz 1.258.947,00 1.258.947,00 1.258.947,00 1.113.757,00 4.890.598,00

outras despesas correntes 572.986,00 572.986,00 572.986,00 454.640,00 2.173.598,00
contrato Estimativo

0101 63.000,00 63.000,00 63.000,00 39.000,00 228.000,00
contrato global

0101 357.224,00 357.224,00 357.224,00 262.878,00 1.334.550,00
despesas ordinárias

0101 152.762,00 152.762,00 152.762,00 152.762,00 611.048,00
Pessoal e Encargos sociais 685.961,00 685.961,00 685.961,00 659.117,00 2.717.000,00

folha de Pessoal
0101 685.961,00 685.961,00 685.961,00 659.117,00 2.717.000,00

fUNPgE 722.060,00 325.203,00 0,00 0,00 1.047.263,00
investimentos 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

reforma

ProvisÃo rEcEbida do(a) PgE
0140 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

outras despesas correntes 422.060,00 325.203,00 0,00 0,00 747.263,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEbida do(a) PgE
0140 422.060,00 325.203,00 0,00 0,00 747.263,00

fUNtElPa 2.195.944,00 2.195.944,00 2.195.944,72 2.485.629,00 9.073.461,72
outras despesas correntes 1.374.944,00 1.374.944,00 1.374.944,72 1.001.198,00 5.126.030,72

contrato Estimativo
0101 75.294,00 75.294,00 75.294,00 75.293,00 301.175,00

contrato global
0101 344.158,00 344.158,00 344.158,00 344.158,00 1.376.632,00

despesas ordinárias
0101 581.747,00 581.747,00 581.747,00 581.747,00 2.326.988,00
0261 373.745,00 373.745,00 373.745,72 0,00 1.121.235,72

Pessoal e Encargos sociais 821.000,00 821.000,00 821.000,00 1.484.431,00 3.947.431,00
folha de Pessoal

0101 656.000,00 656.000,00 656.000,00 1.319.431,00 3.287.431,00
sentença Jurídica

0101 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00

gab. vice-governador 180.899,00 180.899,00 180.899,00 300.995,00 843.692,00
outras despesas correntes 60.803,00 60.803,00 60.803,00 60.803,00 243.212,00

contrato Estimativo
0101 13.097,00 13.097,00 13.097,00 13.097,00 52.388,00

contrato global
0101 20.903,00 20.903,00 20.903,00 20.903,00 83.612,00

despesas ordinárias
0101 26.803,00 26.803,00 26.803,00 26.803,00 107.212,00

Pessoal e Encargos sociais 120.096,00 120.096,00 120.096,00 240.192,00 600.480,00
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folha de Pessoal
0101 120.096,00 120.096,00 120.096,00 240.192,00 600.480,00

PgE 5.855.222,00 5.855.222,00 5.955.222,00 10.499.300,00 28.164.966,00
outras despesas correntes 598.168,00 598.168,00 698.168,00 497.408,00 2.391.912,00

contrato Estimativo
0101 329.946,00 329.946,00 429.946,00 229.946,00 1.319.784,00

despesas ordinárias
0101 268.222,00 268.222,00 268.222,00 267.462,00 1.072.128,00

Pessoal e Encargos sociais 5.257.054,00 5.257.054,00 5.257.054,00 10.001.892,00 25.773.054,00
folha de Pessoal

0101 5.257.054,00 5.257.054,00 5.257.054,00 10.001.892,00 25.773.054,00
sEac 821.898,00 821.900,00 821.900,00 1.106.292,00 3.571.990,00

outras despesas correntes 537.506,00 537.508,00 537.508,00 537.508,00 2.150.030,00
contrato Estimativo

0101 352.667,00 352.667,00 352.667,00 352.667,00 1.410.668,00
despesas ordinárias

0101 184.839,00 184.841,00 184.841,00 184.841,00 739.362,00
Pessoal e Encargos sociais 284.392,00 284.392,00 284.392,00 568.784,00 1.421.960,00

folha de Pessoal
0101 284.392,00 284.392,00 284.392,00 568.784,00 1.421.960,00

sEcom 4.017.125,00 4.017.125,00 4.017.125,00 4.278.603,00 16.329.978,00
outras despesas correntes 3.755.646,00 3.755.646,00 3.755.646,00 3.755.644,00 15.022.582,00

contrato Estimativo
0101 3.658.949,00 3.658.949,00 3.658.949,00 3.658.947,00 14.635.794,00

despesas ordinárias
0101 96.697,00 96.697,00 96.697,00 96.697,00 386.788,00

Pessoal e Encargos sociais 261.479,00 261.479,00 261.479,00 522.959,00 1.307.396,00
folha de Pessoal

0101 261.479,00 261.479,00 261.479,00 522.959,00 1.307.396,00
total 2.077.669.084,47 1.836.265.936,25 1.624.021.690,73 1.707.316.495,17 7.245.273.206,62

PROGRAMA/ORGÃO FONTE
3º QUADRIMESTRE - 2021

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
agricultura, Pecuária, Pesca e 

aquicultura 2.788.190,50 2.252.783,50 2.046.838,50 2.029.284,66 9.117.097,16

adEPará
0261 736.477,00 0,00 0,00 0,00 736.477,00

cEasa
0261 0,00 257.335,00 0,00 0,00 257.335,00

EmatEr
0101 515.045,50 515.045,50 556.045,50 577.857,66 2.163.994,16
0261 195.115,00 139.102,00 141.535,00 0,00 475.752,00

EmatEr-altamira
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

EmatEr
0101 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00

EmatEr-caPaNEma
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

EmatEr
0101 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 8.100,00

EmatEr-castaNHal
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

EmatEr
0101 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 9.600,00

EmatEr-coNc.aragUaia
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

EmatEr
0101 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 7.650,00

EmatEr-marabá
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

EmatEr
0101 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 10.500,00

EmatEr-rEg.ilHas

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
EmatEr

0101 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00

EmatEr-saNtarÉm
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

EmatEr
0101 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 4.650,00

EmatEr-sao m.gUama
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ProvisÃo rEcEbida do(a) 
EmatEr

0101 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 6.150,00
EmatEr-tocaNtiNs

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
EmatEr

0101 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 5.100,00
NgPr

0101 35.402,00 35.402,00 35.402,00 35.402,00 141.608,00
sEdaP

0101 350.678,00 350.678,00 350.678,00 350.678,00 1.402.712,00
0135 934.623,00 934.371,00 942.328,00 1.065.347,00 3.876.669,00

cidadania, Justiça e direitos 
Humanos 2.456.255,85 1.104.594,85 1.019.171,85 936.408,85 5.516.431,40

crs - altamira
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 680,00 680,00 680,00 680,00 2.720,00
crs - c. araguaia

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 7.400,00

crs - capanema
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 440,00 0,00 1.780,00 0,00 2.220,00
crs - castanhal

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

crs - santa izabel
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 0,00 251,00 251,00 714,00 1.216,00
crs - santarém

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 0,00 2.200,00 2.000,00 0,00 4.200,00

fundação ParáPaz
0101 292.443,00 292.443,00 292.443,00 213.997,00 1.091.326,00

PmPa
0101 31.958,33 31.958,33 31.958,33 31.958,33 127.833,32

Polícia civil
0101 1.234.394,00 0,00 0,00 0,00 1.234.394,00

sEaP
0162 167.281,00 48.003,00 0,00 0,00 215.284,00

sEaP-ftP
ProvisÃo rEcEbida do(a) sEaP

0174 83.350,00 83.350,00 83.350,00 83.350,00 333.400,00
sEJUdH

0101 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
sEPlad

0101 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00 2.020.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) sEfa

0101 38.859,52 38.859,52 38.859,52 38.859,52 155.438,08
sEsPa

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00

ciência, tecnologia e inovação 374.660,84 374.660,84 374.660,84 374.660,84 1.498.643,36
sEctEt

0101 374.660,84 374.660,84 374.660,84 374.660,84 1.498.643,36
cultura 595.620,00 595.620,00 595.620,00 641.119,00 2.427.979,00

fcP
0101 274.554,00 274.554,00 274.554,00 274.554,00 1.098.216,00

fUNtElPa
0101 30.137,00 30.137,00 30.137,00 75.636,00 166.047,00

sEcUlt

0101 290.929,00 290.929,00 290.929,00 290.929,00 1.163.716,00

desenvolvimento Urbano - Ha-
bitação, saneamento  e mobilidade 757.595,61 744.578,55 744.578,55 744.576,55 2.991.329,26

coHab
0101 722.462,61 709.445,55 709.445,55 709.443,55 2.850.797,26

sEdoP

0101 35.133,00 35.133,00 35.133,00 35.133,00 140.532,00

direitos socioassistenciais 4.441.743,65 4.441.743,65 4.441.743,65 4.410.628,65 17.735.859,60
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crs - santa izabel
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 714,00 714,00 714,00 621,00 2.763,00
fasEPa

0101 1.026.029,65 1.026.029,65 1.026.029,65 1.026.029,65 4.104.118,60
fEas

0107 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 10.860.000,00
fUNEPi

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
sEastEr

0166 700.000,00 700.000,00 700.000,00 668.978,00 2.768.978,00
Educação básica 262.230.088,00 237.826.793,00 107.709.022,00 29.965.078,00 637.730.981,00

fcg
0101 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 512.000,00
0261 45.585,00 0,00 0,00 0,00 45.585,00

fUNdEb - sEdUc
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

sEdUc
0143 144.580.291,00 144.580.290,00 19.690.000,00 19.663.261,00 328.513.842,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
sEdUc

0173 103.065.986,00 78.564.703,00 73.442.527,00 0,00 255.073.216,00
sEdUc

0102 7.320.296,00 7.320.294,00 7.320.294,00 2.981.864,00 24.942.748,00
0104 4.579.169,00 4.700.677,00 4.628.201,00 4.691.953,00 18.600.000,00
0106 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00
0127 10.761,00 9.022,00 0,00 0,00 19.783,00
0152 0,00 23.807,00 0,00 0,00 23.807,00

Educação Profissional e Tec-
nológica 7.170.000,00 165.000,00 165.000,00 147.000,00 7.647.000,00

EgPa
0101 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 54.000,00

fcg
0101 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

sEctEt
0101 52.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 193.000,00
0102 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Educação superior 2.855.068,69 2.855.068,69 528.320,00 510.627,00 6.749.084,38
EgPa

0101 18.712,00 18.712,00 18.712,00 1.022,00 57.158,00
fcg

0101 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 183.200,00
UEPa

0102 2.337.705,00 2.337.705,00 280.179,00 280.179,00 5.235.768,00
0261 71.748,69 71.748,69 0,00 0,00 143.497,38
0269 381.103,00 381.103,00 183.629,00 183.626,00 1.129.461,00

Encargos Especiais 623.128.937,57 510.471.216,00 501.251.054,70 164.998.597,73 1.799.849.806,00
coHab

0101 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00
EmatEr

0101 871.850,00 871.850,00 734.560,00 0,00 2.478.260,00
Enc. PgE

0101 10.378.003,00 15.037.703,00 49.292.635,00 0,00 74.708.341,00
Enc. sEfa

0101 598.404.870,57 483.159.681,00 442.991.359,70 151.805.846,73 1.676.361.758,00
0102 4.750.000,00 3.029.251,00 0,00 0,00 7.779.251,00
0124 620.000,00 620.000,00 620.000,00 740.000,00 2.600.000,00
0125 130.000,00 60.231,00 0,00 0,00 190.231,00
0126 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80.251,00 200.251,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.200.000,00

Enc. sEPlad-ad
0101 4.970.000,00 4.915.000,00 4.915.000,00 9.715.000,00 24.515.000,00

fasPm
0101 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 130.000,00

Hol
0269 193.800,00 0,00 0,00 0,00 193.800,00

ProdEPa

0101 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00

0261 232.914,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 832.914,00
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Esporte e lazer 317.235,00 317.235,50 317.235,00 317.235,50 1.268.941,00
sEEl

0145 317.235,00 317.235,50 317.235,00 317.235,50 1.268.941,00
governança Pública 94.522.886,65 91.563.953,41 89.786.352,38 85.586.706,19 361.459.898,63

adEPará
0261 407.754,00 0,00 0,00 0,00 407.754,00

arcoN
0261 36.000,00 36.000,00 36.000,00 35.000,00 143.000,00

auditoria geral do Estado
0101 114.166,67 114.166,67 114.166,67 114.166,67 456.666,68

casa civil
0101 36.140,00 36.000,00 0,00 0,00 72.140,00

casa militar
0101 2.248,77 2.248,77 2.248,77 2.248,77 8.995,08

cbm
0101 72.662,50 72.662,50 72.662,50 74.662,50 292.650,00

cEasa
0261 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 54.000,00

coHab
0101 49.772,93 49.772,93 49.772,93 49.772,93 199.091,72
0261 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

cPc
0101 365.116,00 372.616,00 367.500,00 361.616,00 1.466.848,00

cPH
0101 11.270,96 11.270,96 11.270,96 11.270,96 45.083,84

crs - altamira
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 5.280,00

crs - belém

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 13.600,00

crs - c. araguaia
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 6.206,00 6.206,00 6.206,00 6.206,00 24.824,00
crs - cametá

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 1.187,00 1.900,00 2.018,00 0,00 5.105,00

crs - capanema
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 4.205,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 12.205,00
crs - marabá

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 3.542,00 3.542,00 3.542,00 3.542,00 14.168,00

crs - santa izabel
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 1.500,00 4.152,00 4.721,00 4.798,00 15.171,00
EgPa

0101 44.500,00 44.500,00 44.500,00 31.600,00 165.100,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) cPc

0101 21.120,00 0,00 0,00 0,00 21.120,00
EmatEr

0101 47.706,00 47.706,00 6.706,00 5.746,84 107.864,84
Enc. cbm

0101 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
faPEsPa

0101 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 60.800,00
fasEPa

0101 44.593,64 44.593,64 44.593,64 44.593,64 178.374,56

fasPm
0151 315.502,00 315.500,00 240.000,00 240.000,00 1.111.002,00

fcg
0101 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 64.800,00

fcP
0101 37.586,00 37.586,00 37.586,00 37.586,00 150.344,00

fEma
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

sEmas

0116 331.283,00 331.283,00 331.283,00 331.283,00 1.325.132,00
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fHcgv
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 54.613,00 54.613,00 54.613,00 54.613,00 218.452,00
fiPat - sEfa

ProvisÃo rEcEbida do(a) sEfa
0176 1.772.984,93 1.941.138,15 623.539,04 0,00 4.337.662,12

fund. santa casa
0269 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 439.845,00 439.845,00 439.845,00 439.845,00 1.759.380,00

fundação ParáPaz
0101 15.500,00 15.500,00 15.500,00 10.000,00 56.500,00

fUNPgE
ProvisÃo rEcEbida do(a) PgE

0140 722.060,00 325.203,00 0,00 0,00 1.047.263,00
fUNsaU

0150 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
fUNtElPa

0101 215.328,00 215.328,00 215.328,00 215.328,00 861.312,00
gab. vice-governador

0101 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00
HEmoPa

0269 65.033,00 0,00 65.033,00 65.034,00 195.100,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
Hol

0269 98.315,00 0,00 2.125.908,00 387.765,00 2.611.988,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 32.392,00 32.391,00 32.391,00 32.391,00 129.565,00
iasEP

0261 75.064.567,00 74.208.597,00 72.705.340,00 70.778.816,00 292.757.320,00
igEPrEv

0261 1.153.502,00 1.150.000,00 1.090.000,00 1.050.000,00 4.443.502,00
ioE

0261 1.079.113,50 1.267.999,50 1.189.113,00 1.114.999,00 4.651.225,00
itErPa

0223 1.362.801,95 0,00 0,00 0,00 1.362.801,95
0261 102.645,00 102.645,00 102.645,00 102.645,00 410.580,00

lacEN
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
NEPmv

0101 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
NgPmcrEdcid-adm

0101 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 27.600,00
NgPr

0101 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
Ngtm

0101 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 34.000,00
PmPa

0101 134.895,85 134.895,85 134.895,84 134.895,85 539.583,39
Polícia civil

0101 261.391,51 70.705,00 70.705,00 298.138,00 700.939,51
ProdEPa

0101 303.992,00 303.992,00 303.991,00 303.991,00 1.215.966,00
0261 2.811.122,00 2.923.702,00 2.923.702,00 2.923.702,00 11.582.228,00

sEaP
0101 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 260.000,00

sEastEr
0101 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 96.000,00

sEcom
0101 3.613.216,00 3.613.216,00 3.613.216,00 3.613.214,00 14.452.862,00

sEctEt
0101 24.153,34 24.153,34 24.153,34 24.153,34 96.613,36

sEcUlt

0101 49.826,00 49.826,00 49.826,00 49.826,00 199.304,00

sEdaP

0101 64.844,00 64.844,00 64.844,00 64.844,00 259.376,00
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sEdEmE
0101 25.346,08 35.346,08 45.278,56 46.078,56 152.049,28

sEdoP
0101 27.125,00 27.125,00 27.125,00 27.125,00 108.500,00

sEEl
0101 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 68.000,00

sEfa
0101 1.759.046,00 1.759.046,00 1.759.046,00 1.759.046,00 7.036.184,00
0144 91.557,00 93.583,00 93.733,00 96.359,00 375.232,00

sEgUP
0101 111.021,00 111.965,00 111.965,00 111.965,00 446.916,00

sEJUdH
0101 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

sEPlad
0101 307.000,00 307.000,00 307.000,00 307.000,00 1.228.000,00

sEsPa
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 229.467,89 229.467,89 0,00 0,00 458.935,78
sEtraN

0101 29.419,13 29.419,13 29.419,13 29.419,13 117.676,52
UEPa

0102 186.081,00 186.081,00 0,00 0,00 372.162,00
indústria, comércio, serviços 

e turismo 7.769.965,32 4.203.364,73 4.084.706,25 4.038.309,25 20.096.345,55

codEc
0101 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 500.000,00
0261 3.387.863,00 0,00 0,00 0,00 3.387.863,00

JUcEPa
0261 206.737,70 69.326,00 0,00 0,00 276.063,70

sEdEmE
0101 348.446,87 357.120,98 357.788,50 361.391,50 1.424.747,85

sEdoP
0101 700,00 700,00 700,00 700,00 2.800,00

sEtUr
0101 3.626.217,75 3.626.217,75 3.626.217,75 3.626.217,75 14.504.871,00

infraestrutura e logística 287.232,37 4.918.368,37 287.231,37 5.012.263,37 10.505.095,48
arcoN

0261 186.500,00 186.500,00 186.500,00 156.500,00 716.000,00
cPH

0101 72.758,12 72.758,12 72.757,12 72.757,12 291.030,48
0261 27.974,25 27.974,25 27.974,25 27.974,25 111.897,00

sEtraN - cidE
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

sEtraN
0157 0,00 4.631.136,00 0,00 4.755.032,00 9.386.168,00

manutenção da gestão 573.746.781,48 579.275.462,49 559.736.852,97 887.492.346,62 2.600.251.443,56
adEPará

0101 3.902.041,00 3.902.041,00 3.902.041,00 7.161.772,00 18.867.895,00
0261 3.658.000,00 0,00 0,00 0,00 3.658.000,00

agtraN
0101 52.224,00 52.224,00 52.224,00 104.447,45 261.119,45

arcoN
0101 740.000,00 740.000,00 740.000,00 1.360.000,00 3.580.000,00
0261 454.427,00 455.200,00 455.200,00 455.200,00 1.820.027,00

auditoria geral do Estado
0101 474.027,33 474.026,33 474.026,33 468.304,33 1.890.384,32

casa civil
0101 4.884.306,00 4.143.910,00 3.682.806,00 2.866.022,00 15.577.044,00

casa militar
0101 555.495,23 555.495,23 555.495,23 840.066,23 2.506.551,92

cbm
0101 20.618.918,00 20.602.853,00 20.602.853,00 36.740.848,00 98.565.472,00

cEasa
0101 918.310,00 918.310,00 782.153,50 614.231,50 3.233.005,00
0261 161.371,50 149.371,50 111.371,50 149.371,50 571.486,00

codEc
0101 288.800,00 288.800,00 288.800,00 577.599,00 1.443.999,00
0261 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

coHab

0101 3.450.272,46 3.463.289,52 1.702.880,52 528.948,52 9.145.391,02
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0261 147.972,00 0,00 0,00 0,00 147.972,00
cPc

0101 8.790.898,00 8.789.898,00 8.803.898,00 13.064.473,00 39.449.167,00
cPH

0101 372.722,92 372.722,92 372.722,92 526.452,92 1.644.621,68
crs - altamira

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 82.000,00

crs - barcarena
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 34.000,00
crs - belém

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 106.630,00 106.630,00 100.830,00 100.830,00 414.920,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

crs - breves
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 2.500,00 3.000,00 3.500,00 1.400,00 10.400,00
crs - c. araguaia

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 69.895,00 69.895,00 69.895,00 69.895,00 279.580,00

crs - cametá
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 12.961,00 10.461,00 10.446,00 10.359,00 44.227,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
crs - capanema

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 27.300,00 19.800,00 15.000,00 20.082,00 82.182,00

crs - castanhal
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 31.000,00 30.000,00 30.500,00 29.000,00 120.500,00
crs - marabá

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00

crs - região das ilhas
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00
crs - santa izabel

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 16.712,00 11.247,00 13.829,00 14.457,00 56.245,00

crs - santarém
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 11.150,00 11.450,00 10.250,00 11.000,00 43.850,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
EgPa

0101 710.746,00 710.746,00 710.746,00 892.876,00 3.025.114,00
EmatEr

0101 8.684.388,50 10.353.126,50 10.400.213,50 4.624.126,50 34.061.855,00
0261 75.000,00 60.000,00 54.566,00 0,00 189.566,00

Enc. sEPlad-ad
0101 39.920.000,00 39.920.000,00 39.920.000,00 79.840.000,00 199.600.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 12.310.000,00 12.310.000,00 12.310.000,00 24.620.000,00 61.550.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) 
sEdUc

0102 8.619.059,00 8.619.059,00 8.619.059,00 17.238.118,00 43.095.295,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) UEPa

0102 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00
EtsUs

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00

faPEsPa
0101 689.745,00 689.745,00 689.745,00 1.118.769,00 3.188.004,00

fasEPa
0101 7.853.179,71 7.853.179,71 7.853.179,71 13.782.290,71 37.341.829,84

fasPm
0151 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 72.000,00
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fcg
0101 842.105,00 842.105,00 766.181,00 159.517,00 2.609.908,00

fcP
0101 2.248.709,00 2.248.709,00 2.248.709,00 3.278.584,00 10.024.711,00
0261 16.723,00 16.723,00 16.723,00 16.723,00 66.892,00

fEma
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

sEmas
0116 638.396,00 638.396,00 638.396,00 638.396,00 2.553.584,00

fHcgv
0269 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 12.994.149,00 12.994.149,00 12.994.149,00 22.659.244,00 61.641.691,00

fund. santa casa
0261 11.600,00 11.395,00 0,00 0,00 22.995,00
0269 354.743,76 3.502.000,00 691.574,04 654.467,46 5.202.785,26

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 22.158.247,00 22.158.247,00 22.158.247,00 40.051.247,00 106.525.988,00

fundação ParáPaz
0101 951.004,00 951.004,00 951.004,00 889.760,00 3.742.772,00

fUNsaU
0150 78.711,64 68.711,64 68.711,64 68.711,64 284.846,56

fUNtElPa
0101 1.576.734,00 1.576.734,00 1.576.734,00 2.194.665,00 6.924.867,00
0261 373.745,00 373.745,00 373.745,72 0,00 1.121.235,72

gab. vice-governador
0101 174.399,00 174.399,00 174.399,00 294.495,00 817.692,00

HEmoPa
0261 251.695,00 0,00 0,00 0,00 251.695,00
0269 606.552,00 1.637.931,00 556.552,00 558.104,00 3.359.139,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 4.595.075,00 4.595.075,00 4.595.075,00 8.210.075,00 21.995.300,00

Hol
0269 416.754,00 3.054.988,00 400.700,00 230.300,00 4.102.742,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 11.338.852,00 11.308.851,00 11.338.851,00 19.974.851,00 53.961.405,00

Hrca
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 435.200,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Hrcm

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Hrs
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 2.200,00 2.200,00 16.200,00 9.200,00 29.800,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
iasEP

0261 2.310.948,00 2.330.949,00 2.210.948,00 3.710.948,00 10.563.793,00
idEflor-bio

0101 928.465,00 928.465,00 928.465,00 1.114.328,00 3.899.723,00
igEPrEv

0261 4.430.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00 5.310.000,00 17.400.000,00
imEtroPará

0101 321.082,50 321.082,50 321.082,50 633.719,50 1.596.967,00
0260 211.670,98 186.250,00 186.250,00 186.250,00 770.420,98

ioE
0261 1.397.976,00 1.234.089,50 1.237.976,00 1.665.556,50 5.535.598,00

itErPa
0101 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 959.556,00 4.523.556,00
0223 512.772,00 0,00 0,00 0,00 512.772,00

0261 404.024,00 404.024,00 404.024,00 404.024,00 1.616.096,00

JUcEPa

0261 1.514.449,75 848.449,75 900.349,75 1.295.665,75 4.558.915,00
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lacEN
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 51.400,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
NEPmv

0101 74.508,00 74.508,00 74.508,00 80.512,00 304.036,00
NgPmcrEdcid-adm

0101 169.982,00 169.982,00 169.982,00 256.787,00 766.733,00
NgPr

0101 205.094,00 205.094,00 205.094,00 281.948,00 897.230,00
Ngtm

0101 271.778,00 271.778,00 271.777,00 479.162,00 1.294.495,00
PgE

0101 5.855.222,00 5.855.222,00 5.955.222,00 10.499.300,00 28.164.966,00
PmPa

0101 102.450.619,25 102.450.620,25 102.450.620,25 182.721.724,25 490.073.584,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) sEaP

0101 0,00 192.314,00 192.314,00 0,00 384.628,00
Polícia civil

0101 51.768.535,70 51.993.058,00 51.922.628,00 98.871.320,00 254.555.541,70
ProdEPa

0101 4.032.465,00 4.032.465,00 4.032.465,00 1.574.486,00 13.671.881,00
0261 2.668.976,00 2.668.976,00 2.668.976,00 2.668.976,00 10.675.904,00

sEac
0101 821.898,00 821.900,00 821.900,00 1.106.292,00 3.571.990,00

sEaP
0101 20.541.147,00 20.541.147,00 18.501.147,00 33.641.696,00 93.225.137,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) cPc
0101 4.884,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 19.536,00

sEastEr
0101 4.392.559,00 4.392.559,00 4.392.559,00 7.332.974,00 20.510.651,00

sEcom
0101 403.909,00 403.909,00 403.909,00 665.389,00 1.877.116,00

sEctEt
0101 910.930,82 910.930,82 910.930,82 1.460.930,82 4.193.723,28

sEcUlt
0101 2.814.441,00 2.814.441,00 2.814.441,00 4.020.245,00 12.463.568,00

sEdaP
0101 2.580.132,00 2.580.132,00 2.580.132,00 4.644.350,00 12.384.746,00

sEdEmE
0101 575.436,05 556.761,94 546.161,94 291.859,94 1.970.219,87

sEdoP
0101 1.057.625,00 1.057.625,00 1.057.625,00 1.533.516,00 4.706.391,00

sEdUc
0102 39.728.623,00 39.728.623,00 39.728.623,00 79.303.196,00 198.489.065,00

sEEl
0101 929.174,00 929.174,00 929.174,00 1.236.697,00 4.024.219,00

sEfa
0101 49.524.541,98 49.524.541,98 49.165.105,98 1.601.913,98 149.816.103,92

sEgUP
0101 2.100.531,00 2.175.531,00 2.165.864,00 2.934.991,00 9.376.917,00

sEJUdH
0101 1.249.449,00 1.249.449,00 1.249.449,00 1.285.634,00 5.033.981,00

sEmas
0101 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.825.652,00 14.925.652,00

sEPlad
0101 4.923.981,00 4.923.981,00 4.923.981,00 9.131.347,00 23.903.290,00

sEsPa
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 39.928.237,28 39.928.237,28 35.929.613,00 67.419.613,00 183.205.700,56
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 0,00 583.797,00 0,00 0,00 583.797,00
sEtraN

0101 2.252.487,87 2.252.487,87 2.252.487,87 3.687.013,87 10.444.477,48
sEtUr

0101 772.522,00 772.522,00 410.105,00 209.522,00 2.164.671,00

UEPa

0102 20.973.508,25 20.973.508,25 20.957.746,25 35.484.937,25 98.389.700,00
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meio ambiente e ordenamento 
territorial 3.831.566,05 896.674,00 896.674,00 946.178,00 6.571.092,05

fEma
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

sEmas
0116 430.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.630.000,00

idEflor-bio
0261 0,00 0,00 0,00 49.501,00 49.501,00

itErPa
0223 2.904.892,05 0,00 0,00 0,00 2.904.892,05
0261 484.824,00 484.824,00 484.824,00 484.827,00 1.939.299,00

NEPmv
0101 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 47.400,00

Previdência Estadual 316.259.084,01 259.112.154,99 240.160.000,00 424.167.741,00 1.239.698.980,00
fiNaNPrEv

0101 75.025.000,00 18.390.005,99 25.000,00 21.000,00 93.461.005,99
0254 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 175.416.942,53 451.416.942,53
0258 84.025.000,00 84.025.000,00 84.025.000,00 164.978.453,00 417.053.453,00

fund.financ-alEPa
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0254 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 3.800.000,00 9.500.000,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0258 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.874.921,00 9.774.921,00
fund.financ-dEfENsoria

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0254 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3.300.000,00 8.250.000,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0258 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 73.455,00 6.073.455,00

fund.financ-mP
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0254 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.397.848,47 12.897.848,47

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0258 3.500.000,00 3.400.000,00 3.000.000,00 4.174.500,00 14.074.500,00
fund.financ-mPc

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0101 99.084,01 0,00 0,00 0,00 99.084,01
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0254 150.000,00 150.000,00 150.000,00 250.499,00 700.499,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0258 250.000,00 250.000,00 250.000,00 376.824,00 1.126.824,00
fund.financ-mPcm

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0254 65.000,00 65.000,00 65.000,00 115.210,00 310.210,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0258 95.000,00 95.000,00 95.000,00 112.404,00 397.404,00

fund.financ-tcE
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0101 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 2.314.000,00 7.564.000,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0254 950.000,00 950.000,00 950.000,00 1.821.547,00 4.671.547,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0258 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00

fund.financ-tcm
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0101 500.000,00 187.149,00 0,00 0,00 687.149,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0254 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 3.750.000,00



34  diário oficial Nº 34.686 Terça-feira, 31 DE AGOSTO DE 2021

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0258 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00
fund.financ-tJE

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fiNaNPrEv

0254 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 14.393.982,00 37.793.982,00
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv
0258 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 16.630.518,00 43.630.518,00

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fUNPrEv

0254 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 75.000,00
fund.Previd-tcE

ProvisÃo rEcEbida do(a) 
fUNPrEv

0254 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
fUNPrEv

0254 75.000,00 75.000,00 75.000,00 153.000,00 378.000,00
0287 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 9.950.000,00 28.400.000,00

sPsm/Pa
ProvisÃo rEcEbida do(a) 

fiNaNPrEv

0290 20.005.000,00 20.005.000,00 20.005.000,00 14.072.637,00 74.087.637,00

saúde 104.049.777,41 70.053.765,00 56.521.758,99 51.546.181,27 282.171.482,67

crs - altamira
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 145.500,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 582.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 119.690,00 0,00 0,00 0,00 119.690,00
crs - barcarena

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 151.870,00 0,00 0,00 0,00 151.870,00

crs - belém
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 78.770,00 78.770,00 77.770,00 77.770,00 313.080,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 765.104,46 765.104,46 765.104,46 765.104,46 3.060.417,84
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 306.800,00
crs - breves

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 50.900,00 50.400,00 49.900,00 52.000,00 203.200,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 153.360,00 0,00 0,00 0,00 153.360,00

crs - c. araguaia
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 135.049,00 135.049,00 135.049,00 135.049,00 540.196,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 219.040,00 0,00 0,00 0,00 219.040,00
crs - cametá

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 73.552,00 75.339,00 75.236,00 77.341,00 301.468,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 98.668,00 0,00 0,00 0,00 98.668,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 176.850,00 0,00 0,00 0,00 176.850,00

crs - capanema
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 101.555,00 111.700,00 112.720,00 111.418,00 437.393,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 204.850,00 0,00 0,00 0,00 204.850,00
crs - castanhal

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 89.000,00 90.000,00 88.500,00 91.000,00 358.500,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 81.510,00 0,00 0,00 0,00 81.510,00
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crs - marabá
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 26.958,00 26.958,00 26.958,00 26.958,00 107.832,00
crs - região das ilhas

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 130.000,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

crs - s. m. do guamá
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 43.200,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 143.330,00 0,00 0,00 0,00 143.330,00
crs - santa izabel

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 126.074,00 128.636,00 125.485,00 124.410,00 504.605,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

crs - santarém
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 99.550,00 97.050,00 98.450,00 99.700,00 394.750,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 44.160,38 44.160,38 44.160,38 44.160,38 176.641,52
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 176.280,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 196.080,00

fEs

0149 17.517.955,00 3.569.421,62 0,00 0,00 21.087.376,62
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 56.000.000,00
fHcgv

0269 3.713.793,00 413.398,00 3.231.810,00 0,00 7.359.001,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 4.649.352,00 4.649.352,00 4.649.352,00 4.649.352,00 18.597.408,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
fund. santa casa

0261 22.160,00 0,00 0,00 0,00 22.160,00
0269 4.516.573,24 1.375.317,00 4.185.742,96 352.138,54 10.429.771,74

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 5.231.859,00 5.231.859,00 5.231.859,00 5.231.859,00 20.927.436,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 225.740,00 225.740,00 225.740,00 225.740,00 902.960,00

HEmoPa
0261 14.288,00 0,00 0,00 0,00 14.288,00
0269 1.250.946,00 250.000,00 1.300.946,00 1.299.394,00 4.101.286,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 2.226.790,00 2.226.790,00 2.226.790,00 2.226.790,00 8.907.160,00

Hol
0269 3.014.925,00 668.806,00 1.197.186,00 3.105.729,00 7.986.646,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 6.168.733,00 6.198.735,00 6.168.735,00 6.198.735,00 24.734.938,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 248.000,00

Hrca
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 2.251.000,00 2.251.000,00 2.251.000,00 2.251.000,00 9.004.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 108.500,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 434.000,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 107.600,00
Hrcm

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 208.444,00 209.044,00 209.044,00 209.044,00 835.576,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 75.781,18 75.781,18 75.781,18 75.781,18 303.124,72

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
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Hrs
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 168.800,00 168.800,00 154.800,00 161.800,00 654.200,00
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0132 301.078,23 0,00 0,00 0,00 301.078,23
lacEN

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0103 257.350,00 257.350,00 257.350,00 257.350,00 1.029.400,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0132 822.934,80 66.692,72 66.692,72 66.692,72 1.023.012,96

dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs
0149 229.444,45 229.444,45 229.444,45 229.444,45 917.777,80

sEsPa
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0103 22.589.137,83 15.792.316,83 0,00 0,00 38.381.454,66
dEstaQUE rEcEbido do(a) fEs

0149 10.845.671,84 10.095.250,36 8.764.652,84 8.904.920,54 38.610.495,58
segurança Pública 69.474.777,47 64.519.980,68 52.781.113,68 42.879.814,69 229.655.686,52

cbm
0101 690.004,50 706.069,50 706.069,50 692.204,50 2.794.348,00

cPc
0101 191.000,00 177.584,00 192.386,00 185.000,00 745.970,00

dEtraN
0261 42.344.158,00 39.638.470,00 34.033.569,00 28.937.007,00 144.953.204,00

Enc. cbm
0101 297.580,00 0,00 0,00 0,00 297.580,00

fasPm
0151 201.193,00 201.193,00 242.696,00 112.696,00 757.778,00

fEsPds
0177 2.650.000,00 1.148.000,00 600.000,00 600.000,00 4.998.000,00

fisP
0141 2.293.509,00 2.293.508,00 2.293.507,00 2.293.506,00 9.174.030,00

fUNsaU
0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
0150 577.787,36 572.787,36 572.787,36 572.787,36 2.296.149,44

PmPa
0101 7.567.003,82 7.567.003,82 7.567.003,82 7.567.003,83 30.268.015,29

Polícia civil
0101 1.638.905,79 1.319.504,00 1.389.934,00 474.874,00 4.823.217,79

sEaP
0101 8.449.715,00 8.449.715,00 2.727.348,00 0,00 19.626.778,00
0162 9.588,00 0,00 0,00 0,00 9.588,00
0170 177.087,00 177.084,00 177.084,00 177.084,00 708.339,00

sEgUP
0101 2.295.006,00 2.219.062,00 2.228.729,00 1.217.652,00 7.960.449,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) cPc
0101 42.240,00 0,00 0,00 0,00 42.240,00

trabalho, Emprego e renda 611.618,00 572.918,00 573.756,00 571.738,00 2.330.030,00
Enc. sEPlad-Pl

0101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
NgPmcrEdcid

dEstaQUE rEcEbido do(a) fdE
0101 100.000,00 50.000,00 50.000,00 33.334,00 233.334,00

dEstaQUE rEcEbido do(a) fdE
0114 510.618,00 521.918,00 522.756,00 537.404,00 2.092.696,00

total 2.077.669.084,47 1.836.265.936,25 1.624.021.690,73 1.707.316.495,17 7.245.273.206,62

FONTE
0101 - rEcUrsos ordiNarios
0102 - EdUcaÇÃo - rEcUrsos ordiNários
0103 - fEs - recursos ordinários
0104 - Quota Parte do salário Educação - Quota Estadual
0106 - rEcUr.Prov.dE traNsf.coNvENios E oUtros.

3º QUADRIMESTRE - 2021
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

1.107.607.496,58 939.035.779,99 903.389.902,19 739.159.878,69 3.689.193.057,45
94.915.272,25 86.194.521,25 80.905.901,25 141.288.294,25 403.303.989,00

165.722.294,00 158.925.473,00 138.865.064,00 222.504.159,00 686.016.990,00
4.579.169,00 4.700.677,00 4.628.201,00 4.691.953,00 18.600.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

0107 - recursos do tesouro vinculado ao fundo Estadual de assistência social 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 10.860.000,00
0114 - recursos Próprios fundo de desenvolvimento Econômico 510.618,00 521.918,00 522.756,00 537.404,00 2.092.696,00
0116 - recursos Próprios do fundo Estadual de meio ambiente 1.399.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 1.369.679,00 5.508.716,00
0124 - royaltie mineral 620.000,00 620.000,00 620.000,00 740.000,00 2.600.000,00
0125 - royaltie Hídrico 130.000,00 60.231,00 0,00 0,00 190.231,00
0126 - royaltie Petróleo 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80.251,00 200.251,00
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0127 - aplicicação no mercado financeiro salário Educação 10.761,00 9.022,00 0,00 0,00 19.783,00
0132 - sUs / servicos Produzidos 2.522.227,05 1.644.035,74 1.060.238,74 1.060.238,74 6.286.740,27
0135 - recursos Próprios do fundo de apoio a cacauicultura 934.623,00 934.371,00 942.328,00 1.065.347,00 3.876.669,00
0140 - recursos Próprios do fundo Especial da Procuradoria geral do Estado 722.060,00 325.203,00 0,00 0,00 1.047.263,00
0141 - recursos Próprios do fundo de investimento de segurança Pública 2.293.509,00 2.293.508,00 2.293.507,00 2.293.506,00 9.174.030,00
0143 - Fundo de Manut. e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB Retorno 144.580.291,00 144.580.290,00 19.690.000,00 19.663.261,00 328.513.842,00
0144 - Taxas de Servicos Fazendários 91.557,00 93.583,00 93.733,00 96.359,00 375.232,00
0145 - recursos Próprios do fundo Estadual de Esporte e lazer 317.235,00 317.235,50 317.235,00 317.235,50 1.268.941,00
0149 - fEs - sUs / fundo a fundo 30.569.191,29 14.308.056,43 9.408.037,29 9.548.304,99 63.833.590,00
0150 - recursos Próprios do fundo de saúde dos servidores militares 656.999,00 641.999,00 641.999,00 641.999,00 2.582.996,00
0151 - recursos Próprios do fundo de assistência social dos servidores militares 552.695,00 552.693,00 482.696,00 352.696,00 1.940.780,00
0152 - recursos Prov. transf. União - Programa de apoio a Educação de Jovens e adultos 0,00 23.807,00 0,00 0,00 23.807,00
0157 - recursos Provenientes de transferências da União - cidE 0,00 4.631.136,00 0,00 4.755.032,00 9.386.168,00
0162 - recursos Provenientes do labor Prisional 176.869,00 48.003,00 0,00 0,00 224.872,00
0166 - recursos do tesouro vinculados ao fundo Estadual da Pessoa idosa 700.000,00 700.000,00 700.000,00 668.978,00 2.768.978,00
0170 - repasse fundo a fundo - fUNPEP 177.087,00 177.084,00 177.084,00 177.084,00 708.339,00
0173 - Fundo de Manut. Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profis. de Educação - FUNDEB Complementação 103.065.986,00 78.564.703,00 73.442.527,00 0,00 255.073.216,00
0174 - fundo de trabalho Penitenciário 83.350,00 83.350,00 83.350,00 83.350,00 333.400,00
0176 - fundo de investimento Permanente da administração tributária do Estado do Pará 1.772.984,93 1.941.138,15 623.539,04 0,00 4.337.662,12
0177 - fEsPds - fundo a fundo 2.650.000,00 1.148.000,00 600.000,00 600.000,00 4.998.000,00
0223 - recursos Provenientes de alienação de bens 4.780.466,00 0,00 0,00 0,00 4.780.466,00
0254 - recursos Próprios do fundo financeiro da Previdência do Estado do Pará - sErvidor 108.860.000,00 108.860.000,00 108.860.000,00 203.189.029,00 529.769.029,00
0258 - recursos Próprios do fundo financeiro da Previdência do Estado do Pará - PatroNal 103.870.000,00 103.770.000,00 103.370.000,00 194.621.075,00 505.631.075,00
0260 - rEc.ProvEN.traNsfErENc.coNvENios E oUtros 211.670,98 186.250,00 186.250,00 186.250,00 770.420,98
0261 - rEc.ProP.dirEtamENtE arrEc.PElo org.adm.iNdir 146.556.455,39 133.160.646,19 125.398.582,22 121.550.936,00 526.666.619,80
0269 - sUs / servicos Produzidos 14.618.538,00 14.433.543,00 13.939.081,00 6.836.558,00 49.827.720,00
0287 - Funprev - Taxa de Administração 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 9.950.000,00 28.400.000,00
0290 - recursos do sistema de Proteção social dos militares 20.005.000,00 20.005.000,00 20.005.000,00 14.072.637,00 74.087.637,00
total 2.077.669.084,47 1.836.265.936,25 1.624.021.690,73 1.707.316.495,17 7.245.273.206,62

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1821, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2021

ESPECIFICAÇÃO

amortização da dívida

rEcUrsos dE oUtras foNtEs

rEcUrsos do tEsoUro

inversões financeiras

rEcUrsos dE oUtras foNtEs

3º QUADRIMESTRE - 2021

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

22.215.158,00 1.076.850,00 859.560,00 125.000,00 24.276.568,00

193.800,00 0,00 0,00 0,00 193.800,00

22.021.358,00 1.076.850,00 859.560,00 125.000,00 24.082.768,00

17.118.993,00 14.771.918,00 12.239.119,00 587.404,00 44.717.434,00

2.008.750,00 0,00 0,00 0,00 2.008.750,00

rEcUrsos do tEsoUro 15.110.243,00 14.771.918,00 12.239.119,00 587.404,00 42.708.684,00

investimentos 27.394.415,17 18.994.664,69 10.536.603,84 7.190.981,50 64.116.665,20

rEcUrsos dE oUtras foNtEs 22.916.642,89 11.407.167,19 8.727.493,50 858.082,50 43.909.386,08

rEcUrsos do tEsoUro 4.477.772,28 7.587.497,50 1.809.110,34 6.332.899,00 20.207.279,12

Juros e Encargos da dívida 21.711.300,62 15.658.000,00 8.749.205,38 0,00 46.118.506,00

rEcUrsos do tEsoUro 21.711.300,62 15.658.000,00 8.749.205,38 0,00 46.118.506,00

outras despesas correntes 952.817.886,42 813.457.864,32 748.887.270,26 457.186.535,97 2.972.349.556,97

rEcUrsos dE oUtras foNtEs 131.891.806,48 116.614.033,00 122.069.302,72 107.204.261,50 477.779.403,70

rEcUrsos do tEsoUro 820.926.079,94 696.843.831,32 626.817.967,54 349.982.274,47 2.494.570.153,27

Pessoal e Encargos sociais 1.036.411.331,26 972.306.639,24 842.749.932,25 1.242.226.573,70 4.093.694.476,45

rEcUrsos dE oUtras foNtEs 248.041.131,00 258.544.239,00 247.112.117,00 442.344.141,00 1.196.041.628,00

rEcUrsos do tEsoUro 788.370.200,26 713.762.400,24 595.637.815,25 799.882.432,70 2.897.652.848,45

total 2.077.669.084,47 1.836.265.936,25 1.624.021.690,73 1.707.316.495,17 7.245.273.206,62
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D E C R E T O  Nº 1822, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o govErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de re-
ais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdigo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa valor

862012678414867575 - cPH 6101 449051 2.000.000,00
total 2.000.000,00

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

r$

cÓdigo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa valor

071011545114897645 - sEdoP 0101 449051 2.000.000,00
total 2.000.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 30 de agosto de 2021.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

HANA SAMPAIO GHASSAN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 698985

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 733/2021-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° 2021/942024, de 26 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, dia 28/08/2021.

servidor objetivo
NEWtoN aragÃo dE mENEZEs JÚNior, cPf 173.472.892-20, 

matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, lotado na diretoria de gestão de logística.

Dar apoio logístico a Secretaria Extraordinária de 
Produção, 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, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 734/2021-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° 2021/943907, de 26 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de moJU/abaEtEtUba/Pa, no dia 28/08/2021.

servidor objetivo
 flavio braNdÃo da silva, cPf 393.820.012-04, matrícula  

funcional  nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente ope-
racional ii, lotado na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do NUrmEc, nos 
referidos municípios.

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, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

PORTARIA Nº 735/2021-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° 2021/951992, de 30 de agosto de 2021;
rEsolvE:
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de moJU/Pa, no período de 27 a 30/08/2021.

servidor objetivo

 gabriEl amaral tEiXEira miraNda, cPf 031.967.432-09, 
matrícula  funcional  nº 594370/ 2, ocupante do cargo de asses-

sor, lotado na diretoria de gestão de logística.

assessorar o chefe da casa civil, no ato de entrega 
do programa “sua casa”, de maquinários agrícolas e 

títulos de terras, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 736/2021-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 1.436/2020-ccg, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo n° 2021/944755, de 27 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
I - Autorizar a servidora a abaixo relacionada a se deslocar para o municí-
pio de moJU/Pa, no período de 27 a 28/08/2021.

colaborador objetivo

glaYcE KariNa silva E silva, cPf nº 681.141.842-72, 
matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 737/2021-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° 2021/944843, de 27 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 abaEtEtUba/Pa, no dia 28/08/2021.

servidor objetivo
Joao batista gomEs filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 738/2021-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° 2021/944285, de 26 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 saNta lUZia do Pará/Pa, no período de 26 a 27/08/2021.

servidor objetivo
JosE divaN saNtos da PENHa, cPf 121.136.972-20, matrícula 
funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de Auxiliar de Ativida-
des agropecuárias, lotado na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
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PORTARIA Nº 739/2021-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° 2021/944773, de 0927 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 período de 27 a 28/08/2021.

servidor objetivo
PaUlo ataÍdE gomEs dE lima, matrícula funcional nº 36676/1, 
cPf 082.459.242-53, ocupante do cargo de motorista, lotação na 

coordenadoria de transporte.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 698972
PORTARIA Nº 728/2021-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° 2021/941925, de 26 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de aUgUsto corrÊa /braNgaNÇa/ saNta lUZia do Pará/Pa, dia 
27/08/2021.

servidor objetivo
NEWtoN aragÃo dE mENEZEs JÚNior, cPf 173.472.892-20, 

matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, lotado na diretoria de gestão de logística.

Dar apoio logístico a Secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

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, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 729/2021-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° 2021/941079, de 26 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de maritUba/Pa, no dia de 26/08/2021.

servidor objetivo
aNtoNio ribEiro dE aviZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico a 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, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 730/2021-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° 2021/943362, de 26 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de aUgUsto corrÊa/bragaNÇa/saNta lUZia do Pará/Pa, no dia 
27/08/2021.

servidor objetivo
 flavio braNdÃo da silva, cPf 393.820.012-04, matrícula  

funcional  nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente ope-
racional ii, lotado na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, nos 
referidos municípios.

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, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

PORTARIA Nº 731/2021-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° 2021/941193, de 26 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 aUgUsto corrÊa/Pa, no período de 26 a 27/08/2021.

servidor objetivo
fabio amorim dos saNtos, cPf 572.964.722-00 matrícula 

funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-
trativo ii, lotado na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 732/2021-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° 2021/944807, de 27 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 abaEtEtUba/Pa, no dia 28/08/2021.

servidor objetivo
adria liaNa ribEiro da silva PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar na 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, 30 de agosto de 2021.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs

Protocolo: 698966

PORTARIA Nº 1.344/2021-CCG, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o cHEfE da casa civil da govErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/953089,
r E s o l v E:
autorizar NivaN sEtUbal NoroNHa, secretário de Estado de Esporte e 
lazer a viajar para fortaleza/cE, no período de 29 de agosto a 1º de se-
tembro de 2021, a fim de tratar de assuntos do interesse da Secretaria, 
devendo responder pelo expediente do órgão, na ausência do Titular, VÍ-
tor aUgUsto da silva borgEs, secretário adjunto.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 dE agosto dE 2021. 
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 1.345/2021-CCG, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o cHEfE da casa civil da govErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/954217,
r E s o l v E:
autorizar JaimE da silva barbosa, secretário regional de governo do 
marajó, a viajar para belém/brasília/belém, nos dias 1 e 2 de setembro de 
2021, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para tanto, 1 e 
½ (uma e meia) diárias.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 dE agosto dE 2021. 
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 1.346/2021-CCG, DE 30 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. 2021/950926,
r E s o l v E:
exonerar, a pedido, caEtaNo goNÇalvEs dos saNtos NEto do 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, 30 dE agosto dE 2021. 
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado
PORTARIA Nº 1.347/2021-CCG, DE 30 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
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coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/953924,
r E s o l v E:
nomear MILENE LIMA SOUZA GONÇALVES para exercer o cargo em co-
missão de assessor fazendário, código gEP-das-011.4, com lotação na 
secretaria de Estado da fazenda, a contar de 30 de agosto de 2021. 
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 dE agosto dE 2021. 
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 1.348/2021-CCG, DE 30 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. 2021/948564,
r E s o l v E:
I. exonerar HUGO BERNARD LEITE DA SILVA do cargo em comissão de 
assessor de segurança Especial, código gEP-das-012.4, com lotação na 
casa militar da governadoria do Estado, a contar de 20 de agosto de 2021.
II. nomear ADRIANO ROGÉRIO DANTAS MONTEIRO para exercer o cargo 
em comissão de assessor de segurança Especial, código gEP-das-012.4, 
com lotação na casa militar da governadoria do Estado, a contar de 20 de 
agosto de 2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 dE agosto dE 2021.
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado

PORTARIA Nº 1.349/2021-CCG, DE 30 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. 2021/928170,
r E s o l v E:
I. exonerar, a pedido, CARLOS HENRIQUE PINHEIRO SANTOS do cargo em 
comissão de secretário de diretoria, código gEP-das-011.1 com lotação 
na secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a 
contar de 1º de setembro de 2021.
II. nomear LEONARDO SILVA MACEDO para exercer o cargo em comissão 
de secretário de diretoria, código gEP-das-011.1 com lotação na secre-
taria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar de 
1º de setembro de 2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 dE agosto dE 2021. 
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado

PORTARIA Nº 1.350/2021-CCG, DE 30 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. 2021/928170,
r E s o l v E:
I. exonerar, a pedido, LORENA NAYA NASCIMENTO ARAÚJO do cargo em 
comissão de coordenador, código gEP-das-011.4 com lotação na secre-
taria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar de 
27 de agosto de 2021.
II. nomear CARLOS HENRIQUE PINHEIRO SANTOS para exercer o cargo 
em comissão de coordenador, código gEP-das-011.4 com lotação na se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a contar 
de 1º de setembro de 2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 dE agosto dE 2021. 
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado

PORTARIA Nº 1.351/2021-CCG, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o cHEfE da casa civil da govErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/954202,
r E s o l v E:
exonerar, à pedido, moNica moNtEiro morEira do cargo em comissão 
de diretor, código gEP-das-011.5, com lotação na secretaria de Estado de 
meio ambiente e sustentabilidade, a contar de 1º de setembro de 2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 30 dE agosto dE 2021. 
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado 

ERRATA DO ITEM II DA PORTARIA Nº. 1.290/2021-CCG, DATADA 
DE 18 DE AGOSTO DE 2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO Nº. 34.675, DE 19 DE AGOSTO DE 2021.
Onde se lê: “nomear ErisoN fábio...”.
Leia-se: “nomear ErisoN fábio NovaEs do NascimENto...”.
iraN ataidE dE lima
chefe da casa civil da governadoria do Estado

Protocolo: 698990

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 774/2021 – DI/CMG, DE 30 DE AGOSTO 
DE 2021
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao governo do Estado;município de origem: belém/Pa;destino: santa lu-
zia/Pa;Período: 27 a 30/08/2021;Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
3,0 (pousada);servidor: Estanley sampaio Peres, mf nº5900667/2;orde-
nador: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior.

Protocolo: 698824

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 412/2021-PGE.G. Belém, 30 de agosto de 2021.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/910140 
e apresentação do laudo médico da sEPlad nº 79011;
rEsolvE:
coNcEdEr, 05 (cinco) dias de licença saúde à servidora maria do so-
corro Felícia da Costa, Auxiliar de administração, identidade funcional nº 
3154025/1, no período de 10.08 a 14.08.2021, de acordo com o laudo 
médico nº 79011 da sEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borgEs goUvEia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 698850

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
REF. PROCESSO ELETRÔNICO N° 2020/79800
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021
Homologo o fracasso do Pregão nº 004/2021-PgE para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de sistema de circuito fechado de 
televisão iP (cftv-iP), com instalação e treinamento, para atender as ne-
cessidades desta PgE, devido a impossibilidade de chegar ao valor esti-
mado para a contratação e oferta de equipamentos incompatíveis com as 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência do Edital.
belém, 30 de agosto de 2021.
adriaNa fraNco borgEs goUvEia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 698580

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 411/2021-PGE.G. Belém, 30 de agosto de 2021.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/931113.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos 
servidores marlon aurélio tapajós araújo, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 57194770/2 e Alexandre Mallet Alvarez, Motorista, identida-
de funcional nº 54189195/2, para participar de audiência do processo nº 
0800566-74.2018.8.14.0015, no dia 02.09.2021.
local de origem: belém/Pa
local de destino: castanhal/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borgEs goUvEia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 698744
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DO EDITAL Nº 07/2021 SEAC, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
a secretaria Estratégica de articulação da cidadania (sEac), através de 
seu secretário, considerando o Edital nº 01/2021, de 16 de julho de 2021 
e alterações posteriores, que trata sobre o Pss nº 01/2021 – sEac/Pa 
para contratação de servidores Públicos temporários, vem tornar público o 
resultado final do Processo seletivo seriado – Pss nº 01/2021.
informamos que a convocação dos  aprovados  respeitará  a  ordem  de  
classificação  e  será  realizada durante  o  prazo  de  validade  do  PSS,  
de  acordo  com  a conveniência,  oportunidade e necessidade  de  serviço 
da  SEAC e com a proximidade das inaugurações das Usinas da Paz do Ca-
banagem/belém, do icuí/ananindeua e Nova União/marituba.
Por fim, as convocações serão devidamente publicadas no Diário Oficial 
do Estado – doE e no endereço  eletrônico www.sipros.pa.gov.br, sendo 
de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  a  publicação  de  
todos  os atos,  editais  e  comunicados  referentes  a  este  processo.
belém/Pa, 27 de agosto de 2021.
ricardo brisolla balEstrEri
secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 698649
EXTRATO DO EDITAL Nº 02/2021 SEAC, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
a secretaria Estratégica de articulação da cidadania (sEac), através de 
seu secretário, considerando o Edital nº 01/2021, de 17 de julho de 2021, 
que trata sobre o Pss nº 02/2021 – sEac/Pa, para contratação de ser-
vidores Públicos temporários, vem tornar público o resultado preliminar 
da análise documental e curricular, devidamente publicado no sistema 
sipros, ficando aberto o prazo para interposição de recurso das 00h01m 
às 23h59m, do dia 01/09/2021, também diretamente no sistema sipros.
maiores detalhes sobre as vagas oferecidas, cronogramas e outras infor-
mações constam no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br.
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
ricardo brisolla balEstrEri
secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 698654
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

ERRATA
.

ERRATA DO EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 011.2021, publicado 
no Diário Oficial do Estado Nº 34.683 DE 27 DE AGOSTO DE 2021, 
pág. 10 , Protocolo: 697768
ONDE SE LÊ:
data da assiNatUra: 26/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 26 dE agosto dE 2021
lEia-sE:
data da assiNatUra: 27/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 27 dE agosto dE 2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 30 dE agosto dE 2021.
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 698466
ERRATA DA PORTARIA DE GESTOR DE PARCERIA Nº 183 DE 26 DE 
AGOSTO DE 2021, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 34.683 
DE 27 DE AGOSTO DE 2021, pág.09 , Protocolo: 697772
ONDE SE LÊ:
data dE iNÍcio da dEsigNaÇÃo: 26/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 26 dE agosto dE 2021
LEIA-SE:
data dE iNÍcio da dEsigNaÇÃo: 27/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 27 dE agosto dE 2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 30 dE agosto dE 2021.
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 698469
ERRATA DO EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 012.2021, publicado 
no Diário Oficial do Estado Nº 34.683  DE 27 DE AGOSTO DE 2021, 
pág. 10 , Protocolo: 697773
ONDE SE LÊ:
data da assiNatUra: 26/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 26 dE agosto dE 2021
LEIA-SE:
data da assiNatUra: 27/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 27 dE agosto dE 2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 30 dE agosto dE 2021.
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 698529

ERRATA DA PORTARIA DE GESTOR DE PARCERIA Nº 184 DE 26 DE 
AGOSTO DE 2021, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 34.683  
DE 27 DE AGOSTO DE 2021, pág. 09 , Protocolo: 697776
ONDE SE LÊ:
data dE iNÍcio da dEsigNaÇÃo: 26/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 26 dE agosto dE 2021
LEIA-SE:
data dE iNÍcio da dEsigNaÇÃo: 27/08/2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 27 dE agosto dE 2021
gabiNEtE do PrEsidENtE, 30 dE agosto dE 2021.
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 698526

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO FUNDA-
ÇÃO PARÁPAZ Nº 005/2021 PROCESSO nº 2021/510299
a fundação ParáPaZ, fundação Pública Estadual, comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por itEm, 
conforme abaixo:
1.obJEto: contratação de empresa especializada no fornecimento de ali-
mENtos dE Uso comUm, com aquisição de cestas básicas por meio do 
Projeto “ParáPaZ solidário” que promove a distribuição de gêneros ali-
mentícios como forma mínima de humanizar os impactos causados pela 
pandemia do covid-19, no que se refere a fome.
data da abErtUra: 13 de setembro de 2021.
Hora da abErtUra: 09h (Horário de brasília).
ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Uasg: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida João Paulo ii, nº 632, 
cEP.: 66095-492, marco, belém-Pa).
rEcEbimENto da ProPosta: será a partir da disponibilização do Edital 
no comPrasNEt, no dia 31/08/2021 às 08:00h (horário de brasília – df).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do governo 
federal - comPrasNEt, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras do gover-
no do Estado do Pará – comPrasPará, no endereço www.compraspara.
pa.gov.br .
 albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 698786

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 839/2021- DAF/SEPLAD DE 30 DE AGOSTO DE 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccg de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2021/816517, de 27 de julho de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolvE:
1. dEsigNar o servidor marcElo da silva goNÇalvEs, funcional nº. 
5947052/1, ocupante do cargo de coordenador de logística e gestão, para 
a função de fiscal e o servidor aNtoNio carlos abbadE PErEira, id. 
funcional nº. 5901442/3, ocupante do cargo de assessor, para a função de 
suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contra-
to nº 46/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
PlaNEJamENto E admiNistraÇÃo - sEPlad e empresa iNformaÇÕEs 
EXPrEssas dE licitaÇÕEs ltda.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 698965
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LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 833/2021-DAF/SEPLAD, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso das 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 nº002/2019-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 dos Processos n° 2021/721995;
rEsolvE:
coNcEdEr à servidora rUtE do socorro silva araNHa, id. funcional 
nº 5112362/1, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, lo tada 
na coordenadoria de Perícia médica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 01 de dezembro a 30 de dezembro de 2021, referente ao triênio 
02 de janeiro de 2017 a 01 janeiro de 2020.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJamENto E admiNistraÇÃo, 27 dE 
agosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 698428

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 837/2021-DAF/SEPLAD, DE 30 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°. 78996, e os termos do Processo nº 
2021/909318.
rEsolvE:
formaliZar a concessão de 04 (quatro) dias de licença para tratamento 
de saúde ao servidor JoÃo fraNcisco lEoNardo farias, id. funcional 
nº. 3228789/1, ocupante do cargo de motorista, lotado na coordenadoria 
de logística e gestão, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJamENto E admiNistraÇÃo, 30 dE 
agosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 698779

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N°. 835/2021-DAF/SEPLAD, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/924589,
r E s o l v E:
dEsigNar a servidora lUciENE silva NUNEs, id. funcional nº. 
55588881/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finanças, 
para responder como secretário de Unidade, durante o impedimento legal 
da titular aNdrEssa ribEiro da silva, id. funcional nº. 5942928/2, no 
período de 08/09/2021 a 07/10/2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJamENto E admiNistraÇÃo, 30 dE 
agosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 698889
PORTARIA N°. 836/2021-DAF/SEPLAD, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/924840,
r E s o l v E:
formaliZar a designação do servidor JacKsoN NEY ramos garcia, id. 
funcional nº. 55587792/1, ocupante do cargo de assistente administra-
tivo/gerente, para responder pela coordenadoria de suporte, durante o 
impedimento legal do titular JosE Haroldo sENa dE olivEira filHo, 
id. funcional nº. 57196577/1, no período de 26/08/2021 a 03/09/2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJamENto E admiNistraÇÃo, 30 dE 
agosto dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 698908

CONTRATO
.

CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO Nº 15/2021
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJamENto E admiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, bairro do marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/mf 35.747.782/0001-01, e o clUbE dos oficiais da PolÍcia 
MILITAR SO PARÁ – COPM, entidade sócio cultural, esportiva e filantrópica, 
com sede na Rua 2 de junho, conjunto Júlia Seffer, CEP.: 66.033-060, Ana-
nindeua-Pará, inscrita no cNPJ/mf nº 05.404.132/0001-00.
obJEto: consignação em folha de pagamento junto a esta secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do 
decreto nº 2.071/2006 com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-sEad.
data da assiNatUra: 30/08/2021.
vigÊNcia: 30/08/2021 a 29/08/2023 - 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar da data de assinatura.
ordENadora: HaNa samPaio gHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 698791
CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO Nº 12/2021
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJamENto E admiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, bairro do marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/mf 35.747.782/0001-01, e a associaÇÃo dos sErvidorEs 
da sEcrEtaria EXEcUtiva dE agricUltUra E agÊNcia dE dEfEsa 
agroPEcUária do Estado do Pará – assa, pessoa jurídica  de direito 
privado, sem fins lucrativos, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, 
conforme aprovado em ata da assembleia geral, com sede em belém-Pa, 
na travessa do chaco, nº 2232, bairro marco, cEP 66.630-505, inscrita no 
cNPJ/mf nº 04.341.160/000-55.
obJEto: consignação em folha de pagamento junto a esta secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do 
decreto nº 2.071/2006 com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-sEad.
data da assiNatUra: 30/08/2021.
vigÊNcia: 30/08/2021 a 29/08/2023 - 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar da data de assinatura.
ordENadora: HaNa samPaio gHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 698800

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE ADESÃO
TERMO DE ADESÃO PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS EM PRODU-
TOS E SERVIÇOS – PROGRAMA REDE DE DESCONTOS Nº 02/2021 
– SEPLAD/DAF/DSO
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJamENto E admiNistra-
ÇÃo, com sede na travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, ins-
crita no cNPJ/mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a associaÇÃo Kido 
DE TAEKWONDO - ASKIDO, com sede na Av. Duque de Caxias, Passagem 
são benedito, n° 76, cEP: 66.085-520, belém/Pa, inscrita no cNPJ/mf nº 
01.407.077/0001-43.
obJEto: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dEs-
coNtos, proposta apresentada pela empresa associaÇÃo Kido dE 
taEKWoNdo - asKido aos servidores estaduais ativos e inativos do Po-
der Executivo do Estado do Pará, da Administração Direta e Indireta, seus 
dependentes (definidos no Art. 2º, §1° do Decreto) e pensionistas, sob 
a administração de seu representante legal, devidamente identificado no 
preâmbulo deste instrumento, conforme decreto nº 1.429, de 5 de abril 
de 2021.
data da assinatura: 30/08/2021
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022.
HaNa samPaio gHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 698848

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 099 de 30 de Agosto de 2021.
o Presidente da imPrENsa oficial do Estado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de Janeiro de 2019.
resolve:
Excluir a pedido do servidor MARINALDO MORAES DA SILVA, Matrícula nº 
54188402/4 o período de gozo de suas férias regulamentares concedidas 
através da Portaria de nº 085 de 29/07/2021, Publicado no doE de nº 
34.657 de 03/08/2021, Protocolo nº 687004, referente ao período con-
cessivo de 01/09/2021 a 30/09/2021, e período aquisitivo de 2020/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorgE lUiZ gUimarÃEs PaNZEra
Presidente.
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PORTARIA Nº 0100 de 30 de Agosto de 2021.
o Presidente da imPrENsa oficial do Estado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de Janeiro de 2019.
considerando o Processo autorizado pelo PaE de nº 2021/931498
resolve:
Exonerar o servidor, CARivaldo NascimENto dE almEida, matrícula nº 
54188403/2, do cargo em comissão gEP-das-011.1, sUPErvisor ii, a 
contar de 01/09/2021.
Nomear, JONE CARLOS FERREIRA NEVES, para exercer o cargo em comis-
são gEP-das-011.1, sUPErvisor ii, a contar de 01/09/2021.
Exonerar o servidor, MARINALDO MORAES DA SILVA, Matrícula nº 
54188402/4, do cargo em comissão gEP-das-011.1, sUPErvisor ii, a 
contar de 01/09/2021.
Nomear, LUANA MIRANDA FARIAS REBELO, para exercer o cargo em co-
missão gEP-das-011.1, sUPErvisor ii, a contar de 01/09/2021.
Exonerar o servidor, EDINEY FARIAS LOBATO, Matrícula nº 5787084/3, 
do cargo em comissão gEP-das-011.2, sUPErvisor i, a contar de 
01/09/2021.
Nomear, ILSON JOSÉ CORRÊA PEDROSO, para exercer o cargo em comis-
são gEP-das-011.2, sUPErvisor i, a contar de 01/09/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorgE lUiZ gUimarÃEs PaNZEra
Presidente.

Protocolo: 698685

.

.

ERRATA
.

Errata da Matéria 698067, publicada no DOE Nº 34.685 (pag. 09) 
de 30/08/2021. Onde se lê: contratado: tEc liX ambiENtal – loc. 
mÃo dE obra. Endereço: avenida badejo, n.º 63, Quadra 05, bairro vi-
tória régia. cEP: 68.473-000 – Novo repartimento – Pará; Leia-se: con-
tratado: tEc liX ambiENtal. Endereço: rua brasília, n.º 108, bairro Nova 
tucuruí. cEP: 68.456-357 – tucuruí – Pará.
ordenador: Jorge luiz guimarães Panzera.

Protocolo: 698769

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 002/2021/IOE.
contrato: 006/2019/ioE
objeto: locação de serviço de impressão
data de assinatura: 20.08.2021.
vigência: 20.08.2021 a 19.08.2021.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 
006/2019/ioE por 12 (doze) meses, com fundamento legal no art. 57, ii 
da lei n.º 8.666/93.
valor total: r$ 14.459,28 (Quatorze mil duzentos e Quatrocentos e cin-
quenta e Nove reais e vinte e oito centavos).
valor mensal: r$ 1.204,94 (Um mil duzentos e Quatro reais e Noventa e 
Quatro centavos).
contrato: 006/2019/ioE.
Exercício: 2021
orçamento:
Programa de trabalho: 22.126.1508.8238;
fonte: 0261.00.6356;
Elemento de despesa: 33.90.39;
Plano interno: 412.000.8238c
contratado: stoQUE solUÇÕEs tEcNolÓgicas ltda (cNPJ Nº 
05.388.674/0002-00)
Endereço: tv. rui barbosa nº 891, reduto, belém, Pa, cEP 66053-260
E-mail: admbelem2@stoque.com.br; camila.goncalves@stoque.com.br
fone: (91) 3259-1995 (31) 3465-3677
ordenador: JorgE lUiZ gUimarÃEs PaNZEra.

Protocolo: 698898

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 015/2021
contrato: 045/2021/ioE.
PaE: 2021/841906                                                                                                                                                                                                                                             
Exercício: 2021.
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurí-
dica para prestação de serviço de apoio administrativo.
fundamentação legal: artigo 24, inciso Xiii da lei 8.666/93; 
valor: r$ 397.112,08 (trezentos e noventa e sete mil, cento e doze reais 
e oito centavos).
data de assinatura: 30/08/2021 
data da vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022.
fonte de recurso: 0261.00 0000
Natureza da despesa: 339037
Programa de trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 4120008338c
contratado: associaÇÃo Polo ProdUtivo Pará (cNPJ n.º 
07.553.026/0001-06).
Endereço: rua antônio barreto, nº. 714, bairro do Umarizal, cEP nº. 
66.000-020, belém/Pa.
E-mail: comercial@fabricaesperanca.org.br
telefone: (91) 4042-1041
ordenador: JorgE lUiZ gUimarÃEs PaZEra.

Protocolo: 698982

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRATA
.

ERRATA DE PORTARIA
N° DA PORTARIA: 509/2021, DE 16/08/2021.
Onde se lê: ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ 
(meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
Leia-se: ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 
(uma) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
(Publicada com incorreção no doE nº 34.672, de 17/08/2021).

Protocolo: 698611
ERRATA DE PORTARIA
N° DA PORTARIA: 510/2021, DE 17/08/2021.
Onde se lê: ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ 
(meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
Leia-se: ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 
(uma) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
(Publicada com incorreção no doE nº 34.674, de 18/08/2021).

Protocolo: 698612

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 561 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os Processos nº 2021/935818 (PaE), de 25/08/2021.
rEsolvE:
I – AUTORIZAR Max Wander Campelo de Oliveira, matrícula nº 57204785/3, 
servidor da secretaria de Educação do Estado Pará – sEdUc, ocupante do 
cargo de motorista, a viajar ao município de são miguel do guamá/Pa, no 
período de 07/09/2021 a 15/09/2021, com o objetivo de conduzir o cami-
nhão – Unidade móvel.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 08 e ½ (oito e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698671
PORTARIA Nº 559 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/935508 (PaE), de 25/08/2021.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor douglas gonçalves de miranda, matrícu-
la nº 5912162/1, a viajar ao município do grUPo b/Pa, no período de 
07/09/2021 a 15/09/2021, a fim de supervisionar o serviço de atendi-
mento aos beneficiários deste Instituto, no Caminhão – Unidade Móvel do 
igEPrEv.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 08 e ½ (oito e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698667
PORTARIA Nº 560 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/934862 (PaE), de 25/08/2021.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor sérgio campos oliveira, matrícula nº 8002711/3, 
ocupante da função de técnico em gestão de informática, a viajar ao 
município de são miguel do guamá/Pa, no período de 07/09/2021 a 
08/09/2021, a fim de organizar a infraestrutura tecnológica do Caminhão 
– Unidade móvel do igEPrEv e acompanhar o início do atendimento aos 
beneficiários deste Instituto para sanar possíveis contratempos, de ordem 
tecnológica, que venham a ocorrer no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698669
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PORTARIA Nº 558 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/935270 (PaE), de 25/08/2021.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora Juliana moraes de alcântara, matrícula n° 
5956731/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de salinópolis/Pa, no período de 03/09/2021 a 04/09/2021, a 
fim de organizar a infraestrutura tecnológica do Caminhão – Unidade Mó-
vel do IGEPREV e acompanhar o início dos atendimentos aos beneficiários 
deste instituto para sanar possíveis contratempos, de ordem tecnológica, 
que venham a ocorrer no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698600
PORTARIA Nº 555 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/932772 (PaE), de 24/08/2021.
rEsolvE:
i – formaliZar a aUtoriZaÇÃo à servidora ana raquel Pereira carvalho, 
matrícula n° 5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, 
a viajar ao município de Salinópolis/PA, no dia 27/08/2021, a fim de pro-
ceder com o alinhamento precursor junto à Prefeitura do município, devido 
à realização do censo Previdenciário.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698594
PORTARIA Nº 556 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/932784 (PaE), de 24/08/2021.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula n° 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de salinópolis/Pa, no período de 03/09/2021 a 04/09/2021, a 
fim de organizar a infraestrutura do Caminhão – Unidade Móvel do IGE-
PREV e acompanhar o início dos atendimentos aos beneficiários deste Ins-
tituto para sanar possíveis contratempos que venham a ocorrer no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698595
PORTARIA Nº 557 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/937933 (PaE), de 25/08/2021.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor alessandro de moraes barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de motorista/gerente, a viajar ao município 
de Santarém/PA, no período de 03/09/2021 a 04/09/2021, a fim de fisca-
lizar a reforma da agência do igEPrEv no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698597
PORTARIA Nº 562 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/944917 (PaE), de 27/08/2021.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula n° 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 

município de São Miguel do Guamá/PA, no dia 31/08/2021, a fim de proce-
der com o alinhamento precursor junto à Prefeitura do município, devido à 
realização do censo Previdenciário.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698949

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 554 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e serviços, que dispõe sobre a substituição de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/1013897;
rEsolvE:
i – sUbstitUir na Portaria Nº 115/2021, de 08/03/2021, publicada 
no doE nº 34.511, de 09/03/2021, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2020/1013897, como fiscal do contrato de adesão 
nº 20205045, firmado com a UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 
06.242.066/0001- 74, alessandra miranda de macêdo martins, matrícula nº 
57175740/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finanças/
chefe de gabinete, lotada no gabinete da Presidência, pela servidora silvia 
danielly do Espírito santo cabral, matrícula n° 5957194/1, ocupante do 
cargo de técnico Previdenciário a, lotada no gabinete da Presidência.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 698592
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PORTARIA RET RR Nº 2.483 DE 25 DE AGOSTO DE 2021
dispõe sobre a rEtificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário de 
reSERVA REMUNERADA ex-officio - processo nº 2021/443730
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
Retificar o item II da Portaria RR Nº 1.838 de 29/06/2021, para que passe 
a constar que os efeitos jurídicos retroagirão a 16/12/2020, permanecendo 
inalterados os demais itens referentes à concessão do benefício, conforme 
abaixo transcritos:
i – transferir para a Reserva Remunerada, “ex-offício”, na mesma gradua-
ção, de acordo com os arts. 101, inciso ii, 103, inciso X e 54, inciso ii da lei 
nº 5.251/1985 e art. 96 da lei nº4.491/1973; art. 71 da lei nº 5.810/1994 
c/c art. 1º do decreto nº 2.397/1994 e manifestação da ProJUr/igEPrEv 
nº 06/2017, art. 1º, inciso iv, alínea “b” do decreto nº2.940/1983; art. 
1º, lei nº 8.229/2015; art. 20 da lei nº 4.491/1973, com redação da lei 
nº5.231/1985; art. 1º, inciso iii, do decreto nº 4.439/1986; o 2º sar-
gento Pm rg 21779, ENio sErgio moNtEiro EvaNgElista, mat. nº 
5582970/1, pertencente ao efetivo do 5º batalhão de Policia militar do 
Estado do Pará (castanhal), percebendo nessa situação os proventos men-
sais de r$3.329,68 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e 
oito centavos), assim discriminados:

soldo de 2° sargento Pm proporcional a 10.044 dias de 10.950 dias
sobre r$ 1.100,00 correspondente a 91,7260%   1.008,99

Gratificação de Habilitação Militar - 20% 201,80
Gratificação de Risco de Vida - 100%   1.008,99

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%   554,95
adicional de inatividade - 20%   554,95

total de Proventos   3.329,68

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 16/12/2020, data em 
que o militar foi diplomado no cargo eletivo de vice - Prefeito, nos termos 
do art. 54, parágrafo único, inciso ii, da lei nº 5.251/1985.
III- Esta Portaria produzirá seus efeitos financeiros a contar de 01/07/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva
Presidente do igEPrEv/Pa

Protocolo: 698515
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PORTARIA RET RR Nº 2.482 DE 25 DE AGOSTO DE 2021
dispõe sobre a rEtificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário de 
reSERVA REMUNERADA ex-officio - processo nº 2021/446982.
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
igEPrEv, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
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Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
Retificar o soldo, para que passe a constar o soldo de Cabo PM na fórmula 
de cálculo constante na Portaria rr nº1.839 de 29/06/2021, permane-
cendo inalterados os demais itens referentes à concessão do benefício, 
conforme abaixo transcritos:
I – Transferir para a Reserva Remunerada, “ex-offício”, na mesma gradua-
ção, de acordo com os arts. 101, inciso ii, 103, inciso X e 54, inciso ii da lei 
nº 5.251/1985 e art. 96 da lei nº4.491/1973; art. 71 da lei nº 5.810/1994 
c/c art. 1º do decreto nº 2.397/1994 e manifestação da ProJUr/igEPrEv 
nº 06/2017, art. 1º, inciso iv, alínea “c” do decreto nº2.940/1983; art. 
1º, lei nº 8.229/2015; art. 20 da lei nº 4.491/1973, com redação da lei 
nº5.231/1985; art. 1º, inciso iii, do decreto nº 4.439/1986; o cabo Pm 
rg 35663, márcio JosÉ alvEs mota, mat. nº57199949/1, pertencente 
ao efetivo da 7ª companhia independente de Polícia militar do Estado do 
Pará (Novo Progresso), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$1.393,28(um mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e oito cen-
tavos), assim discriminados:

soldo de cabo Pm proporcional a 4.776 dias de 10.950 dias
sobre r$ 1.100,00 correspondente a 43,6164%   479,78

Gratificação de Habilitação Militar - 20%   95,96

Gratificação de Risco de Vida - 100%   479,78

Gratificação por Tempo de Serviço - 10%   105,55

adicional de inatividade - 20%   232,21

total de Proventos   1.393,28

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 12/12/2020, data em 
que o militar foi diplomado no cargo eletivo de vereador, nos termos do art. 
54, parágrafo único, inciso ii, da lei nº 5.251/1985.
III- Esta Portaria produzirá seus efeitos financeiros a contar de 01/07/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva
Presidente do igEPrEv/Pa

Protocolo: 698519

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

CONTRATO
.

CONTRATO DE PALESTRANTE Nº 02/2021 - EGPA
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
Inexigibilidade de licitação Nº 03/2021
objeto: Palestra por videoconferência para o Evento “iv colÓQUio dE 
govErNaNÇa PÚblica”, no dia 15 de setembro de 2021, às 10h. com o 
tema: “a importância da gestão do conhecimento edo capital intelectual 
para o serviço público: habilidades e competências necessárias ao momen-
to pós-covi19”.
data da assinatura: 27/08/2021
valor: r$ 3.575,00 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais).
orçamento: funcional Programática: 04.364.1506.8468 / fonte de recur-
sos: 010100000 / Elemento de despesa: 339036.
contratado:  fábio fErrEira batista - cPf nº 151.823.981-15
Endereço: rua das araucarias, sn, sul (aguas claras), brasília – df, cEP 
71.936-250.
ordenador: EvaNilZa da crUZ mariNHo maciEl - diretora geral

Protocolo: 698524

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

Nos termos do artigo nº 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, 
com suas alterações e considerando a ata de habilitação e proposta finan-
ceira, resolvo por Homologar o procedimento licitatório, relativo ao PrE-
gÃo ElEtroNico N° 005/2021 referente ao Processo nº 627688/2020.
objeto: coNtrataÇÃo dE EmPrEsa EsPEcialiZada Na ProdUÇÃo dE 
vÍdEo iNstitUcioNal da Escola dE govErNaNÇa PÚblica do Esta-
do do Pará (EgPa).
tipo: mENor PrEÇo
Empresa vencedora:

itEm EmPrEsa vENcEdora valor total

1 mÍdia cENtEr sErviÇos dE ProdUÇÃo mUsical, ciNEmatográfica E EvENtos 
EirEli - cNPJ: 07.072.916/0001-04 r$ 6.900,00

belém, 30 de agosto de 2021.
EvaNilZa da crUZ mariNHo maciEl
diretora geral

Protocolo: 698873

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1.808 DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria sEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E s o l v E:
art. 1º dEsigNar os servidores lUcas savEgNago dE soUZa, auditor-
fiscal, com matrícula funcional nº 59147630/1, e EdUardo camPos iKE-
taNi, auditor-fiscal, com matrícula funcional nº 5914758/1, ambos lota-
dos na diretoria de tecnologia da informação - dti, para atuarem, respec-
tivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, do Contrato nº 70/2021/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a 
empresa sQl iNtElligENcE coNsUltoria ltda, referente a prestação 
de serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva da suíte 
de softwares saP business objects Enterprise Professional pelo período de 
12 (doze) meses, prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio moUtiNHo
Diretor de Administração, em exercício.

Protocolo: 698643
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 595 DE 27 DE AGOSTO DE 2021
rEvogar, a contar de 26/08/2021, o item iii, dos efeitos da Portaria 
Nº 76, de 11/01/2019, publicada no doE nº 33.780, de 14/01/2019, 
que designou a servidora aNa lEa caNiZo PErEira, fiscal de receitas 
Estaduais, Id Func nº 5132487/1, para exercer o cargo em comissão de 
coordenador fazendário da cEcomt do gurupi.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 596 DE 27 DE AGOSTO DE 2021
rEvogar, a contar de 26/08/2021, os efeitos da Portaria Nº 488 de 
20/02/2019, publicada no doE nº 33.813 de 26/02/2019, que designou o 
servidor robErto mota braNdÃo JUNior, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5914798/1, para responder pela cEcomt do gurupi, nas faltas 
e impedimento do titular, sem ônus para o Estado.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 597 DE 27 DE AGOSTO DE 2021
rEvogar, a contar de 26/08/2021, os efeitos da Portaria Nº 150 de 
22/01/2019, publicada no doE nº 33.787 de 23/01/2019, que designou o 
servidor WElliNgtoN moNtEiro cardoso, fiscal de receitas Estaduais, 
Id Func nº 5914884/1, para exercer o cargo em comissão de Coordenador 
fazendário da cEEat de iPva e itcd.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 598 DE 27 DE AGOSTO DE 2021
rEvogar, a contar de 26/08/2021, o item iii, dos efeitos da Portaria 
Nº 41, de 27/01/2017, publicada no doE nº 33.304, de 31/01/2017, que 
designou o servidor gilva PiNHEiro ribEiro, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, Id Func nº 5858038/1, para exercer o cargo em comissão de 
diretor fazendário da diretoria de tecnologia da informação.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 599 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
rEvogar, a contar de 30/08/2021, os efeitos da Portaria Nº 103 de 
02/02/2021, publicada no doE nº 34.480 de 03/02/2021, que reconduziu 
a servidora aNtoNia iraNEtE gadElHa staacK, id func nº 5552826/1, 
para exercer o cargo de Assessor Fazendário da Ouvidoria Fazendária.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 698836

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo aditivo: 1º.
contrato: 073/2020/sEfa.
data da assinatura: 25/08/2021.
Justificativa: com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e na 
manifestação Jurídica nº 348/2021/coNJUr/sEfa o presente termo aditivo 
tem por objeto a  prestação de serviço de instalação de sistema de refri-
geração em vrf com entrega de projeto “as built” para todos os ambientes 
de trabalho do prédio da central de serviços da sEfa / cErat belém loca-
lizada na av. gentil bittencourt, 2566, belém-Pa.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251.
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceira Pessoa Jurídica.
fonte de recursos: 0176 – fiPat.
valor mensal Estimado: r$37.314,50.
contratado: imPErador solUÇÕEs comÉrcio E sErviÇos ltda, cNPJ/
mf nº 15.748.437/0001-85
ordenador responsável: aNidio moUtiNHo.

Protocolo: 698491
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AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
a sEfa, através da comissão Permanente de licitação, comunica aos inte-
ressados que fará realizar licitação na modalidade tomada de Preços - tipo 
menor preço global;
objeto: rEforma gEral da cErat abaEtEtUba, localizada na avenida 
Pedro rodrigues, nº 140, bairro centro, cEP: 68.440-000, abaEtEtUba- Pará.
data da abertura: 16/09/2021 - às 10h (horário de brasília).
local: auditório do Órgão central da sEfa.
o Edital encontra-se acessível no site: http://www.compraspara.pa.gov.br.
Na impossibilidade de obtenção por esses meios, estará disponível na cé-
lula de licitações e contratos/cglc, na avenida visconde de souza franco 
nº 110, bairro reduto, cEP. 66.053-000 - belém/Pa (1º andar, corredor c – 
sala 02, fone: (91) 3323-5310), no horário de 09:00 às 14:00, em dias úteis.
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
isaias da costa mota
Presidente da comissão de licitação - cglc/dad/sEfa

Protocolo: 698948

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 1731 de 18 de agosto de 2021 autorizar 14 e 1/2  diá-
rias a servidora virgiNia lUcia NEvEs do NascimENto, nº 0200703702, 
fiscal-c, coord. EXEc dE coNtrolE mErcadoria Em traNs. do  
ARAGUAIA, objetivo de realizar fiscalização itinerante na CECOMT TAPA-
JÓs, no período de 02.09.2021 à 16.09.2021, no trecho conceição do 
araguaia - cecomt tapajós - conceição do araguaia.
PORTARIA Nº 1807 de 30 de agosto de 2021 autorizar 1/2  diárias ao 
servidor JosE fErNaNdo martiNs bastos, nº 0520991901, motoris-
ta, cÉlUla dE gEstÃo dE aPoio logÍstico, objetivo de conduzir veícu-
lo oficial para acompanhar o Secretário de Estado da Fazenda, no período 
de 28.08.2021, no trecho belém - moju - belém.

Protocolo: 698468

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – AINF DE TRÂNSITO -  CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária, desta secretaria de Estado da fazenda.
FAZ SABER que, pelo presente edital,  fica NOTIFICADA  a empresa abaixo 
relacionada, de que foi  lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal de 
trânsito – aiNf, decorrente de termo de apreensão e depósito – tad, 
conforme abaixo detalhado.
aiNf: 492020510000811-5
tad:  492020390000750
coNtribUiNtE: aNgElo PErEira JUNior
iNscriÇÃo EstadUal: 15.716.273-7
sErvidorEs(a) aUtUaNtEs: aUgUsto NagEl dias alvEs E gilZa da 
silva drago
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação são de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publi-
cação desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei nº6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, 
localizada a Rua Paes de Carvalho nº1128 – Centro – Castanhal-Pa, findo o 
qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordENador faZENdário -cErat castaNHal

Protocolo: 698568

EDITAL DE INTIMAÇÃO
.

EDITAL DE INTIMAÇÃO- CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária da  cErat castanhal, da  secretaria  de Estado da fazenda
faZ sabEr a todos  quanto lerem o presente Edital ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento que fica o sujeito passivo C. B. COMER-
cio dE artigos Em gEral EirEli, inscrição Estadual nº15.231.654-0, 
iNtimado da decisão da 1ª câmara Permanente de Julgamento do tribu-
nal administrativo de recursos fazendários, relativo ao auto de infração e 
Notificação Fiscal – AINF nº 022016510002459-6, que negou provimento 
ao recurso nº 17641. volUNtário.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordENador da cErat castaNHal

Protocolo: 698521
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JO-
movEis EirEli , inscrição Estadual nº 15.249.031-0, que os  aiNf’s 
nº022016510002291-7 e 022016510002293-3 , foram  declarados Pro-
cEdENtEs em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698539

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma S. M. SILVA DOS 
saNtos EPP , inscrição Estadual nº 15.261.783-3, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal nº022017510000027-9, foi  declarado PROCEDENTE 
em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698484
EDITAL DE INTIMAÇÃO- CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária da  cErat castanhal, da  secretaria  de Estado da fazenda
faZ sabEr a todos  quanto lerem o presente Edital ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento que fica o sujeito passivo E L GOIS 
comErcio dE alimENtos EirEli, (N. YacHimUra comErcio ltda), 
inscrição Estadual nº15.231.654-0, iNtimado da decisão da 2ª câma-
ra Permanente de Julgamento do tribunal administrativo de recursos 
Fazendários, relativo ao Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 
022016510005853-9, que negou provimento ao recurso nº 17344. vo-
lUNtário.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordENador da cErat castaNHal

Protocolo: 698508
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma G. ROCHA DE 
soUsa EirEli , inscrição Estadual nº 15.498.421-3, que o  auto de infra-
ção e Notificação Fiscal - AINF nº 022017510000024-4, foi  julgado PRO-
cEdENtE em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698586
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
o coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
vEis EirEli , inscrição Estadual nº 15.277.388-6, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal - AINF nº 022016510002271-2, foi  julgado PROCE-
dENtE em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698581
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
vEis EirEli , inscrição Estadual nº 15.221.770-3, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal - AINF nº 022016510002245-3, foi  julgado PROCE-
dENtE em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698573
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
vEis EirEli , inscrição Estadual nº 15.231.794-5, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal - AINF nº 022016510002251-8, foi  julgado PROCE-
dENtE em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698577
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
vEis EirEli , inscrição Estadual nº 15.234.137-4, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal - AINF nº 022016510002257-7, foi  julgado PROCE-
dENtE em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698578
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AINF - CERAT CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
vEis EirEli , inscrição Estadual nº 15.267.648-1, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal - AINF nº 022016510002263-1, foi  julgado PROCE-
dENtE em Primeira instância.
Hilário aUgUsto fErrEira NEto
coordenador fazendário - cErat castanhal

Protocolo: 698579

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº 1806 DE 30 AGOSTO DE 2021
o dirEtor dE admiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da 
faZENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
Nº 061 de 29.01.2021,
publicada no diário do Estado nº 34477 de 01.02.2021
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rEsolvE:
torNar sEm EfEito a Portaria Nº 1682, de 10/08/2021, publicada no d.o.E 
nº 34.668 de 12/08/2021, que concedeu suprimento de fundos a servidora
tÂNia do socorro barroso dE almEida referente ao mês de agos-
to/2021-cEcomt-mErcadoria Em trÂNsito .
anidio moutinho da conceição
Diretor de Administração, em exercicio

Protocolo: 698618

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS – CAT
Portaria n.º202101000993 de 30/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005588/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: arlindo armando moraes da cruz – cPf: 951.922.802-06
marca: toYota/Yaris sd Xl 15 at PlUs. tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000995 de 30/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005811/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS para Taxista.
base legal: convênio icms n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: Paulo sergio barbosa bezerra – cPf: 033.227.852-20
marca: cHEv/oNiX PlUs 10tmt ltZ tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000997 de 30/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005789/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 vasconcelos campos – cPf: 173.216.892-04
marca: toYota/corolla XEi 20 aUtomatico. tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000999 de 30/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005807/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS para Taxista.
base legal: convênio icms n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: Eduardo cezar costa lima – cPf: 381.197.572-20
marca: vW/voYagE 1.0 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001001 de 30/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005419/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: artur felipe oliveira santos – cPf: 026.700.732-98
marca: vW/volKsWagEN t cross 200 tsi at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000991 de 30/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005791/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: luciano vieira tavares – cPf: 621.521.062-53
marca: toYota Yaris sEdaN Xs coNNEct 1.5 aUtomático tipo: Pas/
automóvel

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202104004676, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005769/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: adailton monteiro dos santos – cPf: 280.127.042-34
marca/tipo/chassi
cHEv/Prisma 1.4mt lt/Pas/automovel/9bgKs69v0Kg436277
Portaria n.º202104004678, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005813/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: maria do socorro brito rocha – cPf: 319.396.272-49
marca/tipo/chassi
HoNda/Wr-v EX cvt/Pas/automovel/93HgH8840JZ112324
Portaria n.º202104004680, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005793/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: Paulo roberto da costa macedo – cPf: 072.330.942-68
marca/tipo/chassi
vW/t cross Hl tsi aE/Pas/automovel/9bWbJ6bf1m4004914
Portaria n.º202104004682, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001240/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: robson oliveira de sousa – cPf: 602.664.492-04
marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drivE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU095101
Portaria n.º202104004684, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005796/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: carlos dos santos lima – cPf: 042.056.342-34
marca/tipo/chassi
fiat/siENa 1.4/Pas/automovel/9bd19710Hm3405178

Portaria n.º202104004686, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005304/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: carlos Edmilson oliveira de aguiar – cPf: 837.518.402-06
marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713Hm3391278
Portaria n.º202104004688, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005774/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: Jacob bezerra rodrigues – cPf: 118.726.402-49
marca/tipo/chassi
toYota/corolla gli UPPEr/Pas/automovel/9brbl3HE7K0174001
Portaria n.º202104004691, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005761/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: valdecy leite ribeiro – cPf: 367.815.252-04
marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tmt ltZ/Pas/automovel/9bgEN69H0mg115737
Portaria n.º202104004693, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005792/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: carlos Portilho – cPf: 431.723.692-34
marca/tipo/chassi
cHEv/sPiN 18l at PrEmiEr/Pas/automovel/9bgJP7520mb154469

PORTARIAS DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202104004690, de 30/08/2021 - 
Proc n.º 0020217300057942/SEFA
motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2019 
a 31/12/2019
base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado, placa oll3a62
interessado: murilo rogerio melo alves – cPf: 015.444.902-40
marca/tipo/chassi
rENaUlt/saNdEro EXP 16HP/Pas/automovel/93Ybsr76HEJ260321

Protocolo: 698688
ATOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS
ANÚNCIO DE PAUTA PARA JULGAMENTO
a secretaria geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer na sala de sessões do Tribunal, sito em Belém, na Av. 
gentil bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo branco e av. José 
bonifácio:
PRIMEIRA CÂMARA PERMANTENTE DE JULGAMENTO
Em 08/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 17125, aiNf nº 
012016510005524-2, contribuinte PlaNtagE coNfEcÇÃo E comÉrcio 
dE roUPas ltda, insc. Estadual nº. 15.292.678-0, advogado: carlos 
EdUardo alvEs dE mENdoNÇa, oab/Pa-7257.
Em 08/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18229, aiNf nº 
662017510000124-1, contribuinte NortE ENErgia s/a, insc. Estadual 
nº. 15.331.570-9, advogado: arlEN PiNto morEira, oab/Pa-9232.
Em 08/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18881, aiNf nº 
012018510001501-6, contribuinte distribUidora dE frUtas KUroHa-
ta ltda - EPP, insc. Estadual nº. 15077444-3, advogado: JosÉ maria dE 
soUsa goNÇalvEs, oab/Pa-10692,
Em 08/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18934, aiNf nº 
372019510000407-0, contribuinte cENtrais ElÉtricas do NortE do 
brasil sa, insc. Estadual nº. 15.127.859-8.
Em 08/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18941, aiNf nº 
382017510001227-7, contribuinte sP comErcio dE maQUiNas Para 
tErraPlaNagEm EirEli, insc. Estadual nº. 15.510.529-9.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18161, aiNf nº 
032016510003904-0, contribuinte corrEias mErcUrio sa iNdUstria E 
comErcio, insc. Estadual nº. 15.430.474-3.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18367, aiNf nº 
192019510000012-3, contribuinte aNa PaUla lima XaviEr, cPf nº. 
941.197.322-15.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18431, aiNf nº 
032019510000487-6, contribuinte rodoJUNior traNsPortEs ltda mE, 
insc. Estadual nº. 15219961-6, advogado: livia almEida carvalHo, 
oab/Pa-28678.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18433, aiNf nº 
032019510000487-6, contribuinte rodoJUNior traNsPortEs ltda mE, 
insc. Estadual nº. 15219961-6, advogado: livia almEida carvalHo, 
oab/Pa-28678.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18786, aiNf nº 
182020510000237-9, contribuinte NaZarE comErcial dE alimENtos E 
magaZiNEs ltda, insc. Estadual nº. 15.366.100-3, advogado: gabriEla 
dE soUZa mENdEs, oab/Pa-28.864.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18787, aiNf nº 
182020510000238-7, contribuinte NaZarE comErcial dE alimENtos E 
magaZiNEs ltda, insc. Estadual nº. 15.349.478-6, advogado: gabriEla 
dE soUZa mENdEs, oab/Pa-28.864.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18788, aiNf nº 
182020510000239-5, contribuinte NaZarE comErcial dE alimENtos E 
magaZiNEs ltda, insc. Estadual nº. 15.251.590-9, advogado: gabriEla 
dE soUZa mENdEs, oab/Pa-28.864.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18789, aiNf nº 
182020510000240-9, contribuinte NaZarE comErcial dE alimENtos E 
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magaZiNEs ltda, insc. Estadual nº. 15.103.339, advogado: gabriEla 
dE soUZa mENdEs, oab/Pa-28.864.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18790, aiNf nº 
182020510000245-0, contribuinte NaZarE comErcial dE alimENtos E 
magaZiNEs ltda, insc. Estadual nº. 15.075.376-4, advogado: gabriEla 
dE soUZa mENdEs, oab/Pa-28.864.
Em 13/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18791, aiNf nº 
182020510000246-8, contribuinte NaZarE comErcial dE alimENtos E 
magaZiNEs ltda, insc. Estadual nº. 15194523-3, advogado: gabriEla 
dE soUZa mENdEs, oab/Pa-28.864.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18685, aiNf nº 
032020510000176-2, contribuinte lamitEc fabricacao dE lamiNados 
ltda, insc. Estadual nº. 15.649.687-9.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18803, aiNf nº 
042016510010343-4, contribuinte stm coNstrUcao ltda mE, insc. Es-
tadual nº. 15303212-0, advogado: maNoEl JoaQUim amaral Palma, 
oab/Pa-11.943.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18804, aiNf nº 
042016510010798-7, contribuinte HiPErvENdas comErcio E distri-
bUicao EirEli, insc. Estadual nº. 15.180.305-6.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18809, aiNf nº 
032017510001030-8, contribuinte tErrabEl EmPrEENdimENtos ltda - 
EPP, cNPJ nº. 16.956.443/0002-71.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18916, aiNf nº 
182020510000424-0, contribuinte matEUs sUPErmErcados s.a., insc. 
Estadual nº. 15.379.839-4, advogado: carla KaroliNE aZEvEdo da 
silva, oab/Pa-29.770.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18917, aiNf nº 
182020510000429-0, contribuinte armaZEm matEUs s.a., insc. Estadual 
nº. 15.461.070-4, advogado: carla KaroliNE aZEvEdo da silva, oab/
Pa-29770.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18918, aiNf nº 
182020510000437-1, contribuinte matEUs sUPErmErcados s.a., insc. 
Estadual nº. 15.379.840-8, advogado: carla KaroliNE aZEvEdo da 
silva, oab/Pa-29.770.
Em 15/09/2021, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18919, aiNf nº 
182020510000445-2, contribuinte matEUs sUPErmErcados s.a., insc. 
Estadual nº. 15.422.295-0, advogado: carla KaroliNE aZEvEdo da 
silva, oab/Pa-29.770.

Protocolo: 698691
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021
obJEto: rEforma gEral da UNidadE JoÃo balbi
a secretaria de Estado da fazenda do Pará - sEfa, através da sua comis-
são Permanente de licitação, comunica que o objeto da tomada de Preços 
nº 001/2021 (Processo administrativo Eletrônico nº 2020/890781), refe-
rente à reforma geral da Unidade João balbi, foi homologado e adjudicado 
à empresa igf coNstrUÇÕEs E sErviÇos EirEli, inscrita no cNPJ/mf 
nº 27.850.633/0001-45, pelo valor global de r$1.107.532,90 (um milhão, 
cento e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos), de 
acordo com os requisitos constantes do Edital de licitação.
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
isaias da costa mota
Presidente da comissão Permanente de licitação/sEfa

Protocolo: 698955

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
o diretor de administração da secretaria da fazenda do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;
coNsidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licitação 
para o Processo licitatório nº 2021/514438, e em consonância com a ma-
nifestação jurídica nº 325/2021/coNJUr/sEfa, cujo objeto é aquisição de 
Licenciamento de Software para Sistema Operacional Oracle Linux denomi-
nado pela Fabricante de Subscrições Oracle Linux com Manutenção, Supor-
te e Serviços de Atualizações do Sistema, Conforme as Especificações Con-
tidas no Termo de Referência e Seus Anexos, a sequência 34, em confor-
midade com resultado do processo nas fls. 152 a 157 do referido processo.
coNsidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se re-
fere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa e eficiência ao procedimento adotado e em conformidade com a 
manifestação jurídica nº 325/2021/coNJUr/sEfa; cujo objeto é aquisição 
de Licenciamento de Software para Sistema Operacional Oracle Linux de-
nominado pela Fabricante de Subscrições Oracle Linux com Manutenção, 
Suporte e Serviços de Atualizações do Sistema, Conforme as Especifica-
ções Contidas no Termo de Referência e Seus Anexos, a sequência 34 dos 
autos, em conformidade com resultado do processo nas fls. 152 a 157 do 
referido processo.
r E s o l v E:
Homologar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2021/514438, a favor da empresa v s data 
comÉrcio E distribUiÇÃo ltda de cNPJ sob nº 07.268.152/0004-61 no 
lote 01 totalizando em r$ 269.396,00;
o referido processo está sendo Homologado no valor global de r$ 
269.396,00.  
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
belém (Pa), 27 de agosto de 2021.
anidio moutinho da conceição
diretor de administração - sEfa/Pa

Protocolo: 698977

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
o baNPará s/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

adJUdica-
ÇÃo global itEm obJEto EmPrEsa valor Estimado valor cotado

g1

1
 

servidor de infraestrutura 
hiperconvergente, modelo 

NX- 1265-g5, serial Number: 
18sm6g130087

sErviX iNformá-
tica ltda

r$ 113.761,64 r$ 89.859,00

2

servidor de infraestru-
tura hiperconvergente, 

modelo NX- 1465-g5, serial 
Number: 18sm6g160213 e 

18sm6g160222

r$ 275.726,42 r$ 226.226,00

3

servidor de infraestru-
tura hiperconvergente, 

modelo NX- 1465-g5, serial 
Number: 17s36g510123, e 

17sm6g510124.

r$ 289.018,22 r$ 192.060,00

4

servidor de infraestru-
tura hiperconvergente, 

modelo NX-8235-g5, serial 
Number: 18sm38180092, 

18sm38180093, 
18sm38180094, 
18sm38180095, 
18sm38180096 E 
18sm38180097.

r$ 934.825,86 r$ 736.596,00

5

servidor de infraestru-
tura hiperconvergente, 

modelo NX-8235-g5, serial 
Number: 18sm38180098, 

18sm38180099, 
18sm38180100, 
18sm38180101, 
18sm38180102, 
18sm38180103, 
18sm38180104, 
18sm38180105,  
18sm38180106 E 
18sm38180107.

r$ 1.071.699,20 r$ 898.590,00
 

 total cotado: r$ 2.143.331,00

soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 698658

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

Dispensa Nº: 027/2021
data: 26.08.2021
Prazo: 15 anos
valor mensal do aluguel: r$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).
objeto: locação comercial de um bem imóvel urbano, situado na avenida 
belém, s/nº, bairro: centro, cEP: 68.518-000, município de são João do 
Araguaia/PA, para fins de instalação e funcionamento de Unidade Bancária 
do banpará.
fundamento legal: art. 29, inciso v da lei nº 13.303/16 e artigo 14 e 
seguintes do regulamento de licitações e contratos do banpará.
contratado: NobEl Woods ltda.
Endereço: rua maestro francisco antonelo Nº 1648, sala 04 - fanny
cEP: 81.030-100  curitiba/Pa
telefone: (41) 3023-6645
ordenador responsável:  braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 698647

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 0863 DE 27 DE AGOSTO DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2021/746852.
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rEsolvE:
lotar, o servidor dENNYs soUsa da silva, matrícula n° 5946191/1, 
cargo comissioNado, no dEPartamENto dE rEcUrsos HUmaNos.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE,
dirEtoria dE gEstÃo do trabalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, Em 
27.08.2021.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE gEstÃo do trabalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa

Protocolo: 698773

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/SESPA/2021
ProcEsso Nº: 2020/1066676.
obJEto: aquisição do medicamento caNabidiol 200 mg, à paciente Na-
tália vitÓria saNtaNa lima dE olivEira, contemplada com ação civil 
Pública, proc. nº 0808003-59.2020.8.14.0028.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚblica
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: Prati, doNadUZZi & cia ltda.
cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66.
fUNdamENtaÇÃo lEgal: lEi Nº 8.666/93, art. 25, i.
valor: r$ 3.700,82 (três mil e setecentos reais e oitenta e dois centavos).
dotaÇÃo orÇamENtária: 8288.
ElEmENto dE dEsPEsa: 3390-30.
foNtE: 0103008809.
belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
rÔmUlo rodovalHo gomEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
010/2021.
Nesta data, RATIFICO o termo de Inexigibilidade de Licitação nº 010/SES-
Pa/2021, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posterio-
res modificações.
belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
romUlo rodovalHo gomEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica

Protocolo: 698881

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº do convênio: 01/2021 Nº. do termo: 4º  data de assinatura: 26/08/2021
N° do Processo: 2021/114498
Justificativa: decorre da permissibilidade prevista na Cláusula Segunda do 
termo de convênio nº 01/2021, bem como do art. 57, § 1º, e art. 65, da 
lei nº. 8.666/93 e no art. 7º do decreto Estadual nº 733/2013.
objeto do termo aditivo: Prorrogação da vigência e acréscimo de serviços
vigência: Prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, a 
contar de 02/09/2021 a 31/10/2021.
valor do termo aditivo: r$ 2.799.984,00 (dois milhões, setecentos e no-
venta e nove mil, novecentos e oitenta quatro reais).
valor concedente: r$ 2.519.985,60 (dois milhões, quinhentos e dezenove 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).
contrapartida convenente: r$ 279.998,40 (duzentos e setenta e nove mil, 
novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 7684; Elemento de despe-
sa: 334041; fontes de recurso: 0103 - 0303 - 0101 - 0301 - 0149 – 0349.
convenente: Prefeitura municipal de santarém
ordenador: rômulo rodovalho gomes – secretário de Estado de saúde 
Pública-sEsPa

Protocolo: 698563

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 1551 DE 09 DE JUNHO 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 28/06/2021 a 02/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
541958181 / aNa cristiNa dE mENEZEs bomfim / 052.733.607-65
obJEtivo: rEaliZar sUPErvisÃo No sistEma EPidEmiolÓgico das 
atividadEs dE coNtrolE do vEtor traNsmissor da dENgUE, ZiKa 
vÍrUs E cHiKUNgUNYa, EXEcUtada PElos agENtEs E sUPErvisorEs dos 
mUNicÍPios dE barcarENa E igaraPÉ-mirÍ, do 6º crs- barcarENa.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1552 DE 09 DE JUNHO 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 28/06/2021 a 02/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5585605/1 / victor valÉrio dE soUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
obJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs aNa cristiNa mENEZEs bomfim 
(ENfErmEira) E ZaQUEU tavarEs gaia (sUPErvisor), Para rEaliZa-
rEm rEsPEctivamENtE sUPErvisÃo Na árEa dE vigilÂNcia EPidE-
miolÓgica E dE camPo No PlaNo dE coNtrolE da dENgUE, ZiKa 
vÍrUs E cHiKUNgUNYa, Nos mUNicÍPios dE barcarENa E igaraPÉ 
miri - 6ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros

PORTARIA N° 1553 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 14 diárias E mEia  valor: r$ 3.442,01
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: saNtarÉm
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 05/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5761302 / laUro aNtoNio costa PaNtoJa / 634.874.542-20
503368 / maX fErrEira dE mEdEiros / 293.927.992-68
obJEtivo: rEaliZar maNUtENÇÃo corrEtiva E limPEZa com álcool 
isoProPÍlico dos EQUiPamENtos a sErEm UtiliZados Na caPaci-
taÇÃo Em aPlicaÇÃo dE iNsEticidas com obJEtivo atUaliZar as 
iNformaÇÕEs tÉcNicas Para aPlicaÇÃo do Novo iNsUmo rEcEN-
tEmENtE ElENcado PElo miNistÉrio da saÚdE Para aPlicaÇÕEs 
EsPaciais dENomiNado ciElo-Ulv, bEm como sUa maNiPUlaÇÃo E 
tEcNologias dE aPlicaÇÃo Nas aÇÕEs dE coNtrolE do aEdEs aE-
gYPti E atUaliZaÇÃo do sistEma dE iNformaÇÕEs dE iNsUmos Es-
tratÉgicos-siEs, No mUNicÍPio dE saNtarÉm No PErÍodo dE 21/06 
a 05/07/2021.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1554 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 1 diária E mEia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
origEm: bElÉm, dEstiNo: barcarENa
PErÍodo: dE 27/05/2021 a 28/05/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
571946692 / Kátia carvalHo amaral faro / 882.962.372-53
518558604 / NaYara barbalHo da crUZ / 516.972.202-82
59555491 / Paloma lima mENdEs mEdEiros dE soUZa / 006.815.292-29
59563381 / PatrÍcia dE NaZarÉ castilHo brito / 011.524.425-54
obJEtivo: rEaliZar o ProJEto sobrE a PolÍtica EstadUal dE Pro-
tEÇÃo aos dirEitos da PEssoa com aUtismo (PEPtEa) No Estado 
do Pará a sEr rEaliZado Em 3 (trÊs) EtaPas. a PrimEira sE trata 
do agENdamENto com gEstorEs E aUtoridadEs; a sEgUNda EtaPa 
coNsistE Na rEaliZaÇÃo do “i ENcoNtro sobrE o traNstorNo do 
EsPEctro aUtista”, tENdo como PErsPEctiva, o dialogo sobrE a 
PolÍtica EstadUal dE ProtEÇÃo aos dirEitos da PEssoa com aU-
tismo (PEPtEa) No Estado do Pará Por mEio dE roda dE coNvErsa 
com os familiarEs E ProfissioNais, cadastramENto, trEiNamEN-
to E/oU ENtrEgas das cartEiras dE idENtificaÇÃo da PEssoa com 
traNstorNo do EsPEctro aUtista (ciPtEa). a tErcEira EtaPa É a rE-
aliZaÇÃo da PromoÇÃo dE modalidadEs ciENtÍficas Para a caPaci-
taÇÃo dE sErvidorEs mUNiciPais E EstadUais dE saÚdE da rEgiÃo.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1555 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 1 diária E mEia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
origEm: bElÉm, dEstiNo: barcarENa
PErÍodo: dE 27/05/2021 a 28/05/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
1036350-siaPE / aNtoNio cirilo da silva / 045.977.022-53
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE da coordENaÇÃo EstadUal dE PolÍ-
ticas Para o aUtismo QUE irá rEaliZar Um ProJEto sobrE a PolÍ-
tica EstadUal dE ProtEÇÃo aos dirEitos da PEssoa com aUtismo 
(PEPtEa) No mUNicÍPio dE barcarENa-Pa.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1556 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 2 diárias E mEia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
origEm: bElÉm, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
572050811 / aNtoNio marcos da silva saraiva / 265.899.902-04
obJEtivo: coNdUZir Em vEÍcUlo oficial, os sErvidorEs: cristiNa 
maria rocHa damascENo,  PaUlo alEXaNdrE mEsQUita dE saNta-
Na, E rENata tEiXEira dE carvalHo silva, Para EstEs rEaliZarEm 
sUPErvisÃo tÉcNica ao sistEma dE abastEcimENto dE ágUa do 
HosPital PoliclÍNica dE tUcUrUÍ. E, Para rEaliZarEm colEta das 
ágUas da foNtE QUE irÃo abastEcEr o coNsUmo iNtErNo do Hos-
Pital PoliclÍNica dE tUcUrUÍ, obJEtivaNdo sUbmEtÊ-las a aNálisE 
laboratorial JUNto ao lacEN.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1557 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 2 diárias E mEia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
origEm: bElÉm, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/05/2021 a 28/05/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5167531 / cristiNa maria rocHa damascENo / 083.195.882-00
5958048 / PaUlo alEXaNdrE mEsQUita dE saNtaNa / 720.432.882-53
33284733 / rENata tEiXEira dE carvalHo silva / 304.898.732-00
obJEtivo: rEaliZar sUPErvisÃo tÉcNica ao sistEma dE abastEci-
mENto dE ágUa do HosPital PoliclÍNica dE tUcUrUÍ; rEaliZar co-
lEta das ágUas da foNtE QUE irÃo abastEcEr o coNsUmo iNtErNo 
do HosPital PoliclÍNica dE tUcUrUÍ, obJEtivaNdo sUbmEtÊ-las À 
aNalisE laboratorial JUNto ao lacEN
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
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PORTARIA N° 1558 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 14 diárias E mEia  valor: r$ 3.442,01
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: saNtarÉm
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 05/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
571732761 / coriolaNo silva moNtEiro JUNior / 332.247.732-00
obJEtivo: dEslocamENto diário dos tÉcNicos da coordENaÇÃo 
Ubv/sEsPa QUE rEaliZarÃo caPacitaÇÃo Em aPlicaÇÃo dE iNsEtici-
das com obJEtivo atUaliZar as iNformaÇÕEs tÉcNicas Para aPli-
caÇÃo do Novo iNsUmo rEcENtEmENtE ElENcado PElo miNistÉrio 
da saÚdE Para aPlicaÇÕEs EsPaciais dENomiNado ciElo-Ulv, bEm 
como sUa maNiPUlaÇÃo E tEcNologias dE aPlicaÇÃo Nas aÇÕEs dE 
coNtrolE do aEdEs aEgYPti E atUaliZaÇÃo do sistEma dE iNfor-
maÇÕEs dE iNsUmos EstratÉgicos-siEs, No mUNicÍPio dE saNta-
rÉm No PErÍodo dE 21/06 a 05/07/2021.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1565 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: mEia diária  valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: mUaNá
PErÍodo: dE 22/05/2021 a 22/05/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5955241 / JEssica soUsa dos saNtos / 008.191.922-01
obJEtivo: a fim dE rEaliZar a distribUiÇÃo da 3ª ENtrEga/3ª fasE 
da camPaNHa dE vaciNaÇÃo coNtra a covid 19 Para os mUNicÍPios 
dE cUrraliNHo, sÃo sEbastiÃo da boa vista E mUaNá – 8º crs Em 
viagEm PElo grUPo aÉrEo dE sEgUraNÇa PÚblica – graEsP.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1566 DE 27 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: mEia diária  valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: aNaJás
PErÍodo: dE 23/05/2021 a 23/05/2021
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 cHavEs, afUá E aNaJás, Em viagEm PElo graEsP.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1567 DE 27 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: saNtarÉm
PErÍodo: dE 20/06/2021 a 26/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
572206673 / adriaNa soUsa taPaJos / 885.850.852-15
5650046-2 / carla gisElE ribEiro garcia / 391.533.472-34
obJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo dE avaliaÇÃo das aÇÕEs dE vigi-
lÂNcia E coNtrolE da malária dEsENvolvida Nos mUNicÍPios do 
9ºcrs, trEiNamENto dos sistEmas dE iNformaÇÃo E tEraPÊUtica 
dos aNtimaláricos Para os coordENadorEs E sUPErvisorEs mU-
NiciPais E dos dsEi’s (gUatoc E rio taPaJÓs), Em saNtarÉm.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1568 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
541913841 / vitor Eloi rEis do coUto / 303.054.382-04
obJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs da divisÃo dE almoXarifado 
da sEsPa Para rEaliZarEm ENtrEga dos matEriais tÉcNicos Hos-
PitalarEs No mUNiciPio JacUNda/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1569 DE 28 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
541907551 / amilcar alfrEdo cortEs briZUEla / 184.419.122-20
59591961 / aNa lUcia da silva sobral / 881.437.912-20
54194716 / aNdrÉa vEra da silva costa / 278.705.882-53
51466581 / dUrvaliNa sErrao PiNto / 251.887.712-68
571909321 / gillENE lima fErrEira / 306.146.432-87

541928371 / igor NEvEs dE soUZa / 884.926.802-53
59553661 / JacQUEllYNE maNUEllY mEsQUita rEZENdE / 811.129.802-10
571965312 / JardEs corrEa costa / 295.123.952-15
5143853 / laNa do socorro da cUNHa torrEs / 375.503.652-53
54189931/1 / liliaN YaE Kato KimUra / 446.338.742-68
59591971 / Naiara EmilY martiNs dE olivEira / 029.081.962-80
57207621 / PaUlo rodolfo da silva olivEira / 430.734.412-04
0000000 / rEgiaNNE iNgrid cascaEs gUEdEs / 597.530.132-72
58077212 / sHEYla cristiNa fErrEira dE magalHÃEs / 590.542.712-72
571947431 / simÃo saNtaNa PaiXÃo da silva / 775.271.352-04
obJEtivo: rEaliZar aÇÕEs dE fiscaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo E PrEvEN-
ÇÃo ao covid-19 dUraNtE o PErÍodo dE corPUs cHristi 2021 No 
mUNicÍPio dE saliNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1570 DE 28 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
85863-1 / carlos albErto dUtra madUrEira / 038.819.622-04
obJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar aÇÕEs dE 
fiscaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo E PrEvENÇÃo ao covid-19 dUraNtE o 
PErÍodo dE corPUs cHristi 2021 No mUNicÍPio dE saliNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1574 DE 28 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 10 diárias E mEia  valor: r$ 2.492,49
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: Porto dE moZ
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 01/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5161770 / ElisENa UcHoa mEdEiros / 304.904.802-68
571957941 / JosÉ lUiZ aragÃo dE almEida / 280.083.832-91
723274 / vEra lÚcia foNsEca dE soUZa / 246.556.352-15
obJEtivo: rEaliZar bUsca ativa dE PaciENtEs EgrEssos do HosPi-
tal gEral PENitENciário do Estado do Pará E moNitoramENto Na 
rEdE dE atENÇÃo Psicossocial Nos dE altamira, vitÓria do XiNgU 
E Porto dE moZ
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1575 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 4 diárias  valor: r$ 668,20
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: igaraPE-acU
PErÍodo: dE 18/04/2021 a 21/04/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
868431 / ricardo da cUNHa barata / 144.889.302-04
obJEtivo: dar aPoio admiNistrativo Na mobiliZaÇÃo, triagEm E 
cadastramENto Na aÇÃo dE PrEvENÇÃo/diagNÓstico com tEsta-
gEm, acoNsElHamENto com ÊNfasE Para covid 19 No mUNicÍPio dE 
igaraPÉ-aÇU.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1576 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 3 diárias  valor: r$ 712,14
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: igaraPE-acU, dEstiNo: s. domiNgos do caPim
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
868431 / ricardo da cUNHa barata / 144.889.302-04
obJEtivo: dar aPoio admiNistrativo Na mobiliZaÇÃo, triagEm E 
cadastramENto Na aÇÃo dE PrEvENÇÃo/diagNÓstico com tEsta-
gEm, acoNsElHamENto com ÊNfasE Para covid 19 No mUNicÍPio dE 
sÃo domigos do caPim.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1577 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 4 diárias  valor: r$ 668,20
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: igaraPE-acU
PErÍodo: dE 18/04/2021 a 21/04/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5424674 / rosiclEia dE olivEira abrEU / 334.045.422-15
obJEtivo: rEaliZar tEstagEm/acoNsElHamENto Na aÇÃo dE PrE-
vENÇÃo/diagNÓstico com ÊNfasE Para covid 19 No mUNiciPio dE 
igaraPE-aÇU.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1578 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 3 diárias  valor: r$ 712,14
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: igaraPE-acU, dEstiNo: s. domiNgos do caPim
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
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matrÍcUla / NomE / cPf
5424674 / rosiclEia dE olivEira abrEU / 334.045.422-15
obJEtivo: rEaliZar tEstagEm/acoNsElHamENto Na aÇÃo dE PrE-
vENÇÃo/diagNÓstico com ÊNfasE Para covid 19 No mUNiciPio dE 
sÃo domiNgos do caPim.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1579 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 3 diárias E mEia  valor: r$ 584,68
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: s. domiNgos do caPim, dEstiNo: maracaNa
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 28/04/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5424674 / rosiclEia dE olivEira abrEU / 334.045.422-15
obJEtivo: rEaliZar tEstagEm/acoNsElHamENto Na aÇÃo dE PrE-
vENÇÃo/diagNÓstico com ÊNfasE Para covid 19 No mUNiciPio dE 
maracaNÃ.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1580 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 4 diárias  valor: r$ 668,20
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: igaraPE-acU
PErÍodo: dE 18/04/2021 a 21/04/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
57231601 / fErNaNdo do NascimENto sargEs / 634.745.812-87
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar triagEm 
/ cadastramENto, tEstagEm E acoNsElHamENto Na aÇÃo dE PrE-
vENÇÃo/diagNÓstico com ÊNfasE Para covid 19 No mUNicÍPio dE 
igaraPÉ-aÇU.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1581 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 3 diárias  valor: r$ 712,14
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: igaraPE-acU, dEstiNo: s. domiNgos do caPim
PErÍodo: dE 22/04/2021 a 24/04/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
57231601 / fErNaNdo do NascimENto sargEs / 634.745.812-87
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar triagEm / 
cadastramENto, tEstagEm E acoNsElHamENto Na aÇÃo dE PrEvEN-
ÇÃo/diagNÓstico com ÊNfasE Para covid 19 No mUNicÍPio dE sÃo 
domiNgos do caPim.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1582 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 3 diárias E mEia  valor: r$ 584,68
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: s. domiNgos do caPim, dEstiNo: maracaNa
PErÍodo: dE 25/04/2021 a 28/04/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
57231601 / fErNaNdo do NascimENto sargEs / 634.745.812-87
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar triagEm 
/ cadastramENto, tEstagEm E acoNsElHamENto Na aÇÃo dE PrE-
vENÇÃo/diagNÓstico com ÊNfasE Para covid 19 No mUNicÍPio dE 
maracaNa.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1583 DE 28 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: visEU
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
58995293 / Higor ribEiro borgEs / 015.520.892-66
59555461 / ivaNEtE dos saNtos fErrEira / 732.497.262-49
55586862 / JosÉ lUiZ taNoEiro foNtEs JUNior / 591.782.212-34
5957191 / JosUÉ lEitE dos Passos / 020.464.612-07
5955233 / marcEla NEri fErNaNdEs / 865.874.802-25
5959195 / NilsoN soUsa do NascimENto / 702.598.192-39
54195133 / oZiEl silva avElar / 602.760.372-00
obJEtivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo dE cUmPrimENto do dEcrEto Es-
tadUal 800 dE 31 dE maio dE 2020, No mUNicÍPio dE visEU/Pa, 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° 1584 DE 28 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: visEU
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
571732681 / aNdErsoN matos siQUEira  / 683.281.092-04
541951291 / mUrilo aNtoNio PiNHEiro marQUEs / 448.594.812-91
54194134 / PaUla caroliNa malcHEr vascoNcElos / 834.656.182-20
obJEtivo: PrEstar aPoio admiNistrativo a EQUiPE QUE irá rEali-
Zar fiscaliZaÇÃo dE cUmPrimENto do dEcrEto EstadUal 800 dE 
31 dE maio dE 2020, No mUNicÍPio dE visEU/Pa, Em coNJUNto com 
as forÇas dE sEgUraNÇa do Estado comPoNdo a oPEraÇÃo sta-
tE 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° 1585 DE 28 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: visEU
PErÍodo: dE 29/05/2021 a 06/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5596823 / afoNso NaZarENo araUJo da crUZ / 319.719.542-68
5831490 / froYlaN da silva faro filHo / 248.263.242-00
obJEtivo: coNdUZir Para o mUNicÍPio dE visEU/Pa a EQUiPE QUE 
vai rEaliZar fiscaliZaÇÃo dE cUmPrimENto do dEcrEto EstadUal 
800 dE 31 dE maio dE 2020, Em coNJUNto com as forÇas dE sEgU-
raNÇa do Estado comPoNdo a oPEraÇÃo statE carE QUE ocorrE 
iNtENsificadamENtE aos fiNs dE sEmaNa, com graNdEs rEgis-
tros dE aglomEraÇÕEs Em barEs, casas dE fEstas.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1588 DE 31 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: sÃo migUEl do gUamá
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 10/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
59580171 / cristiaNo lUiZ NEgrÃo dE soUZa / 888.707.582-49
57191326/1 / moNica da rocHa fadUl / 145.857.902-68
obJEtivo: rEUNir com dirEtor (a) da rEgioNal, EQUiPEs da atEN-
ÇÃo básica, divisÃo farmacÊUtica E coordENaÇÃo dE vigilÂN-
cia Em saÚdE, a fim dE discUtirmos sobrE aÇÕEs dE vigilÂNcia 
E coNtrolE das lEisHmaNiosEs, No mUNicÍPio dE sÃo migUEl do 
gUamá, com todos os mUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 5ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1589 DE 31 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: sÃo migUEl do gUamá
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 10/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5150647 / ÂNgEla dos saNtos soUsa / 304.061.372-34
obJEtivo: aPoio admiNistrativo Nas rEUNiÕEs com dirEtor (a) 
da rEgioNal, EQUiPEs da atENÇÃo básica, divisÃo farmacÊUtica 
E coordENaÇÃo dE vigilÂNcia Em saÚdE, sobrE aÇÕEs dE vigilÂN-
cia E coNtrolE das lEisHmaNiosEs, No mUNicÍPio dE sÃo migUEl 
do gUamá, com todos os mUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 5ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1590 DE 31 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: sÃo migUEl do gUamá
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 10/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
5161371-1 / JosE Nilo cabral maia / 223.997.202-53
obJEtivo: coNdUZir os ProfissioNais moNica da rocHa fadUl, 
cristiaNo lUiZ NEgrÃo dE soUZa E aNgEla dos saNtos soUsa, 
QUE irÃo rEaliZar rEUNiÕEs com dirEtor (a) da rEgioNal, EQUi-
PEs da atENÇÃo básica, divisÃo farmacÊUtica E coordENaÇÃo dE 
vigilÂNcia Em saÚdE, sobrE aÇÕEs dE vigilÂNcia E coNtrolE das 
lEisHmaNiosEs, No mUNicÍPio dE sÃo migUEl do gUamá, com to-
dos os mUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 5ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
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PORTARIA N° 1591 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 16 diárias E mEia  valor: r$ 3.916,77
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: JacarEacaNga
PErÍodo: dE 20/06/2021 a 06/07/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
 / marlENE crUZ dE albUQUErQUE / 236.099.402-63
57205008 / Paoola cristiNa bEZErra viEira / 693.950.042-15
5875404 / rosaNE do socorro PomPEU dE loiola / 452.452.312-04
obJEtivo: rEaliZar rEUNiÃo dE avaliaÇÃo das aÇÕEs dE vigi-
lÂNcia E coNtrolE da malária dEsENvolvida Nos mUNicÍPios do 
9ºcrs, trEiNamENto dos sistEmas dE iNformaÇÃo E tEraPÊUti-
ca dos aNtimaláricos Para os coordENadorEs E sUPErvisorEs 
mUNiciPais E dos dsEi’s (gUatoc E rio taPaJÓs), Em saNtarÉm E 
PostEriormENtE No mUNicÍPio dE JacarEaNga: sUPErvisÃo, moNi-
toramENto E PactUaÇÕEs dE EstratÉgias dE
combatE E coNtrolE da malária E atUaliZaÇÃo dos sistEmas dE 
iNformaÇÃo dE vigilÂNcia EPidEmiolÓgica, Em dEcorrÊNcia do 
sUrto dE malária Em árEas rUrais oU iNdÍgENas E garimPos.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1593 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: mEia diária  valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: sta iZabEl do Pará
PErÍodo: dE 08/06/2021 a 08/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
57195254 / tHais dE olivEira carvalHo graNado saNtos / 
588.833.982-20
571978561 / WalKiria dE moraEs silva / 622.113.822-15
obJEtivo: rEaliZar moNitoramENto tÉcNico rEfErENtE aos Pro-
gramas da PolÍtica NacioNal dE alimENtaÇÃo E NUtriÇÃo (PNaN) No 
mUNicÍPio dE saNta iZabEl (2ºcrs), rEgiÃo dE iNtEgraÇÃo gUamá.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1595 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: mEia diária  valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: sta iZabEl do Pará
PErÍodo: dE 08/06/2021 a 08/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
57173277/1 / dorival avElar dos saNtos / 227.316.282-00
obJEtivo: coNdUZir as sErvidoras WalKiria dE moraEs silva E 
tHais dE olivEira carvalHo graNado saNtos Para rEaliZarEm 
moNitoramENto tÉcNico rEfErENtE aos Programas da PolÍtica 
NacioNal dE alimENtaÇÃo E NUtriÇÃo (PNaN) No mUNicÍPio dE saN-
ta iZabEl (2ºcrs), rEgiÃo dE iNtEgraÇÃo gUamá.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1596 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 5 diárias E mEia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: coNcEiÇÃo do aragUaia
PErÍodo: dE 06/06/2021 a 11/06/2021
matrÍcUla / NomE / cPf
59552631 / lUaNa PastaNa cardoso / 016.969.652-92
 / sHEila miraNda loUriNHo / 454.592.822-68
obJEtivo: rEaliZar Uma rEUNiÃo com a EQUiPE da vigilÂNcia EPi-
dEmiolÓgica rEgioNal E mUNiciPal, Para avaliar as aÇÕEs dE vi-
gilÂNcia EPidEmiolÓgica, frENtE aos casos sUsPEitos dE covid 
19, iNflUENZa, sim-P E rEiNfEcÇÃo, assim como, visita tÉcNica 
aos HosPitais, Ubs/Esf Nos mUNicÍPios dE coNcEiÇÃo do ara-
gUaia E rEdENÇÃo E rEaliZar caPacitaÇÃo aos ProfissioNais da 
rEgioNal E mUNicÍPios Nos sistEmas dE iNformaÇÃo dE covid-19.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 1597 DE 31 DE MAIO DE 2021
NÚmEro dE diárias: 5 diárias E mEia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: bElÉm, dEstiNo: coNcEiÇÃo do aragUaia.
PErÍodo: dE 06/06/2021 a 11/06/2021.
matrÍcUla / NomE / cPf
57174477/1 / ismaEl PimENta dos saNtos / 450.065.392-91
obJEtivo: coNdUZir as tÉcNicas QUE irÃo rEaliZar Uma rEUNiÃo 
com a EQUiPE da vigilÂNcia EPidEmiolÓgica rEgioNal E mUNici-
Pal, Para avaliar as aÇÕEs dE vigilÂNcia EPidEmiolÓgica, frENtE 
aos casos sUsPEitos dE covid 19, iNflUENZa, sim-P E rEiNfEcÇÃo, 
assim como, visita tÉcNica aos HosPitais, Ubs/Esf Nos mUNicÍ-
Pios dE coNcEiÇÃo do aragUaia E rEdENÇÃo E rEaliZar caPacita-
ÇÃo aos ProfissioNais da rEgioNal E mUNicÍPios Nos sistEmas 
dE iNformaÇÃo dE covid19.
sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo admiNistrativa: ariEl doUrado 
samPaio martiNs dE barros

Protocolo: 698064

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº. 1.117 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
a dirEtora dE gEstÃo do trabalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dg-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo o processo nº 
2021/917656;
r E s o l v E:
torNar sEm EfEito, as férias regulamentares do servidor marcUs fa-
biaNo mENdEs dE carvalHo coUra, identidade funcional 5955693/2, 
ocupante do cargo de cHEfE dE UNidadE mista, lotado na divisão 
de vigilância a saúde, no período de 01 de setembro de 2021 a 30 de 
setembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 14 de agosto de 
2020 a 13 de agosto de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 
975/05.08.2021, publicado no doE nº. 34.661/06.08.2021.
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 30.08.2021.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 698896

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

comissÃo iNtErgEstorEs biPartitE - cib/Pa
resolução Nº 111, de 16 de agosto de 2021.
a comissão intergestores bipartite do sistema Único de saúde do Pará – 
cib-sUs-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando o regimento interno da cib/Pa, aprovado pela resolução 
cib nº 152 de 13 de setembro de 2018.
- considerando deliberação consensual da comissão intergestores biparti-
te – cib/Pa, em reunião ordinária de 12 de agosto de 2021.
resolve:
art. 1 ° - Homologar a resolução Nº 51, de 14 de junho de 2021, que 
pactuou a “ad referendum” a validação da nova estimativa populacional 
do grupo de trabalhadores de saúde, para incorporação da atualização e 
programação dos ajustes necessários das doses distribuídas destinadas a 
este grupo-alvo.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 16 de agosto de 2021.

rômulo rodovalho gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da cib/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEms/Pa.

Protocolo: 698712

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 063/SESPA/2021

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/sEsPa, que opinou pelo 
prosseguimento, Homologo o PrEgÃo ElEtrÔNico srP Nº 063/sEs-
Pa/2021, no valor total de r$ 89.947.223,46  (oitENta E NovE milHÕEs, 
NovEcENtos E QUarENta E sEtE mil, dUZENtos E viNtE E trÊs rEais 
E QUarENta E sEis cENtavos).
obJEto: registro de Preços para aquisição de vEÍcUlos ambUlÂNcia 
TIPO “A”, “B”, “C” e “D” pela SESPA de acordo com as especificações e 
quantidades constantes do Anexo I-A, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
EmPrEsas vENcEdoras:
maNUPa comÉrcio, EXPortaÇÃo, imPortaÇÃo dE EQUiPamENtos E 
vEicUlos adaPtados EirEli, cNPJ Nº 03.093.776/0007-87, foi a ven-
cedora dos itens 05, 06, pelo critério de menor preço por item, no total de 
r$ 28.485.623,46;
coUtiN EscritÓrio, distribUiÇÃo E comÉrcio ltda, cNPJ Nº 
05.891.642/0001-41, foi a vencedora do item 04, pelo critério de menor 
preço por item, no total de r$ 49.701.600,00;
cKs comErcio dE vEicUlos ltda, cNPJ Nº 30.330.883/0001-69, foi a 
vencedora do item 03, pelo critério de menor preço por item, no total de 
r$ 11.760.000,00;
valor total do PrEgÃo ElEtrÔNico srP Nº 063/sEsPa/2021: r$ 
89.947.223,46  (oitENta E NovE milHÕEs, NovEcENtos E QUarENta E sEtE 
mil, dUZENtos E viNtE E trÊs rEais E QUarENta E sEis cENtavos).
belém (Pa), 30 de agosto de 2021.
ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros
secretário adjunto de gestão administrativa/sEsPa

Protocolo: 698986
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 134 DE 30/08/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar PalEstra Na coNfErÊNcia dE doENÇa dE cHagas 
No 3º crs.
Período da viagem: 30/08/2021.
Quantidade: ½ (meia) diária.
origem: belém – Pa.
destinos: castanhal – Pa.
servidor: ademilson saboia lobato / mat.57192584-1 / farmacêutico-bio-
químico
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 698602
PORTARIA Nº 135 DE 30/08/2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir o sErvidor adEmilsoN saboia lobato, QUE irá 
PalEstrar Na coNfErÊNcia dE doENÇa dE cHagas No 3º crs.
Período da viagem: 30/08/2021.
Quantidade: ½ (meia) diária.
origem: belém – Pa.
destinos: castanhal – Pa.
servidor: antônio Jorge lemos freitas / mat. 5946872-1/ comissionado
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 698605

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 600 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento das ações de vigilância sanitária, refe-
rente vigilância de medicamentos e Produtos correlatos.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: magalhães barata– Pa- brasil/ Período: 27 e 28/09/2021. Nº de 
diárias: duas meias diárias.
servidores: Henrique ferreira da silva Junior  |  cPf: 594.309.072-04 |  
matrícula: 5903315  |  cargo: Enfermeiro.
Fabrício Alexopulos Ferreira  |  CPF: 730.819.062-53  |  Matrícula:  
5913083  |  cargo: farmacêutico bioquímico.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698429
PORTARIA Nº 593 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das 
ações de vigilância sanitária, referente a medicamentos e produtos cor-
relatos.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – maracanã- Pa- brasil.
Período: 08/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: cícero alves ferreira
matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698430
PORTARIA Nº 594 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das 
ações de vigilância sanitária, referente a medicamentos e produtos cor-
relatos.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – maracanã- Pa- brasil.
Período: 09/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Edmilson alves cavalcante filho
matrícula: 0503399
cPf: 218.055.632-20
cargo: motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698432

PORTARIA Nº 596 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das 
ações de vigilância sanitária, referente a medicamentos e produtos cor-
relatos.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – marapanim- Pa- brasil.
Período: 13/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: João ricardo da rocha rodrigues
matrícula: 57205648
cPf: 689.018.952-34
cargo: motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698433
PORTARIA Nº 592 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento das ações de vigilância sanitária, refe-
rente vigilância de medicamentos e Produtos correlatos.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: maracanã– Pa- brasil/ Período: 08 e 09/09/2021. Nº de diárias: 
duas meias diárias.
servidores: Henrique ferreira da silva Junior  |  cPf: 594.309.072-04 |  
matrícula: 5903315  |  cargo: Enfermeiro.
Fabrício Alexopulos Ferreira  |  CPF: 730.819.062-53  |  Matrícula:  
5913083  |  cargo: farmacêutico bioquímico.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698423
PORTARIA Nº 595 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento das ações de vigilância sanitária, refe-
rente vigilância de medicamentos e Produtos correlatos.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: marapanim– Pa- brasil/ Período: 13/09/2021. Nº de diárias: meia 
diária.
servidores: Henrique ferreira da silva Junior  |  cPf: 594.309.072-04 |  
matrícula: 5903315  |  cargo: Enfermeiro.
Fabrício Alexopulos Ferreira  |  CPF: 730.819.062-53  |  Matrícula:  
5913083  |  cargo: farmacêutico bioquímico.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698425
PORTARIA Nº 597 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento das ações de vigilância sanitária, refe-
rente vigilância de medicamentos e Produtos correlatos.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: curuçá– Pa- brasil/ Período: 20 e 21/09/2021. Nº de diárias: 
duas meias diárias.
servidores: Henrique ferreira da silva Junior  |  cPf: 594.309.072-04 |  
matrícula: 5903315  |  cargo: Enfermeiro.
Fabrício Alexopulos Ferreira  |  CPF: 730.819.062-53  |  Matrícula:  
5913083  |  cargo: farmacêutico bioquímico.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698427
PORTARIA Nº 598 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das 
ações de vigilância sanitária, referente a medicamentos e produtos cor-
relatos.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – curuçá- Pa- brasil.
Período: 20/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Waldocelys Pereira manos moraes
matrícula: 57206406-1
cPf: 410.549.542-91
cargo: motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698436
PORTARIA Nº 599 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das ações 
de vigilância sanitária, referente a medicamentos e produtos correlatos.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – curuçá- Pa- brasil.
Período: 21/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: sergio da costa carvalho
matrícula: 1036585
cPf: 104.639.682-04
cargo: motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698438
PORTARIA Nº 601 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das 
ações de vigilância sanitária, referente a medicamentos e produtos cor-
relatos.
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origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – magalhães barata- Pa- brasil.
Período: 27/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: cícero alves ferreira
matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698441
PORTARIA Nº 602 DE DIÁRIA DE 30/08/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das 
ações de vigilância sanitária, referente a medicamentos e produtos cor-
relatos.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: – magalhães barata- Pa- brasil.
Período: 28/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: benedito José de lima da silva
matrícula: 5705304
cPf: 233.862.232-49
cargo: motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 698443
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 431 03 DE AGOSTO DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar monitoramento das ações de combate ao aedes aegypti 
com as equipe municipais.
origem: caPaNEma/Pa – destino: saNta lUZia do Para/cacHoEira do 
Piria/visEU/Pa.

Nome do servidor matrícula cargo
Josué marcos vieira do Nascimento 0505162 ag.  de saúde Pública 

antônio maria matos de souza 1086569 ag.  de saúde Pública 
 
Período: 23 a 27/08/2021: Quantidade 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

DIÁRIA
PORTARIA Nº 432 03 DE AGOSTO DE 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar monitora-
mento das ações de combate ao aedes aegypti com as equipe municipais.
origem: capanema/Pa – destino (s): saNta lUZia do Para/cacHoEira 
do Piria/visEU/Pa.

Nome do servidor matrícula  
José maria ferreira galvão 0504973 motorista

Período: 23 a 27/08/2021: Quantidade 4,5 (quatro e meia ) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 698561
PORTARIA Nº 443 18 DE AGOSTO DE 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar investigação de casos/surto de
doença de chagas aguda.
origem: caPaNEma/Pa – destino: visEU/Pa.

Nome do servidor matrícula cargo
Jaime sales maia Júnior 1086623 guarda de Endemias
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

 
Período: 23/08 a 26/08/2021: Quantidade 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

DIÁRIA
PORTARIA Nº 444 18 DE AGOSTO DE 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, pararealizar investigação 
de casos/surto de doença de chagas aguda.
origem: capanema/Pa – destino (s): visEU/Pa.

Nome do servidor matrícula  
oséas Pompeu de sales 0504833 motorista

Período: 23/08 a 26 /08/2021: Quantidade 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 698532
PORTARIA Nº 423 16 DE AGOSTO DE 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: avaliar linhas de cuidados, processos de Educação em saúde,
modelo do atendimento a esse tipo de paciente, além de apoiar possíveis 
estratégias de conscientização, acolhimento, tratamento e apresentar pro-
posta para implantação do saE.
origem: caPaNEma/Pa – destino: cacHoEira do
Piriá/Pa.

Nome do servidor matrícula cargo

anna larissa da silva serra 57194739-2 comissionado

iolanda de fatima mendes da silva 3156184-1 odontóloga

Janni lucci oliveira soares 5571731-4 comissionado

cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

 
Período: 16 a 18/08/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

DIÁRIA
PORTARIA Nº 424 12 DE AGOSTO DE 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para avaliar linhas de 
cuidados, processos de Educação em saúde,
modelo do atendimento a esse tipo de paciente, além de apoiar possíveis 
estratégias de
conscientização, acolhimento, tratamento e apresentar proposta para im-
plantação do
saE.
origem: capanema/Pa – destino (s): cacHoEira do
Piriá/Pa.

Nome do servidor matrícula  

ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 motorista

Período: 16 a 18/08/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 698495

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA N.º 025 DE 30 DE JUNHO DE 2021.

sErvidor: antônio sousa da silva
ONDE SE LÊ: autorizar (01) mês de licença Prêmio
LEIA –SE: autorizar (02) meses de licença Prêmio
Valdinei Silva Teixeira Júnior.
diretor do 7º centro regional de saúde.

Protocolo: 698745

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 200 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
objetivo: realizar atividades de apoio logístico e operacional, no que con-
diz ao suporte diário aos técnicos da coordenação Estadual de Zoonoses/
sEsPa e do 8ºcrs/sEsPa, que irão realizar a ação de prevenção e controle 
da raiva Humana e animal no referido município.
origem: brEvEs/Pá - mElgaÇo/Pa.
colaborador (es): maria olete vasconcelos cardoso, 12,5 diárias de 01 à 
13/09/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNgEla fialHo fEliX.

Protocolo: 698692
PORTARIA Nº 201 DE 30 DE AGOSTO DE 2021

objetivo: Preparar refeição, lanche, procedendo a coleta e a lavagem das 
louças, talheres, manter a ordem e a limpeza da cozinha da embarcação, 
em apoio aos técnicos da coordenação Estadual de Zoonoses/sEsPa e do 
8ºcrs/sEsPa, que irão realizar a ação de prevenção e controle da raiva 
Humana e animal no referido município.
origem: brEvEs/Pá - mElgaÇo/Pa.
colaborador (es): Elda carvalho da silva, 12,5 diárias de 01 à 13/09/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNgEla fialHo fEliX.

Protocolo: 698694
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº 21 DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
a dirEtora do 9° cENtro rEgioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccg de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/842140
rEsolvE:
torNar sEm EfEito a Publicação da Portaria Nº 227 de 10 de agosto de
2021, publicada no diário oficial Nº 34.671 de 16 dE agosto dE 
2021, protocolo n° 692067, em nome dos servidores leonardo oliveira 
de aguiar- matrícula nº505543 e Nara lúcia santos ribeiro-matricula n° 
5323037/1 referente à concessão de diárias no período de 23/08/2021 a 
27/08/2021 para o município de Juruti/Pa – brasil.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
sEsPa/ 9°crs, 30 de agosto de 2021.
aliNE Nair cUNHa libEral
diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 698556

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 443 DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
Nome: Edilene maria dos santos brito.
cargo: agente administrativo.
matrícula/ siape: 0094420-014.
cPf: 249.131.032-53.
Nome: ademar coelho barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
matrícula/siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Nome: José carlos sales da silva
cargo: agente de saúde Pública.
matrícula/siape: 0505559
cPf: 176.808.912-49
Nome: raimundo da silva rodrigues
cargo: guarda de Endemias
matrícula: 504396
cPf: 308.609.111-87
Período: 06 a 10.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte, santa maria das barreiras (casa de tabua, Novo 
Horizonte e batista) e santana do araguaia
objetivo: realizar levantamento de férias “in loco” para o ano 2022 e atua-
lização cadastral dos servidores da sEsPa e ministério da saúde
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes
republicado por ter saído incorreto no doE 34.685 de 30.08.2021

Protocolo: 698726
PORTARIA Nº 445 DE 30 DE AGOSTO DE 2021

Nome: Whatina leite de souza.
cargo: Enfermeira.
matrícula/siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: Nicolly mathias ferreira
cargo: Enfermeira
matrícula/siape: 572105081
cPf: 838.349.742-34
Período: 06 a 10.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pá
destino: santa maria das barreiras
objetivo visita técnica no município de santa maria das barreiras, para 
averiguações das instalações das bases descentralizadas em relação aos 
aspectos locais que resultam na acessibilidade dos serviços para uma pos-
sível melhora no tempo-resposta e de acordo com a legislação da rUE rede 
de Urgência e Emergência
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes diretora do 12º crs/
SESPA, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 698880

PORTARIA Nº 444 DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
Nome: salvador corrêa bento.
cargo: microscopista.
matrícula/siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: João magalhães de carvalho
cargo: agente de saúde Pública.
matrícula/siape: 498811
cPf: 178.089.792-87
Nome: divino de sousa Espindula.
cargo: guarda de Endemias.
matrícula/siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Período: 06 à 10.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa maria das barreiras.
objetivo: realizar visitas técnicas para averiguação das instalações das 
bases descentralizadas em relação aos aspectos sanitários para uma pos-
sível melhora no campo resposta e de acordo com a legislação da rede de 
Urgência e Emergência..
ordenado de despesa: Jucirema de souza gomes diretora do 12º crs/
SESPA, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 698802

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 547/2021 - GAB/DG/HOL.
o dirEtor gEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/622072 de 
10/06/2021.
coNsidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora mariaNa borgEs PEtroli, Nutricionista, matricula n° 5890608/1, 
lotada na divisão de Nutrição e dietética (clínica 1º dc/ Uai 1), referente 
ao 2º triênio (19/07/2014 a 18/07/2017).
rEso lvE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora mariaNa bor-
gEs PEtroli, Nutricionista, matricula n° 5890608/1, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 02/09/2021 
a 01/10/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 06 de agosto de 2021.
JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 698508
PORTARIA Nº 486/2021 - GAB/DG/HOL.

o dirEtor gEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/604973 de 
07/06/2021.
coNsidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora NatErcia triNdadE PiNto JEHa, médico, matricula n° 57202055/2, 
lotado no banco de olhos, referente aos triênios 1º triênio (15/09/2008 
a 14/09/2011), 2º triênio (15/09/2011 a 14/09/2014) e 3º triênio 
(15/09/2014 a 14/09/2017).
rEso lvE:
coNcEdEr licença prêmio de 180 (cento e oitenta) dias, a servidora Na-
tErcia triNdadE PiNto JEHa, médico, matricula n° 57202055/2, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 
01/09/2021 a 27/02/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de julho de 2021.
JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 698505
PORTARIA Nº 485/2021 - GAB/DG/HOL.

o dirEtor gEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
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coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/604973 de 
07/06/2021.
coNsidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora NatErcia triNdadE PiNto JEHa, médico, matricula n° 57202055/1, 
lotado no banco de olhos, referente aos triênios 1º triênio (17/07/2008 
a 16/07/2011), 2º triênio (17/07/2011 a 16/07/2014) e 3º triênio 
(17/07/62014 a 16/07/2017).
rEso lvE:
coNcEdEr licença prêmio de 180 (cento e oitenta) dias, a servidora Na-
tErcia triNdadE PiNto JEHa, médico, matricula n° 57202055/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 
01/09/2021 a 27/02/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de julho de 2021.
JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 698503

CONTRATO
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021-HOL
objeto: aquisição de trépanos para o transplante de córnea.
valor global: r$ 30.960,00 (trinta mil e novecentos e sessenta reais).
data assinatura: 19/08/2021
vigência: 19.08.2021 a 18/08/2022
Pregão Eletrônico nº 033/2021- Processo nº 2021/144752
orçamento: 10.302.1507.8289.44.90.52 foNtE: 0103/0269
contratado: amaZoN mEdical carE EirEli, com sede na trav. WE – 12, 
conjunto satélite, nº 1000, sala 1, galpão a - coqueiro, belém-Pa, cEP: 
66.670-260, fone: (91) 9365-0210, e-mail: licitacao@amazonmedical.net.
br, inscrita no cNPJ sob o nº 29.187.032/0001-20.
ordenador: JoEl moNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 698482

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Nº 173/2018-HOL
data assinatura:31/08/2021
Processo nº: 2021/353750
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022
valor total do aditivo: de r$ 79.934,12 (setenta e nove mil novecentos e 
trinta e quatro reais e doze centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado s.o.s. sErviÇos oPEracioNais dE saNEamENto ltda-EPP
JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral

Protocolo: 695883

APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO
NÚMERO: 1
PROCESSO: 2021/727649

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021
coNtratada: imPrENsa oficial do Estado – ioE
JUstificativa: alteração dos parâmetros de cobrança, para ajuste no 
Contrato Administrativo 049/-2021, em atendimento ao exposto na Porta-
ria n.º 056/2021 – IOEPA, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Padrão de 
Publicação Unidade de medida área de impressão cliente valor

a4 1 cm x 9,13 cm 9,13 cm administração Pública Estadual r$ 6,40

ordenador de despesa: JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral

Protocolo: 698500

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO
a publicação do Termo de Inexigibilidade de licitação nº 07/2021-Hol-PaE 
e o Termo de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação 07/2021-HOL, em 
favor da empresa gE HEaltHcarE do brasil comÉrcio E sErviÇos 
Para EQUiPamENtosmÉdicosHosPitalarEs
resolve:
tornar sem efeito as publicações de Protocolo 671208 e 671212, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.620 de 24/06/2021, que trata da 
publicação do termo de Inexigibilidade de licitação nº 07/2021-Hol-PaE 
e o Termo de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação 07/2021-HOL em 
razão de Publicação equivocada.
belém, 30 de agosto de 2021
JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral

Protocolo: 698522

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 623/2021 – GAB/DG/HOL.
o dirEtor gEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsidEraNdo os termos contido no processo nº 2021/832706 de 
02/08/2021.
rEsolvE:
distratar, a pedido a partir de 02/08/2021, a servidora JamillY cris-
tiNa da silva silva, agente administrativo, matrícula nº 57226324/1, 
lotada no departamento de Eventos, admitida sob o regime o regime das 
leis complementares 007/91 e 77/2011 servidor temporário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de agosto de 2021.
JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 698776
PORTARIA Nº 625/2021 – DAF/HOL.

o dirEtor dE admiNistraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/857275 de 
06/08/2021.
rEsolvE:
I – REMANEJAR a partir de a 06/08/2021, para fins de regularização, a 
servidora maria do rosario fErNaNdEs, Enfermeiro, matrícula nº 
5436907/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do departa-
mento de ambulatório para a divisão assistencial de Enfermagem, deste 
Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 06/08/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de agosto de 2021.
fernando Nilson velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 698552
RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

interessado: HosPital oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/335169
valor: r$ 9.173,04
Justificativa: o valor de R$ 9.173,04 (nove mil, cento e setenta e três reais 
e trinta e quatro centavos), referente Verbas rescisórias da ex- servidora 
TATIANA FRAZÃO BENTES, como Reconhecimento de Despesa de Exercício 
anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696
ordenador de despesa: Joel monteiro de Jesus

Protocolo: 698445
PORTARIA Nº 627 /2021 – GAB/DG/HOL

o dirEtor gEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, p ublicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
con sideran do o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/884168;
rEsolvE:
i-autorizar o afastamento da servidora KEllY do socorro macHado lo-
PEs cardoso, ocupante do car go de Psicologo, matricula nº 54184375/1, 
a contar de 05/08/2021, por um período de 08 (o ito) dias, decorrente 
do falecimento de JorgE dE lYra loPEs (Pai) sem prejuízo de sua rem 
uneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05/08/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
Hospital ophir loyola,
belém, 27 de agosto de 2021.
JoEl moNtEiro dE JEsUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 698591
PORTARIA Nº 611/2021 – DAF/HOL.

o dirEtor dE admiNistraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
coNsidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/880558de 
12/08/2021.
rEsolvE:
rEmaNEJar a partir de 19/08/2021, por necessidade de serviço, o servi-
dor aNtoNio robErto dE saNtaNa graim, comissionado (técnico em 
radiologia), matrícula nº 57205297/2, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol, da divisão de diagnostico por imagem – ddi para a oncolo-
gia clínica (Quimioterapia) deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUmPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de agosto de 2021.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 698789
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO
servidor (a): aNtoNiElla NogUEira dE castro
id. fUNcioNal:5958180/1
ato: termo de distrato
término de vinculo: 03/08/2021
tipo de vinculo: contrato temporário
motivo: a PEdido do sErvidor
Órgão: fundação santa casa de misericórdia do Pará
cargo: admiNistrador
PaE: 2021/943510
Ordenador: WALDA CLEOMA LOPES VALENTE DOS SANTOS, em exercício
belém, 27 de agosto de 2021.

Protocolo: 698875

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 734/2021 – CAPE/GP/FSCMP, 
DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

a PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE misEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 11/08/2021,
coNsidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/925969;
rEsolvE:
dEsigNar o (a) servidor (a) gisEllY JUliEta barroso da silva, id. 
funcional nº 54184210/3, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotado (a) na 
coordenação de captação de recursos, convêncios e contratos de repasse 
- ccrc, para responder durante o impedimento do titular do cargo - Wal-
da clEoma loPEs valENtE dos saNtos, id. funcional nº 57173493/2 
- no período de 16/08/2021 a 14/09/2021, respondendo pela Presidência 
da fundação santa casa de misericórdia do Pará - fscmP.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
belém – Pa, 26 de agosto de 2021.
Walda clEoma loPEs valENtE dos saNtos
Presidente da FSCMP, em exercício

Protocolo: 698877

.

.

ERRATA
.

ERRATA
PORTARIA Nº 672/2021 – CAPE/GP/FSCMPA, PUblicada No 
doE Nº 34.669 dE 13/08/2021. referente às férias do (a) servidor (a) 
aNgEla maria olivEira ribEiro, técnico de Enfermagem, matrícula 
Nº 57193100/1, lotado (a) na gerência de Processamento de material 
Esterilizado;
ONDE SE LÊ: PErÍodo 16/09/2021 a 15/10/2021;
LEIA-SE: PErÍodo 18/09/2021 a 17/10/2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
belém, 25 de agosto de 2021.
Walda clEoma loPEs valENtE dos saNtos
Presidente da FSCMP em exercício

Protocolo: 698871
ERRATA

PORTARIA Nº 672/2021 – CAPE/GP/FSCMPA, PUblicada No 
doE Nº 34.669 dE 13/08/2021. referente às férias do (a) servidor (a) 
JEaN JorgE da silva fErrEira, técnico de Enfermagem, matrícula 
Nº 57197902/1, lotado (a) na gerência da clínica médica;
ONDE SE LÊ: PErÍodo 16/09/2021 a 15/10/2021;
LEIA-SE: PErÍodo 18/09/2021 a 17/10/2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
belém, 25 de agosto de 2021.
Walda clEoma loPEs valENtE dos saNtos
Presidente da FSCMP em exercício

Protocolo: 698864

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO: 132/2021
Exercício: 2021
objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPamENtos mÉdico - HosPitalarEs, Para 
imPlaNtaÇÃo do ProJEto ambimama.
valor: r$ 109.584,51
data de assinatura: 30/08/2021
vigência: 30/08/2021 a 30/08/2022
Pregão Eletrônico nº 042/2021/fscmP-PaE nº 2021/90640

orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0661007635 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 
449052;
contratado: costa & simÃo EirEli
cNPJ/mf n.º 09.138.830/0001-54
Endereço: Rua Natan, 83Conjunto Marex, Belém/PA, CEP: 66.617-320
telefone: (91) 98195-4566
ordenador: Walda cleoma lopes valente dos santos
Presidente da FSCMP em Exercício

Protocolo: 698812
CONTRATO: 133/2021

Exercício: 2021
objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPamENtos mÉdico - HosPitalarEs, Para 
imPlaNtaÇÃo do ProJEto ambimama.
valor: r$ 56.650,00
data de assinatura: 30/08/2021
vigência: 30/08/2021 a 30/08/2022
Pregão Eletrônico nº 039/2021/fscmP-PaE nº 2021/2514
Pregão Eletrônico nº 042/2021/fscmP-PaE nº 2021/90640
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0661007635 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 
449052;
contratado: UNit – iNdUstria, comErcio, imPortaÇÃo E EXPortaÇÃo 
ltda
cNPJ/mf n.º 66.969.262/0001-77
Endereço: rua baronesa de bela vista, 346, Jardim aeroporto,são Paulo/
sP, cEP: 04612-001
telefone: (11) 5536-9331
ordenador: Walda cleoma lopes valente dos santos
Presidente da FSCMP em Exercício

Protocolo: 698815

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO: 1
CONTRATO Nº 071/2021

data assinatura: 23/08/2021
PaE nº 2021/520870
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a ALTERAÇÃO NO 
valor do coNtrato supramencionado de r$ 25.570,70 (vinte e cinco 
mil, Quinhentos e setenta reais e setenta centavos) para r$ 23.619,04 
(vinte e três mil, seiscentos e dezenove reais e Quatro centavos), con-
forme Proposta de Preços apresentado pela empresa na gEEf/fscmP em 
01/07/2021, com fundamento legal no artigo 65, § 2º, inciso ii, lei federal 
n.º 8.666/93.
contratada: claro brasil s/a., cNPJ/mf n.º 40.432.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant, nº 780 – torres a e b - santo amaro - são 
Paulo/sP, cEP: 04.709-110, telefone: (91) 98452-8585
ordenador: Walda cleoma lopes valente dos santos
Presidente da FSCMP em exercício

Protocolo: 698707

.

.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2021
Às 10:45 horas do dia 30 de agosto de 2021, após constatada a regulari-
dade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sra. Walda clE-
oma loPEs valENtE dos saNtos, Homologa a adjudicação referente 
ao Processo nº 2021/750648, Pregão nº 00046/2021.
Empresa vencedora: biofar HosPitalar EirEli - cNPJ: 19.056.683/0001-
27.
itEm: 01.
valor global r$ 148.350,00.
tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fscmP

Protocolo: 698942

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA: 129/2021
PAE Nº 2021/852661

data: 30/08/2021
valor: r$351.750,00
objeto: aquisição de matErial dE coNsUmo - omEPraZol 40 mg, PÓ 
Para solUÇÃo iNJEtávEl, frasco amPola+solUÇÃo dilUENtE Es-
PEcÍfica
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer n.º 212/Prof/fscmP
Justificativa: Considerando que tal medicamento restou fracassado no Pre-
gão nº 040/2020, no Pregão nº 063/2020 e no Pregão nº 025/2021, e 
considerando que o fármaco faz parte de uma nova licitação, a qual tramita 
sob o Protocolo nº 2021/686374; considerando que a aquisição fundamen-
ta-se na necessidade de abastecimento imediato e que o medicamento, 
encontra-se com estoque zerado na ccaf 
Data de Ratificação: 30/08/2021
dotação orçamentária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288
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fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits;
coNtratada: NataN comErcio ltda - EPP; cNPJ/mf: 02.771.547/0001-16
ENdErEÇo: rUa da PicarEira; Nº1915; cEP:67.201-145; bairro: cEN-
tro; marituba-Pa
tElEfoNE: (91)3256-1414
ordenador: Walda clEoma loPEs valENtE dos saNtos
Presidente, em exercício da FSCMP

Protocolo: 698974

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Número da dispensa:129/2021
data: 30/08/2021
ordenador: Walda clEoma loPEs valENtE dos saNtos
Presidente, em exercício da FSCMP

Protocolo: 698975

APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO
Número: 1
data de assinatura: 27/08/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e 
fontes de recurso: 0149008950, 0149009280, 0149009308, 0349008569, 
0349008725, 0349008751 e 0349008950, 0661008406, consoante permi-
te o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 093/2021/fscmP- PE srP nº 043/2020/fscmP - PaE nº 
2021/729618
contratada: go. mEd distribUidora dE mEdicamENtos ltda
ordenador: Walda cleoma lopes valente dos santos
Presidente da FSCMP em Exercício

Protocolo: 698727

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), órgão da 
administração indireta do governo do Estado do Pará em parceria com a 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa (faPEsPa), por meio 
do termo de cooperação nº 001/2017 – faPEsPa/fscmP, e considerando 
os termos do edital de chamada pública nº 002/2021 – Projeto de Pesquisa 
em saúde fscmPa/faPEsPa, torna público que o ProJEto : 
implantação de uma ferramenta de gestão integrada para o monitoramento 
da Experiência do Paciente por Meio do Núcleo de Melhoria Contínua nas 
Unidades materno infantis da fundação santa casa de misericórdia do Pará 
– fscmP, foi o projeto aprovado na chamada pública nº 002/2021.
belém, 27 de agosto de 2021.
Walda clEoma loPEs valENtE dos saNtos
Presidente da FSCMP, em exercício.

Protocolo: 698869

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2021 DECORRENTE 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2021 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº. 2021/123873.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEmatologia E HEmotEraPia 
do Pará – HEmoPa
coNtratado: maPfrE sEgUros gErais s/a, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 61.074.175/0001-38 com sede na av. 
das Nações Unidas 14.261 –chácara sto antonio –são Paulo –sP, neste 
ato representada por seu representante legal fraNcilENE rodrigUEs dE 
frEitas, portador da cédula de identidade nº. 24.838.216-0, cPf/mf sob 
o nº. 245.804.418-26, doravante denominada coNtratada.
do obJEto: contratação de empresa especializada em seguros para co-
bertura de riscos patrimoniais (incêndio, raio, explosão, danos elétricos) 
dos prédios e conteúdo da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará HEMOPA, Sede, Anexos e HEMORREDE, pelo período de 12 (doze) 
Meses, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste 
termo de referência.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo.

dos rEcUrsos: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do valor: o valor global do presente contrato é de r$ 49.800,00 (qua-
renta e nove mil e oitocentos reais).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela gestão do contrato a 
gerência de infraestrutura da fundação HEmoPa, a atestação das Notas 
fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto des-
ta licitação, para efeito de pagamento.
do foro: belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato: , 27 de agosto de 2021
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra-Presidente da fundação HEmoPa- 
contratante
francilene rodrigues de freitas-maPfrE sEgUros gErais s/a-contra-
tada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 698416
EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2021 DECORRENTE 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº. 2021/43910.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEmatologia E HEmotEraPia 
do Pará – HEmoPa
coNtratado: PolYmEdH EirEli, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ sob o nº63.848.345/0001-10 com sede na av. Presiden-
te vargas, n°4547- ianetama- cEP:68.745-000- castanhal- Pará, neste 
ato representada por seu representante legal marlene mariano gripp, 
portador da cédula de identidade nº. 1322142 Pc/Pa, cPf/mf sob o 
nº.243.721.962-53, residente e domiciliado na av. dos Universitarios,s/
n°, condomínio santa lidia, aPto 302, bloco 13, bairro Jaderlândia, cas-
tanhal/Pa, doravante denominada coNtratada.
do obJEto: o objeto do presente contrato é a aQUisiÇÃo dE matEriais 
tÉcNicos: sEriNgas, algodÃo, EscalPE N°19, catEtEr tiPo JElco,( 
itEm 4) para atender as necessidades institucionais da fundação HEmoPa, 
conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, 
termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
dos rEcUrsos: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do valor: o valor global do presente contrato é de r$1.060,00 (mil e 
sessenta reais).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela gestão do contrato a 
servidora gisele maria cardoso da silvaEnfermeira e gerente de Enferma-
gem, tendo como fiscal a servidora lucidéia lira de oliveira, administra-
dora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio.
do foro: belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato: , 26 de agosto de 2021.
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra-Presidente da fundação HEmoPa- 
contratante
marlene mariano gripp -PolYmEdH.EirEli-contratada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 698417
EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2021 DECORRENTE 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº. 2021/43910.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEmatologia E HEmotEraPia 
do Pará – HEmoPa
coNtratado: HosPmEd comÉrcio ltda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 11.411.491/0001-80 com sede na tv. WE 
20, conjunto cidade Nova iv/v n° 452 casa- a, neste ato representada 
por seu representante legal tatiane silva campelo, portador da cédula de 
identidade nº. 6606674, cPf/mf sob o nº. 012.624.802-80, residente e 
domiciliado na tv. WE 20, conjunto cidade Nova iv/v n°452 casa- a, bairro 
do coqueiro, ananindeua/Pa, doravante denominada coNtratada.
do obJEto: o objeto do presente contrato é a aQUisiÇÃo dE matEriais 
tÉcNicos: sEriNgas, algodÃo, EscalPEm N°19, catEtEr tiPo JEl-
co,( itENs 05, 06, 07 e 08) para atender as necessidades institucionais 
da Fundação HEMOPA, conforme especificações técnicas e quantidades ar-
roladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes 
deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legis-
lação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
dos rEcUrsos: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
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Programa de trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do valor: o valor global do presente contrato é de r$6.047,20 (seis mil, 
quarenta e sete reais e vinte centavos).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela gestão do contrato a 
servidora gisele maria cardoso da silvaEnfermeira e gerente de Enferma-
gem, tendo como fiscal a servidora lucidéia lira de oliveira, administra-
dora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio.
do foro: belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato: 26 de agosto de 2021.
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra-Presidente da fundação HEmoPa- 
contratante
tatiane silva campelo -HosPmEd comÉrcio ltda -contratada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 698420

.

.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO SRP 
Nº 053/2021 - HEMOPA

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEmoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 221/2021-aJUr/gaPrE/HEmoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HomologaÇÃo do Processo administrativo 
Eletrônico 2021/416723 - Pregão Eletrônico Nº 053/2021 para registro de 
Preços para aquisição futura e Eventual de medicamentos do componente 
especializado da assistência farmacêutica, conforme abaixo:
itEm 1 - a J comErcio atacadista dE mEdicamENtos E ProdUtos 
HosP. cNPJ: 32.137.731/0001-70

itEm mEdicamENtos Quantidade Preço Uni-
tário r$

Preço total regis-
trado r$

1
cód. simas: 

007062-9

HidroXiUrEia 500 mg, cápsulas embaladas em 
blister com 10 unidades

marca/fabricante: tEPEv/Ems
registro aNvisa: 1023512140027

validade: 24 meses

84.000 1,45 121.800,00

ITEM 2 (Mesilato de Desferroxamina 500mg, injetável) restou FRACAS-
sado.
os autos do Processo administrativo Nº 2021/416723 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEmoPa.
belém, 30 de agosto de 2021
comissão Permanente de licitação
fundação HEmoPa.

Protocolo: 698606

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Nº DA PORTARIA: 710/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: matricula:
NoEltoN NEvEs soarEs farmac. bioq./HENca 572062111
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 3100,00
10122129783380000 269  339033 500,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 350,00
observação: Nº do Processo: 2021/922246 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 698676
Nº DA PORTARIA: 712/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: matricula:
JaimE adam NEto gerente de custos/gEiNE 5938470
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/936600 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 698677

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 706 DE 27 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 913772/2021.
RESOLVE:  Conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar iNstalaÇÃo dE EQUiPamENtos Em agENcia traNs-
fUsioNal No HosPital rEgioNal dE itaitUba/Pa/coNdUZir sErvi-
dorEs no período de 05  a 12/09/2021.

calos farias PacHEco, cPf: 243266232-68, téc. manut./gEmaN, mat.: 
577146671, 7,5 diarias, daNiEl aUgUsto fErNaNdEs dE olivEira, 
CPF: 244860512-20, Aux.Operacional /GEMAN, MAT.: 3255212, 7,5 dia-
rias, marcElo victor moUra araNHa. cPf: 858880602-91, gerente/
gEmaN, mat.: 572251201, 7,5 e clEidsoNmar corrEa costa, cPf: 
387741782-53, motorista/cHr-saN, mat.: 5883750, 7,5 diarias .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEmoPa - Pará,  27 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 698690
PORTARIA Nº 711 DE 30 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 936769/2021.
RESOLVE:  Conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar da camPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE doado-
rEs dE saNgUE No mUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no dia 28/08/2021.
amaNda barroso dE sargEs, cPf: 782150562-53, tec. de Enferma-
gem/gEcad, mat.: 5940373, 0,5 diaria, aNa lÚcia tErroso dE lima, 
cPf: 879395927-34, tec. de Enferm./gEcad, mat.: 57226327, 0,5 diaria, 
cristiaNE PaEs dE castro, cPf: 651074112-15, téc. em Enf./gEcod, 
mat.: 5854296, 0,5 diaria, daiZE dE soUZa botElHo, cPf: 734242002-
63, tec. de Enfermagem/gEcad, mat.: 5943981, 0,5 diaria e JaNE claU-
dia da costa goNÇalvEs, cPf: 454680952-20, téc. Enf./gEcad, mat.: 
5919935, 0,5 diaria .
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEmoPa - Pará,  30 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 698713
PORTARIA Nº 707DE 27 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 924215/2021.
RESOLVE:  Conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  traNsPortar Uma cENtrifUga sorologica Para o HosPital 
rEgioNal dE castaNHal/Pa no dia 21/08/2021.
JosÉ rUi samPaio saNtaNa, cPf: 585212242-49, téc. manut./gE-
maN, mat.: 59494461, 0,5 diaria e fabio mEdEiros moNtEiro, cPf: 
451420502-82, motorista/gEtra, mat.: 541908191, 0,5 diaria .
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEmoPa - Pará,  27 de  agosto de  2021  .
  PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 698697
PORTARIA Nº 708 DE 27 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 935873/2021.
RESOLVE:  Conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  ParticiPar dE vistoria tÉcNica Em Um imovEl No mUNici-
Pio dE castaNHal/Pa no dia 24/08/2021.
valtEr JUNior PomPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, téc. manut./gE-
maN, mat.: 5957978, 0,5 diaria, lUiZ EmaNUEl UrsoliNo fraNÇa, cPf: 
146353302-06, motorista/gEtra, mat.: 54194916, 0,5 diaria e rEbEca 
gUErra triNdadE, gerente/gEiNE , mat.:5916429, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEmoPa - Pará,  27 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 698702
PORTARIA Nº 709 DE 27 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 935873/2021.
RESOLVE:  Conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  ParticiPar dE vistoria tÉcNica Em Um imovEl No mUNici-
Pio dE castaNHal/Pa no dia 26/08/2021.
valtEr JUNior PomPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, téc. manut./gE-
maN, mat.: 5957978, 0,5 diaria, EdsoN dE moraEs NascimENto, cPf: 
101120812-15, motorista/gEtra, mat.: 54189238, 0,5 diarias e rEbEca 
gUErra triNdadE, gerente/gEiNE , mat.:5916429, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEmoPa - Pará,  27 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 698705
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

Laudo: 267/21
Nome: aNa PaUla raiol PiNHEiro sirotHEaU corrEa
matrícula: 5950833/1
cargo/ lotação: gerente de grupo técnico (comissionado)/fPEHcgv
Período: 12/08/2021 a 26/08/2021
Laudo: 268/21
Nome: alda do socorro damascENo fEiJo
matrícula: 5932615/2
Cargo/ Lotação: Auxiliar Administrativo/FPEHCGV
Período: 23/08/2021 a 06/09/2021
Laudo: 270/21
Nome: carlos diEgo lisboa carNEiro
matrícula: 5928509/2
cargo/ lotação: fisioterapeuta/fPEHcgv
Período: 25/08/2021 a 28/08/2021

Protocolo: 698547

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 338/2021
objeto: aquisição de oPmE para realização de procedimento de paciente 
dos sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPEHcgv.
valor: r$ 252.539,40 (dUZENtos E ciNQUENta E dois mil, QUiNHEN-
tos E triNta E NovE rEais E QUarENta cENtavos)
data de assinatura: 30/08/2021
vigência. início em 30/08/2021 e término em 28/11/2021.
dispensa n º 120/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8289;
Natureza da despesa 449052;
fonte de recursos 0269, 0103, 0130 e suas respectivas subfontes e su-
peravits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
contratado: mUltidiEsEl iNdÚstria comÉrcio rEPrEsENtaÇÕEs E 
sErviÇos EirElE.
Endereço: travessa do triunfo, 271 – maraNHÃo – são Paulo – sP
E-mail: geradoresnovos@multidisel.com.br
telefone: (21) 2560-6346
ordenador: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 698569

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 123/2021
valor: r$2.250,37 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e sete 
centavos).
objeto: aquisição de oPmE’s para realização de procedimento em paciente 
do sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPEHcgv.
Data de Ratificação: 24/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288
fonte: 0261,0269,0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: E. tamUsiNo E cia ltda.
Endereço: rUa sENador JosÉ HENriQUE Nº 224 – sala 501/50
EmP. alfrEd NobEl - ilHa do lEitE
rEcifE / PE
cEP nº 50.070-460
telefone: (81) 3223 -2470
ordenadora: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 698490

DISPENSA: 124/2021
valor: r$ 1.650,00 (mil, sEiscENtos E ciNQUENta rEais)
objeto: aquisição de oPmE’s para realização de procedimento em paciente 
do sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPEHcgv.
Data de Ratificação: 20/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0269,0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ProtEcH comÉrcio dE ProdUtos mÉdicos ltda - EPP
Endereço: avenida conselheiro furtado, nº 2391- sala 607
belém- Pa – cEP nº 66.040-100
telefone: (91) 3229-0134
ordenadora: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 698497
DISPENSA: 124/2021

valor: r$ 2.500,00 (dois mil E QUiNHENtos rEais)
objeto: aquisição de oPmE’s para realização de procedimento em paciente 
do sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPEHcgv.
Data de Ratificação: 20/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0269,0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: biotEcH distribUidora E rEPrEsENtaNtE EirEli
Endereço: travessa Quintino bocaiuva nº 2301 sala 1014 – cremação
belém- Pa – cEP nº 66.045-315
telefone: (91) 3212-0414
ordenadora: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 698498
DISPENSA: 121/2021

valor: r$ 4.900,00 (QUatro mil E NovEcENtos rEais)
objeto: aquisição de oPmE’s para realização de procedimento em paciente 
do sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPEHcgv.
Data de Ratificação: 24/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0269,0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ProtEcH comÉrcio dE ProdUtos mÉdicos ltda - EPP
Endereço: avenida conselheiro furtado, nº 2391- sala 607
belém- Pa – cEP nº 66.040-100
telefone: (91) 3229-0134
ordenadora: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 698465

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

INEXIGIBILIDADE N° 29/2021
valor: r$ 351.969,08 (trEZENtos E ciNQUENta E Um mil, NovEcENtos 
E sEssENta E NovE rEais E oito cENtavos).
objeto: aquisição de Produtos para saúde para o esterilizador por gás de 
plasma de Peróxido de Hidrogênio-Sistema Sterrad, 01 (uma) seladora e 
01 incubadora sob regime de comodato, para atender a central de mate-
rial e Esterilização (cmE) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna (fPEHcgv) e centro de Hemodiálise monteiro leite (cHml), 
por um período de 12 meses.
Data de Ratificação: 20/08/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288.
fonte: 0103, 0269, 0261, 0149 e suas respectivas subfontes e superavits
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c.
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: advaNcEd stEriliZatioN ProdUcts distribUiÇÃo E comÉr-
cio dE ProdUtos Para saÚdE ltda.
Endereço: avenida tamboré, 1.077, Parte a, alphaville Empresarial
cidadE: barueri
Estado: são Paulo
telefone: 11 99626-2602
Email: michelle.gimael@asp.com
ordenadora: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 698809
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HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021/HRS
PROCESSO PAE Nº 2021/284711

a diretora do HosPital rEgioNal dE saliNoPolis/sEsPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rEsolvE:
Homologar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 002/2021/Hrs, do tipo menor Preço por lotE, destinado à aquisição de 
matErial dE coNsUmo: matErial dE lavaNdEria, para suprir, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses as necessidades do setor de lavanderia do Hrs.
EmPrEsa vENcEdora:
1 – sml – sistEmas mUlti limPEZa iNdUstria E comErcio EirEli – 
cNPJ: 18.549.387/0001-03.
lotE ÚNico, no valor de r$ r$ 17.209,83.
valor total PrEgÃo ElEtrÔNico Nº 002/2021/Hrs: r$ 17.209,83 
(dezessete mil duzentos e nove reais e oitenta e três centavos);
salinopolis/Pa, 27 de agosto de 2021.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do Hrs/sEsPa

Protocolo: 698543
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES

.

ERRATA
.

PORTARIA Nº 218 DE 20.08.2021, PUBLICADA NO DOE 
Nº 34.681 DE 26.08.2021 NOS SEGUINTES TERMOS:

assunto: férias
Nome: roNaldo miraNda fErrEira
Onde lê se: PaE nº 2021/174508
Leia-se: PaE nº 2021/917565

Protocolo: 698761

AVISO DE LICITAÇÃO
.

Modalidade: Concorrência
Número: n.º 031/2021.
obJEto: restauração da rodovia Pa-287, trecho: Perim. Urb. de reden-
ção - Div. Tocantins (Conceição do Araguaia), com extensão de 112,00 km 
na região de integração araguaia, sob a jurisdição do 6º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 03/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 05/10/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698832
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 026/2021.
obJEto: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localizadas 
na Rodovia PA-437, sobre os Igarapés: Curuçambá II (25,00m x 8,60m) e 
Curuçambá III (25,00m x 8,60m), trecho Santarém / Óbidos, no Município 
de Óbidos, sob jurisdição do 10º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 01/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.

responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 16/09/2021.
Hora de abertura: 14h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698852
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 025/2021.
obJEto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o rio 
Caripi III (51,00m x 8,60m x 6,00m), localizado na PA-220, trecho: PA-
395 / Pa-127, no município de maracanã, sob a jurisdição do 1º Núcleo 
regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 01/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 16/09/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698847
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 027/2021.
obJEto: recuperação de 05 (cinco) pontes em concreto armado na rodo-
via Pa-475, sobre o igarapé bezerro ii (11,00mX8,80m), igarapé sarateua 
(21,00mX8,80m), igarapé castanheira ii (15,00mX8,80m), igarapé faizão 
(48,00mx8,80m) em Tailândia do Pará e Igarapé da Onça (84,00mX8,80m) 
em goianésia do Pará. trecho entre os municípios de tailândia do Pará e 
goianésia do Pará, sob a jurisdição do 4º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 03/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 21/09/2021.
Hora de abertura: 14h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021

Protocolo: 698854
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 028/2021.
obJEto: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, localizadas 
na Rodovia PA-102, sobre os Rios: Bonito (13,00m x 8,60m x 5,00m), Car-
rapatinho (17,00m x 8,60m x 5,00m) e Carrapatinho I (17,00m x 8,60m 
x 5,00m), trecho BR-316 / BR-308, no Município de Viseu, sob jurisdição 
do 2º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 03/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 22/09/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698856
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 031/2021.
obJEto: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, localizadas na 
Rodovia PA-102, sobre os Rios: Juruá (13,00m x 8,60m x 4,00m), Macaxeira 
(15,00m x 8,60m x 4,00m) e Miritueira I (11,00m x 8,60m x 5,00m), trecho 
br-316 / br-308, no município de viseu, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
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O Edital poderá ser lido, a partir do dia 08/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 23/09/2021.
Hora de abertura: 14h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698868
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 030/2021.
obJEto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o 
Igarapé da Mulata - km 32 (20,00m x 8,60m), localizado na PA-423, tre-
cho: Pa-254 / município de monte alegre, sob a jurisdição do 10º Núcleo 
regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 08/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 23/09/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698867
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 029/2021.
obJEto: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado na Pa-424, 
trecho: br-316 / Pa-424, sobre os Rios: Colônia da Prata I (10,00m x 
8,60m) e Colônia da Prata II (17,00m x 8,60m), no Município de Igarapé 
açu, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 03/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 22/09/2021.
Hora de abertura: 14h00min.
ordenador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira
belém, 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698863
RESULTADO DE LICITAÇÃO

modalidade: concorrência
Número: n.º 004/2021.
obJEto: manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: malha Estradal 
do 10° Núcleo Regional (Trecho I), na Região de Integração do Baixo Amazonas 
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 004/2021 – sEtraN.
1ª Classificada: NG – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
valor: r$ 16.166.678,18
belém, 25 de agosto de 2021.
victor rocHa dE soUZa
Presidente da c.P.l - sEtraN

RESULTADO DE LICITAÇÃO
modalidade: concorrência
Número: n.º 005/2021.
obJEto: manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: malha Estradal 
do 10° Núcleo Regional (Trecho II), na Região de Integração do Baixo Amazonas 
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 005/2021 – sEtraN.
1ª Classificada: TRIENG CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
valor: r$ 27.708.930,04
belém, 25 de agosto de 2021.
victor rocHa dE soUZa
Presidente da c.P.l – sEtraN

Protocolo: 698981 

..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 122/2021-GP DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
o dirEtor PrEsidENtE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
artº. 19º do Estatuto social da cPH,
r E s o l v E:
sUsPENdEr por necessidade de serviço, a contar de 30/08/2021, o perí-
odo de férias do servidor HUgo PENNa HacHEm, matrícula nº 54197843, 
ocupante do cargo de diretor, concedidas através da Portaria n° 088/2021-
gP, de 30/06/2021, publicada no doE n° 34.624 de 10/06/2021, referente 
ao exercício 2019/2020.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de agosto de 2021.
abraÃo bENassUlY NEto
diretor Presidente

Protocolo: 698757

ERRATA
.

Na publicação 697958 referente ao Aviso de Licitação 008/2021-
CPH, publicado no doE 34.685 de 30 de agosto de 2021
o aviso de licitação deverá ser desconsiderado em virtude de erro de 
digitação
cleide cilene abud ferreira
Presidente da cl/cPH

PORTARIA Nº 098/2020- GP 05/10/2020
Protocolo: 698448

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 E 

DECRETO ESTADUAL Nº2121/2018
Critério de julgamento: menor preço global - Regime de Execução da Obra: 
Empreitada por preço unitário - modalidade: Procedimento licitatório – 
modo de disputa: fechado
Número: 010/2021-cPH - Processo nº 2021/918188
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a construção do terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas no município de aveiro, o qual visa 
atender as necessidades da companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE abUd fErrEira
local de abertura: sala de reuniões da cPH, situada na avenida generalís-
simo deodoro, nº 367 - bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – munícipio: 
belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 23/09/2021 (quinta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de trabalho – 26.784.1486.7575
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101 e 0301
valor global estimado: r$6.166.482,02
ordenador: abraÃo bENassUlY NEto

Protocolo: 698434

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Extrato de 1º TA ao Contrato nº10/2020.Partes:ARCON-PA/ PRO-
DEPA.objeto do instrumento inicial: Prestação de serviços, referente a 
confecção e tratamento das carteiras, para uso  por pessoas com defici-
ência no transporte intermunicipal de passageiros. Justificativa: Prorroga-
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ção de prazo e reajuste de valor pelo igPm julho/2021 de 33/84%. valor 
estimado anual para 25 mil carteiras, de r$ 126.144,20.valor unitário: 
R$3,77. Classificação Funcional e Programática: 80.201.04.126.1508.8238 
Pi: 412.000.8238c. fonte: 0261 e 0661
Natureza de despesa: 339140.ação: 233477. fundamento legal: art. 57, 
ii , 65§8, da lei nº 8.666/93, decreto nº1935/2017, art. 249, vi, a, da 
constituição do Estado do Pará. vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022. data 
da assinatura:30.08.2021.ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz 
filho.cNPJ e endereço da contratada: nº. 05.059.613/0001-18, inscrição 
Estadual nº 15.271.0884, com sede na Rodovia Augusto Montenegro, km 
10, centro administrativo do Estado, icoaraci – belém - Pará, cEP 66820-
000

Protocolo: 693331

SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 269 DE 19 DE AGOSTO DE 2021
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolvimENto agroPEcUario E da 
PEsca, iNtEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
considerando o processo nº 2021/868551;
r E s o l v E:
torNar sEm EfEito a contar de 01.09.2021, a Portaria Nº 116 de 
26.04.2021, publicada no doE nº 34.567 de 29.04.2021 e Errata publicada, 
no doE nº 34.569 de 30.04.2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
giovaNNi corrÊa QUEiroZ
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- sEdaP.

Protocolo: 698626

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 479/2021
fUNd. lEgal:lei n 5.810/94, art.145.
bENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves
cargo: coordenador regional
mat. fUNcioNal: 5917493
origEm: marabá/Pa
obJEtivo: apoio e Participação feira do agricultor familiar a convite da 
Prefeitura municipal . dEstiNo: Novo repartimento/Pa
PErÍodo: 02 a 04/09/2021
Nº dE diárias: 2½ (duas e meia)
ordENador lucas vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

PORTARIA Nº 481/2021
fUNd. lEgal:lei n 5.810/94, art.145.
bENEficiário: romualdo de Jesus alves
cargo: supervisor
mat. fUNcioNal: 5948100
origEm: marabá/Pa
dEstiNo: Novo repartimento/Pa
obJEtivo: acompanhar o coordenador regional e dar apoio no transporte, 
montagem  e desmontgem das barracas para a feira de Produtores rurais 
do referido município..
PErÍodo: 02 a 04/09/2021
Nº dE diárias: 2½ (duas e meia)
ordENador lucas vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

PORTARIA Nº 484/2021
fUNd. lEgal:lei n 5.810/94, art.145.
BENEFICIÁRIO: Antonia do Socorro Aleixo Barbosa
cargo: diretora
matrÍcUla: 2016923/
origEm: belém/Pa
dEstiNo: santa bárbara/Pa
OBJETIVO: Realizar Oficina de quintais produtivos no assentamento Abril 
vermelho, e visita técnica no sitio caa mutá em santa barbara e mosquei-
ro no Projeto mosqueiro.
PErÍodo: 03/09/2021
Nº dE diárias: ½ (meia)
ordENador lucas vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

PORTARIA Nº 483/2021
fUNd. lEgal:lei n 5.810/94, art.145.
bENEficiário(a): ivanize dos santos carvalho
cargo/fUNÇÃo: Engenheira agrônoma
matricUla: 14818
origEm: belém/Pa
dEstiNo: santa bárbara/Pa

OBJETIVO: Realizar Oficina de quintais produtivos no assentamento Abril 
vermelho, e visita técnica no sitio caa mutá em santa barbara e mosquei-
ro no Projeto mosqueiro.
PErÍodo: 03/09/2021
Nº dE diárias: ½ (meia)
ordENador lucas vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

PORTARIA Nº 482/2021
fUNd. lEgal:lei n 5.810/94, art.145.
bENEficiário(a): deusimar miranda rodrigues
cargo/fUNÇÃo: Engenheira agrônoma
matricUla: 12610/1
origEm: belém/Pa
dEstiNo: santa bárbara/Pa
OBJETIVO: Realizar Oficina de quintais produtivos no assentamento Abril 
vermelho, e visita técnica no sitio caa mutá em santa barbara e mosquei-
ro no Projeto mosqueiro.
PErÍodo: 03/09/2021
Nº dE diárias: ½ (meia)
ordENador lucas vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

PORTARIA Nº 485/2021
fUNdamENto lEgal: lei n° 5.810/94, art. 145. basE lEgal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo Normativa 001/agE – Portaria Nº 
278/2019
bENEficiário: Emerson de souza vieira
cargo: motorista
matricUla: 57205257
origEm:belém/Pa
dEstiNo: abatetuba /Pa
obJEtivo: conduzir técnicos que realizaram atividades desta sEdaP.
PErÍodo: 04/09/2021
Nº dE diárias:  ½ (meia)
ordENador lucas vieira torres – secretário adjunto/sEdaP

Protocolo: 698914

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA N° 281 DE 27 DE AGOSTO DE 2021
o sEcrEtário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o Processo nº 2020/906654;
  rEsolvE:
torNar sEm EfEito a Portaria Nº 243 de 05.08.2021, publicada no 
doE nº 34.663 de 09.08.2021;
 DESIGNAR os servidores abaixo, para compor a Comissão para elaboração 
de Edital e demais documentos necessários, visando a realização de cha-
mada Pública para a execução do “Projeto Fortalecimento da Produção de 
cacau orgânico da transamazônica e Xingu”, de acordo com a lei federal 
nº 13.019/2014.
UbiraN mEssias dE aNdradE costa - matrícula 3173356/ 1
aNtoNio fErNaNdo soUZa rEis - matrícula 24350/ 1
rosaNa barbosa da silva - matrícula 20842/1
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
lUcas viEira torrEs
  secretário adjunto da sEdaP

Protocolo: 698553
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

PORTARIA
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

ATOS ADMINISTRATIVOS
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HomologaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilmo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEgUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(comPra) dE tErras, Em QUE figUram como iNtErEssados:

ProcEsso NomE dENomiNaÇÃo árEa mUNicÍPio Portaria

2015/126855 diviNo aNtoNio dE 
JEsUs

faZaZENda diviNo 
Pai EtErNo 1469,8686Ha altamira 1293/2021

2015/126897 fabio soarEs dE JEsUs faZENda bom 
JEsUs 1451,9962Ha altamira 1294/2021

belém(Pa), 30/08/2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 698699
PORTARIA Nº 1226/2021.

 o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas no decreto governamental de 02//01/2019, 
doE nº 33.771 de 02/01/2019, art. 5º, alínea b da lei Estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e combinado com o art. 1º da lei nº 5.810, de 
21 de janeiro de 1994;
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coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013, 
o teor do artigo 58, inciso iii, 66 e 67 da lei nº 8.666/93, com suas alte-
rações e regulamentações posteriores, que regulam os procedimentos de 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Pública;
 rEsolvE:
Art.1º – DESIGNAR os servidores abaixo para exercer o encargo de FIS-
CAIS DE CONTRATO, tendo por obrigação acompanhar e fiscalizar a exe-
cução dos contratos administrativos, firmados entre o Instituto de Terras 
do Pará-itErPa e a contratada, em consonância com o instrumento con-
tratual, termo de referência e demais documentos, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços e/
ou fornecimento dos bens, determinando o que for necessário à regula-
mentação das faltas ou defeitos, dentre outras atribuições correlatas a esta 
função, conforme dados abaixo:

coNtrato obJEto EmPrEsa fiscal sUPlENtE

014/2021

solução de Proteção e auditoria do 
Uso de credenciais – monitoramen-
to comportamental e repositório 
seguro, com o serviço de implan-
tação e também o de garantia dos 
equipamentos e/ou softwares pelo 

período de 60 meses.

it ProtEct rEPrEsENtaÇÕEs 
E coNsUltoria Em iNformá-

tica EirEli
(cNPJ nº. 23.378.923/0001-87)

Potyguara Pra-
zeres de oliveira 

ferreira
lotação: Nti

matrícula: 
54185591/5

 

igor alves 
Quadros

lotação: Nti
matrícula: 
5958609/1

016/2021
 

serviço de fornecimento de água 
mineral

lottUs comErcio dE alimEN-
tos E bEbidas-EirEli

(cNPJ nº 34.018.264/0001-94)

ana carolina 
ramos da silva
lotação: glt

matrícula: 
5957320/1

Emelyn larissa 
lima da silva
lotação: gmP, 

matrícula 
5957350/1

018/2021

serviço de Elaboração de Projeto de 
Engenharia e instalações Elétrica 

e de voz

omm arQUitEtUra E 
ENgENHaria ltda (cNPJ nº 

20.008.729/0001-11)

alfredo fernando 
borges Neves 

Junior
 lotação: glt, 

matrícula: 
5927959/4

Potyguara 
Prazeres de oli-
veira ferreira
lotação: Nti

matrícula: 
54185591/5

 

019/2021 locação de veículo tiPo PicK-UP. atlaNta rENt a car ltda
 (cNPJ nº 01.135.910/0001-44)

alfredo fernando 
borges Neves 

Junior
 lotação: glt, 

matrícula: 
5927959/4

Emelyn larissa 
lima da silva
lotação: gmP, 

matrícula 
5957350/1

021/2021 fornecimento de marco de concreto
Zillis ENgENHaria E coN-

sUltoria ltda
(cNPJ nº 37.144.087/0001-80)

aurilene Nahum
lotação: gmP, 

matrícula 
5942095/1

arnaldo castro,
lotação: gmP, 

matrícula 
3167577/1 -

 
ii - faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria na data de assinatura 
do contrato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de terras do Pará - itErPa, 30 de agosto de 2021.
 brUNo YoHEiJi KoNo ramos -  Presidente – itErPa

Protocolo: 698731
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

2020/922588 maria cristiNa mElo E 
silva d’olivEira faZENda sErriNHa 1453,7082 PraiNHa 1285/2021

belém(Pa), 30/08/2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 698559
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
ATOS ADMINISTRATIVOS

EXtrato da(s) Portaria(s) dE HomologaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilmo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEgUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(comPra) dE tErras, Em QUE figUram como iNtErEssados:

ProcEsso NomE dENomiNaÇÃo árEa mUNicÍPio Portaria

2010/85854 agroPEcUaria baNgU 
ltda faZENda camari 2481,7073Ha ParagomiNas 1289/2021

2008/556197 HElio mEsQUita gomEs faZENda mEs-
QUita 499,0283Ha marabá/ParaUaPE-

bas 1290/2021

belém(Pa), 30/08/2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 698533

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: vaN glaUco sarraf moraEs – contrato nº 02/2020
matricula nº 57213888/3
cargo: técnico em gestão de informática
termino de vinculo: a partir de 31.08.2021 - Processo nº 2021/949756 
dE 27.08.2021
ordENador rEsPoNsávEl: brUNo YoHEiJi KoNo ramos

Protocolo: 698884

ERRATA
.

ERRATA DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2021 
DO CONTRATO 06/2019

doE Nº 34.571 dE 03/05/2021, EmPrEsa: iNtitUto NEgocios PUbli-
cos do brasil, sENdo:
- ONDE SE LÊ: data dE vigÊNcia: 15/04/2021 a 14/05/2022
-LEIA-SE: data dE vigÊNcia: 15/05/2021 a 14/05/2022

Protocolo: 698724
ERRATA DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2020 

DO CONTRATO 20/2019
doE Nº 34.425 dE 03/12/2020, EmPrEsa: rcN comÉrcio E sErviÇos 
ltda, sENdo:
- ONDE SE LÊ: data dE vigÊNcia: 28/11/2020 a 27/10/2021
-LEIA-SE: data dE vigÊNcia: 28/11/2020 a 27/11/2021

Protocolo: 698781
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

RESULTADO FINAL
EDITAL Nº 02/2021 - 7º PSS DA ADEPARÁ,

DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
O DIRETOR GERAL em exercício da Agencia de Defesa Agropecuária do 
Estado do Pará - adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 22 da lei Estadual nº. 6.482 de 17 de setembro de 2002, consi-
derando os princípios que regem a administração Pública, em especial, os 
da legalidade e publicidade.
1 – DO RESULTADO
• Resultado Final do 7º PSS da Agencia de Defesa Agropecuária do Estado 
do Pará dos candidatos aprovados as funções de temporárias de Nível 
fundamental, médio e superior da adEPará.
7°Pss adEPara - classificaÇÃo fiNal
Abel Figueiredo
AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO
Nível: ENSINO TÉCNICO

inscrição Nome do candidato total Posição

2021018156218 cElio mENdEs PErEira 26.90 1

Água Azul do Norte
AUXILIAR DE CAMPO
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição

2021018138065 JUlimar lima dE soUsa 38.50 1

Alenquer
AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO
Nível: ENSINO TÉCNICO

inscrição Nome do candidato total Posição

20210181313093 marco aNtÔNio rEPolHo lUcas 36.50 1

Curionópolis
AUXILIAR DE CAMPO
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição
2021018130080 davi calEbE dos saNtos 34.60 1
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Ipixuna do Pará
AUXILIAR OPERACIONAL
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição
2021018126004 WosHiNgtoN lUiZ tavarEs da silva 37.90 1

Itaituba
AUXILIAR DE CAMPO
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição
2021018123503 tiago amaral 35.50 1

Novo Progresso
FISCAL AGROPECUÁRIO ESTADUAL (ENGENHEIRO AGRÔNOMO)
Nível: GRADUAÇÃO

inscrição Nome do candidato total Posição

20210181196092 JEffErsoN brUNo carvalHo soarEs 32.50 1
Oriximiná
AUXILIAR DE CAMPO
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição
20210181234104 maria lUciaNa frota da coNcEiÇÃo 26.70 1

Pacajá
FISCAL AGROPECUÁRIO ESTADUAL (MÉDICO VETERINÁRIO)
Nível: GRADUAÇÃO

inscrição Nome do candidato total Posição
20210181158573 amaliN arEro mElo tavarEs 22.00 1

Paragominas
AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO
Nível: ENSINO TÉCNICO

inscrição Nome do candidato total Posição
2021018169429 ricardo saNtos dE olivEira JUNior 25.00 1

Paragominas
AUXILIAR OPERACIONAL
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição
20210181143284 bEatriZ dE salEs tavarEs 37.00 1

Prainha
AUXILIAR DE CAMPO
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição
2021018168795 daNiEl lUcas PraciaNo gUimarÃEs 35.00 1

Santa Luzia do Pará
AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO
Nível: ENSINO TÉCNICO

inscrição Nome do candidato total Posição
20210181314715 daYaNa NEvEs dE mElo 34.50 1

Santarém Novo
AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO
Nível: ENSINO TÉCNICO

inscrição Nome do candidato total Posição
2021018141821 JaQUEliNE mENdEs dE mElo 36.10 1

Tailândia
AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO
Nível: ENSINO TÉCNICO

inscrição Nome do candidato total Posição
2021018157124 JoÃo batista dos saNtos olivEira 36.80 1

Trairão
FISCAL AGROPECUÁRIO ESTADUAL (MÉDICO VETERINÁRIO)
Nível: GRADUAÇÃO

inscrição Nome do candidato total Posição

20210181159003 larissa morEira aNdradE 23.50 1

Viseu
AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO
Nível: ENSINO TÉCNICO

inscrição Nome do candidato total Posição

20210181342837 ElKsoN castro da silva 31.00 1

Vitória do Xingu
AUXILIAR DE CAMPO
Nível: ENSINO FUNDAMENTAL

inscrição Nome do candidato total Posição

2021018147417 cássia dE olivEira PaNtoJa 37.30 1

2. DA CONVOCAÇÃO
2.1 os candidatos relacionados no item 1.1 deste Edital 7º Pss, deverão 
comparecer para a entrega de documentos, assinatura de contrato e aco-
lhimento.
2.2 o candidato que não apresentar as documentações completas e não 
assinar o contrato até o período citado será dEsclassificado e perderá 
o direito a vaga.
2.3 a adEPara não se responsabilizará pelo não recebimento dos docu-
mentos conforme período (aNEXo i e ii).
2.4 os candidatos que desejarem entregar suas documentações em outro 
polo/município que não seja o município indicado no edital, deverão se 
deslocar até o polo de sua preferência, respeitando os dias e horários de-
terminados neste edital, aNEXo i.
2.5 os documentos deverão ser entregues, Para comissÃo do Pss, no 
horário de 09:00h as 12:00h e de 13:00h as 15:00h, conforme localidades 
descritas abaixo (ANEXO-I):
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
Jamir Junior Paraguassú macedo
diretor geral
agencia de defesa agropecuária do Estado do Pará

ANEXO - I
POLOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO, ASSINATURA DE CON-
TRATO, ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO;

data/Hora de entrega 
das documentações

mUNicÍPio a QUE coN-
corrE a(s) vaga(s)

mUNicÍPio,
Polo dE

ENtrEvista
ENdErEÇo dE ENtrEvista

01/08/2021
Horário:

09:00H as 12:00H e 
13:00H as 15:00H

Ipixuna do Pará

bElÉm

sEdE da adEPará:
avenida Pedro miranda, nº. 1666 

bairro: Pedreira
cEP: 66085-023

belém/Pa

Paragominas
sta. luzia do Pará
santarém Novo

tailândia
viseu

03/08/2021
Horário:

09:00H as 12:00H e 
13:00H as 15:00H

abel figueiredo

marabá

gErÊNcia marabá:
rua vitória régia,

nº 117 bairro: amapá cEP: 68502-
120 marabá/Pa

água azul do Norte
curionópolis

Pacajá

13/08/2021
Horário:

09:00H as 12:00H e 
13:00H as 15:00H

alenquer

saNtarÉm

gErÊNcia dE saNtarÉm:
avenida curuá Una, nº. 556

 bairro: santíssimo cEP: 68005-440
santarém/Pa

moraes de almeida 
(itaitUba)

Novo Progresso
Oriximiná

sta. maria do Uruará 
(PraiNHa)

trairão
vitória do Xingu

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
1) Certificado de Conclusão do ensino fundamental e histórico escolar para 
a função de Auxiliar de Campo;
2) Certificado de Conclusão do ensino médio e histórico escolar para as 
funções de agente de defesa agropecuária e assistente administrativo;
3) Certificado de Conclusão do Curso Técnico em agropecuária ou agrono-
mia e histórico escolar para a função de agente de defesa agropecuária;
4) Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar para to-
das as funções de nível superior;
5) registro e quitação no órgão de classe, para as funções de nível superior 
e para a função de agente de fiscal agropecuário;
6) cadastro da Pessoa física;
7) carteira de identidade ou carteira nacional de Habilitação;
8) título eleitoral e certidão de quitação eleitoral;
9) carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do 
sexo masculino;
10) comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, 
de luz, água ou telefone, que pode estar em nome do candidato, do pai 
ou da mãe;
11) atestado de antecedentes criminais da Polícia civil do Estado do Pará 
do Estado do Pará e certidão de antecedentes criminais da Polícia federal 
dentro do prazo de validade específico;
12) Documentação de comprovação profissional – cópia da carteira de Tra-
balho com a devida identificação e registros e/ou Certidão de Tempo de 
serviço ou declaração que especifique o tempo de efetivo exercício, digo 
dia, mês e ano;
13) 01 fotos 3x4
14) Pis/PasEP, caso possua;
15) certidão de Nascimento ou casamento;
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16) Certidão de Nascimento de filhos;
17) declaração anual de imposto de renda, ou declaração de bens e va-
lores;
18) declaração negativa de vinculo nas esferas Estadual, municipal e fede-
ral, conforme anexo III deste Edital;
19) Ficha Funcional Preenchida, conforme anexo IV deste Edital;
aNEXo iii - modelo de declaração de vinculo (disponível no edital de ho-
mologação do concurso)
aNEXo iv - ficha funcional (disponivel no edital de homologação do con-
curso)

Protocolo: 698778

.

.

ERRATA
.

Na Portaria de Férias nº 4602 de 10/08/21, publicada no doE nº 
34678 de 23 de agosto de 2021 do servidora samYra alvEs albUQUEr-
QUE dE lima mat.:57200257/2
Onde se lê: 15.09.21 a 30.09.21
Leia-se: 20.09.21 a 04.10.21

Protocolo: 698767
ERRATA DA PORTARIA 3641/2021, PUBLICADA 

DIA 06/07/2021.
Onde se lê: aNaPU/Pa
Leia-se: UrUará/Pa
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira

Protocolo: 698502

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 74/2018

valor mensal estimativo: r$ 192.195,51
valor global estimativo: r$ 2.306.346,12
vigÊNcia: 30/08/2021 a 29/08/2022
classificaÇÃo do obJEto: Prestação de serviços de tErcEiriZaÇÃo 
dE mÃo dE obra-aUXiliar admiNistrativo.
JUstificativa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses. 
E rEPactUaÇÃo dos valores previstos em convenção/acordo coletivo de 
trabalho.
coNtratado: EmPrEsa NortE sErviÇos dE mÃo dE obra EirEli.
ordENador: Jamir JÚNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 698583

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 5150/2021: bENEficiá-
rio: Nollar libErali filHo; matrícula: 54187437;função:20agricultu-
ra;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: ocorrer 
com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais de consumo 
e serviços de pessoa física, para atender as necessidades do Eac de mua-
ná; Elemento de despesa / valor: 339030/36/47 / r$ 3.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698463

DIÁRIA
.

Portaria: 5155/2021 objetivo: conduzir os servidores que irão com ob-
jetivo de executar ação de vistoria nas agroindústrias de polpas de frutas 
nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
bElÉm/Pa destino: PrimavEra, QUatiPUrU, saliNÓPolis, saNta lUZia 
do Pará/Pa servidor: 57223189/ rodrigo JosÉ cardoso do EsPirito 
saNto (motorista) / 4,5 diárias / 30/08/2021 a 03/09/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 698721
Portaria: 5156/2021 objetivo: realizar vistoria em revenda agropecuá-
ria para emissão de laudo.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: brEJo graNdE do aragUaia/Pa destino: PalEstiNa do Pará 
/Pa servidor: 6403559/ aNdrÉia silva da silva (fiscal EstadUal 
agroPEcUário - mÉdico vEtEriNário) / 0,5 diária / 31/08/2021 a 
31/08/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698733
Portaria: 5154/2021 objetivo: realizar fiscalização em 04 proprieda-
des; sobre obrigatoriedade de procedimentos para acultura de Pimenta do 
reino, seus produtos e subprodutos de interesse econômico, em todo o 
território paraense. as diárias serão para o mesmo munícipio de origem do 
servido a distância percorrida ser mais de 200 km por dia.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNtarÉm/Pa destino: saNta-
rÉm/Pa servidor: 00010499/clovis aNtoNio villacorta vascoNcE-
los (ENgENHEiro agrÔNomo) / 1 diária / 09/09/2021 e 10/09/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 698714

Portaria: 5151/2021 objetivo: realizar atividades de vacinação contra fe-
bre aftosa, agulha oficial, nas propriedades das comunidades do município de 
santa cruz do arari: comunidades tartarugas; boa vista: vila do corredor e 
Jenipapo. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: bElÉm/Pa 
destino: saNta crUZ do arari/Pa servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ 
do NascimENto (mÉdico vEtEriNário) / 14,5 diárias / 13/09/2021 a 
27/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698476
Portaria: 5141/2021 objetivo: realizar monitoramento da mosca da ca-
rambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: camE-
tá/Pa destino: limoEiro do aJUrU/Pa servidor: 05654033/aNtoNil-
soN PErEira dE lEao (agENtE fiscal agroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 09/09/2021 a 10/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 698446
Portaria: 5142/2021 objetivo: dar apoio administrativo na organiza-
ção de documentos e arquivos após a reforma da gerência regional de 
capanema.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: bE-
lÉm/Pa destino: caPaNEma/Pa servidor: 54186964/maria margarEtE 
matos dos saNtos (assistENtE admiNistrativo) / 5,5 diárias / 
30/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: alEX fabiaNo dE almEida HagE.

Protocolo: 698450
Portaria: 5143/2021 objetivo: realizar a programação referente ao 
acolhimento dos candidatos aprovados no 7º Processo Seletivo Simplifi-
cado da adEPará, orientações e acompanhamento das avaliações de Es-
tágio Probatório dos aprovados no concurso c-174. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: bElÉm/Pa destino: ágUa aZUl do 
NortE, marabá, sÃo fÉliX do XiNgU, tUcUmÃ, XiNgUara/Pa servi-
dor: 54195805/ Karla JUliEta costa da silva dE soUsa (assistENtE 
admiNistrativo) / 6,5 diária / 29/08/2021 a 04/09/2021.ordenador: 
alEX fabiaNo dE almEida HagE.

Protocolo: 698451
Portaria: 5144/2021 objetivo: conduzir os servidores que irão realizar 
visita técnica nas unidades que receberam manutenção predial, para ela-
boração de relatório quanto aos serviços prestados pela empresa Execu-
tiva. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: bElÉm/Pa 
destino: caPaNEma, castaNHal/Pa servidor: 57223189/ rodrigo JosÉ 
cardoso do EsPirito saNto (motorista) / 2,5 diárias / 25/08/2021 
a 27/08/2021.ordenador: alEX fabiaNo dE almEida HagE.

Protocolo: 698452
Portaria: 5147/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o 
evento “121 leilão comercial dos Prod. rurais de itupiranga” no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: marabá/
Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 54189084/JUNio da silva crUZ 
(agENtE dE dEfEsa agroPEcUária) / 2,5 diárias / 29/08/2021 a 
31/08/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698454
Portaria: 5148/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o 
evento “121 leilão comercial dos Prod. rurais de itupiranga” no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: marabá/Pa des-
tino: itUPiraNga/Pa servidor: 54193768/ tatiaNa Paiva lEÃo NUNEs 
(mÉdico vEtEriNário) / 2,5 diárias / 29/08/2021 a 31/08/2021.orde-
nador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698456
Portaria: 5145/2021 objetivo: realizar atendimento na Unidade de ban-
nach. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNgUa-
ra/Pa destino: baNNacH/Pa servidor: 572200106/ aPoliaNa marQUEs 
sobral (assistENtE admiNistrativo) / 2,5 diárias / 08/09/2021 a 
10/09/2021.ordenador: alEX fabiaNo dE almEida HagE.

Protocolo: 698457
Portaria: 5149/2021 objetivo: Participar de reunião sobre a força ta-
refa relacionada às ações de busca aos inadimplentes com a vacina da 
febre aftosa e brucelose, e georreferenciamento em propriedades com co-
ordenadas geográficas divergente.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: aUgUsto corrÊa/Pa destino: caPaNEma/Pa servi-
dor: 51855617/ robsoN dE JEsUs PicaNÇo da costa (agENtE fiscal 
agroPEcUário) / 0,5 diária / 08/09/2021 a 08/09/2021.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698458
Portaria: 5146/2021 objetivo: agilizar o processo pendente de aluguel 
ainda não resolvido pela fiscal de contrato. Considerando que após levan-
tamento da pendencia, trata-se de situação de inventário, estarei orien-
tando para solução do problema. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: tUcUmÃ/Pa destino: ágUa aZUl do NortE/Pa servi-
dor: 5960560/rossllENEY alvEs samPaio PalHEta (gErENtE rEgio-
Nal) / 2,5 diárias / 31/08/2021 a 02/09/2021.ordenador: alEX fabia-
No dE almEida HagE.

Protocolo: 698459
Portaria: 5140/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos re-
feridos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.ori-
gem: abaEtEtUba/Pa destino: acará,igaraPÉ-miri,moJU/Pa. servi-
dor: 54189261/JosE EdUardo fErNaNdEs cavalcaNti (ENgENHEiro 
agrÔNomo) / 3,5 diárias / 01/09/2021 a 04/09/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 698442
Portaria: 5139/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aba-
EtEtUba/Pa destino: acará,igaraPÉ-miri,moJU/Pa servidor: 5948648/
maNoEl PErEira cardoso (gErENtE rEgioNal) / 3,5 diárias / 
01/09/2021 a 04/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 698437
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Portaria: 5138/2021 objetivo: levantamento de detecção da mosca 
da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
vigia/Pa destino: sÃo caEtaNo dE odivElas/Pa servidor: 5687705/ 
Joao carlos da crUZ mElo (ENgENHEiro florEstal) / 0,5 diária 
/ 10/09/2021 a 10/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 698431
Portaria: 5152/2021 objetivo: conduzir os servidores, que irão reali-
zar atividades de orientação e capacitação das legislações vigentes e dos 
procedimentos para fiscalização do trânsito agropecuário nos Postos de 
fiscalização agropecuária. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: bElÉm/Pa destino: cacHoEira do Piriá, dom ElisEU, iritUia, 
oUrÉm/Pa servidor: 54187223/ ovidio gomEs bricio NEto (moto-
rista) / 4,5 diárias / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698482
Portaria: 5153/2021 objetivo: realizar reunião técnica sobre as legis-
lações vigentes e dos procedimentos para fiscalização do trânsito agrope-
cuário nos Postos de fiscalização agropecuária gurupi, ourém, irituia e 
itinga. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/Pa 
destino: cacHoEira do Piriá, dom ElisEU, iritUia, oUrÉm/Pa servi-
dor: 54185735/ mEssias dE olivEira fErrEira JUNior (ENgENHEiro 
agrÔNomo) / 4,5 diárias / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEf-
fErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 698485

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 0627 /2021 – 30. 08.2021
a Presidente da EmatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
T R A N S F E R I R, a pedido, a contar de 01/09/2021, o Extensionista Rural 
l, Engº- agrônomo - alcir rodrigUEs borgEs - matrícula nº 5832802/2, 
do Escritório Regional do Marajó, para exercer suas funções Escritório Local 
de breves/Escritório regional do marajó.
laNa robErta rEis dos saNtos – PrEsidENtE

Protocolo: 698750

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021.
Processo: 2021/104749
Uasg: 925298
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará 
– EmatEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Pregoeiro (a), nomeado pela Portaria Nº 030521/2021, de 24/05/2021, 
disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e decreto 
federal nº 024/2019, e no decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro 
de 2006 e legislação vigente correlacionada, torna Público a abertura 
do processo licitatório PrEgÃo ElEtrÔNico nº 006/2021, tipo mENor 
PrEÇo - Por lotE, a serem pagos pela administração Pública, cujo objeto 
é a contratação de Empresa Especializada na aquisição de material de 
consumo (Equipamentos de Proteção individual – EPi’s), conforme 
especificações relacionadas no Termo de Referência – Anexo I, para atender 
as necessidades da EmatEr-Pa, de acordo com as normas e diretrizes 
estabelecidas no Edital.
a abertura realizar-se-á no dia 13 de setembro de 2021, às 09:00 horas. 
o Edital encontra-se disponível na internet nos endereços eletrônicos www.
comprasnet.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br, contato pelo 
telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cpl2@emater.pa.gov.br, no horário de 
08:00 às 14:00 horas.
marituba-Pa, 30 de agosto de 2021.
Pregoeiro responsável: Edson Ugulino lima.
Presidente-EmatEr/Pa: lana roberta reis dos santos.

Protocolo: 698545

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

Processo: 2021/635054
Partes: Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – EMA-
TER-PARÁ, CNPJ: 05.402.797/0001-77 x SANTA CATARINA INFORMÁTICA 
ltda mE, sobre o cNPJ: 82.923.160/0001-77.
objeto: É a contratação de empresa especializada na manutenção e atu-
alização do software dos sistemas fornecidos pela santa catarina infor-
mativa-sci.
os recursos para cobrir as despesas com o presente termo de dispensa de 
licitação estarão através da dotação orçamentária:
Programa: 1508 – govErNaNÇa PÚblica
P.i./aÇÃo: 2070008238-c tEcNologia da iNformaÇÃo E comUNica-
ÇÃo

foNtE: 0101 – tEsoUro do Estado
ElEm.dEsP:  339040  –  sErviÇos  dE  tEcNologia  da  iNformaÇÃo  
E comUNicaÇÃo
fundamentos: art. 29, incisos ii da lei nº 13.303/2016, decreto 856/2020 
§ 2º do artigo 2º conforme o Parecer Jurídico nº 109/2021- aJUr.
o valor da dispensa de licitação é composta por: sistEmas coNtábEis 
iNtEgrados–sci é de r$ 11.952,00 (onze mil, Novecentos e cinquenta 
e dois reais), e o sistEmas coNtábEis iNtEgrados – licENciamENto 
gErENcial é de r$ 4.275,00 (Quatro mil, duzentos e setenta e cinco 
reis), no valor global de r$ 16.227,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e 
sete reais), no período de 12 meses.
marituba-Pa, 30 de agosto de 2021.
laNa robErta rEis dos saNtos
Presidente

Protocolo: 698878

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 014 / 2021
bENEficiário (a): cÍcEro batista sobriNHo / matrÍcUla: 55586184 
/ cargo oU fUNÇÃo: EXtENs. rUral i / mUNicÍPio: barcarENa - l / 
obJEtivo: atENdEr as aÇÕEs das atividadEs dE atEr dEscritas 
No ProatEr 2021 do Esloc dE barcarENa / Programa: 1491 / ProJ. 
ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEmENto dE dEs-
PEsa: 3390-30 = r$500,00 / valor total = r$500,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEs-
PEsas: PEdro PaUlo rodrigUEs dE lEÃo

Protocolo: 698651
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 015 / 2021

bENEficiário (a): romUlo cEsar cardoso dE JEsUs / matrÍcUla: 
51855830 / cargo oU fUNÇÃo: EXtENs. rUral ii / mUNicÍPio: tailÂN-
dia - l / obJEtivo: atENdEr as aÇÕEs das atividadEs dE atEr dEs-
critas No ProatEr 2021 do Esloc dE tailÂNdia / Programa: 1491 
/ ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEmENto 
dE dEsPEsa: 3390-30 = r$500,00 / valor total = r$500,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas: PEdro PaUlo rodrigUEs dE lEÃo

Protocolo: 698659
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 016 / 2021

bENEficiário (a): maciEl dos saNtos soUZa / matrÍcUla: 57211214 
/ cargo oU fUNÇÃo: EXtENs. rUral ii / mUNicÍPio: moJU - l / obJEti-
vo: atENdEr as aÇÕEs das atividadEs dE atEr dEscritas No Pro-
atEr 2021 do Esloc dE moJU / Programa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / 
foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEmENto dE dEsPEsa: 3390-30 
= r$500,00 / valor total = r$500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro 
PaUlo rodrigUEs dE lEÃo

Protocolo: 698662
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 017 / 2021

bENEficiário (a): maX ÂNgElo dE lima costa / matrÍcUla: 57189559 
/ cargo oU fUNÇÃo: EXtENs. rUral i / mUNicÍPio: limoEiro do 
aJUrU - l / obJEtivo: atENdEr as aÇÕEs das atividadEs dE atEr 
dEscritas No ProatEr 2021 do Esloc dE limoEiro do aJUrU / Pro-
grama: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) 
/ ElEmENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$1.000,00 E 3390-39 = r$500,00 
/ valor total = r$1.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / com-
ProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo rodri-
gUEs dE lEÃo

Protocolo: 698665
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 019 / 2021

bENEficiário (a): marcElo miraNda soUsa / matrÍcUla: 54187542 
/ cargo oU fUNÇÃo: EXtENs. rUral ii / mUNicÍPio: igaraPÉ-miri - l 
/ obJEtivo: atENdEr as aÇÕEs das atividadEs dE atEr dEscritas 
No ProatEr 2021 do Esloc dE igaraPÉ-miri / Programa: 1491 / 
ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEmENto dE 
dEsPEsa: 3390-30 = r$700,00 E 3390-39 = r$300,00 / valor total 
= r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 
dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo rodrigUEs dE lEÃo

Protocolo: 698670
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 018 / 2021

bENEficiário (a): aNtoNio corrEa da crUZ / matrÍcUla: 57210105 
/ cargo oU fUNÇÃo: EXtENs. rUral ii / mUNicÍPio: camEtá - l / ob-
JEtivo: atENdEr as aÇÕEs das atividadEs dE atEr dEscritas No 
ProatEr 2021 do Esloc dE camEtá / Programa: 1491 / ProJ. ativ.: 
8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEmENto dE dEsPEsa: 
3390-30 = r$700,00 E 3390-39 = r$300,00 / valor total = r$1.000,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordE-
Nador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo rodrigUEs dE lEÃo

Protocolo: 698666
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 020 / 2021

bENEficiário (a): fraNciNEtE maria gomEs cUimar / matrÍcUla: 
5067316 / cargo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE admiNistraÇÃo / mUNicÍ-
Pio: abaEtEtUba - r / obJEtivo: cUstEar as aÇÕEs dE sUPErvisÃo, 
bEm como acomPaNHar, moNitorar E avaliar as aÇÕEs dE atEr 
dos Eslocs da rEgiÃo admiNistrativa do tocaNtiNs coNformE 
ProatEr 2021 / Programa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 
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(tEsoUro EstadUal) / ElEmENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$1.600,00 
E 3390-39 = r$500,00 / valor total = r$2.100,00 / PraZo Para aPli-
caÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPE-
sas: PEdro PaUlo rodrigUEs dE lEÃo

Protocolo: 698672
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 021 / 2021

bENEficiário (a): fraNciNEtE maria gomEs cUimar / matrÍcUla: 
5067316 / cargo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE admiNistraÇÃo / mUNicÍ-
Pio: abaEtEtUba - r / obJEtivo: cUstEar as aÇÕEs dE sUPErvisÃo, 
bEm como acomPaNHar, moNitorar E avaliar as aÇÕEs dE atEr 
dos Eslocs da rEgiÃo admiNistrativa do tocaNtiNs coNformE 
ProatEr 2021 / Programa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 
(rEcUrsos PrÓPrios) / ElEmENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$2.326,89 
E 3390-39 = r$2.000,00 / valor total = r$4.326,89 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEs-
PEsas: PEdro PaUlo rodrigUEs dE lEÃo

Protocolo: 698673
SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA 040/2021, bENEficiário: 
maUro PirEs salgado moraEs / matrÍcUla: 55586011 / cargo oU 
fUNÇÃo: EXt. rUral i / mUNicÍPio: roNdoN-Pa / obJEtivo: cUs-
tEar dEsPEsas com sErviÇos dE atEr do Esloc dE roNdoN-Pa / 
coNformE ProatEr 2021 / Programa: 1491 / ProJEto atividadE: 
8711/ foNtE: 0101 / ElEmENto dE dEsPEsa: 339030=r$600,00 / 
339039=400,00 /valor total r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: agUi-
bErto rodrigUEs alvEs.

Protocolo: 698775
SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA 042/2021, bENEficiário: do-
miNgos HElsoN coElHo cEsar / matrÍcUla: 57212712 / cargo oU 
fUNÇÃo: EXt. rUral ii / mUNicÍPio: sÃo gEraldo do aragUaia-Pa / 
obJEtivo: cUstEar dEsPEsas com sErviÇos dE atEr do Esloc dE 
sÃo gEraldo do aragUaia-Pa / coNformE ProatEr 2021 / Progra-
ma: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEmENto dE 
dEsPEsa: 339030=r$300,00 / 339039=200,00 / valor total r$500,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordE-
Nador dE dEsPEsas: agUibErto rodrigUEs alvEs.

Protocolo: 698886
SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA 041/2021, bENEficiário: rU-
diNEi ribEiro magalHÃEs / matrÍcUla: 57214545 / cargo oU fUN-
ÇÃo: EXt. rUral ii / mUNicÍPio: sÃo domiNgos do aragUaia-Pa / 
obJEtivo: cUstEar dEsPEsas com sErviÇos dE atEr do Esloc dE 
sÃo domiNgos do aragUaia-Pa / coNformE ProatEr 2021 / Pro-
grama: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEmEN-
to dE dEsPEsa: 339030=r$500,00 / 339039=500,00 / valor total 
r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 
dias / ordENador dE dEsPEsas: agUibErto rodrigUEs alvEs.

Protocolo: 698802
SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA 043/2021, bENEficiário: 
PaUlo cEsar rodrigUEs da silva / matrÍcUla: 54185989 / cargo 
oU fUNÇÃo: EXt. rUral ii / mUNicÍPio: sÃo JoÃo do aragUaia-Pa / 
obJEtivo: cUstEar dEsPEsas com sErviÇos dE atEr do Esloc dE 
sÃo JoÃo do aragUaia-Pa / coNformE ProatEr 2021 / Programa: 
1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEmENto dE dEsPE-
sa: 339030=r$300,00 / 339039=200,00 / valor total r$500,00 / Pra-
Zo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / comProvaÇÃo: 15 dias / ordENador 
dE dEsPEsas: agUibErto rodrigUEs alvEs.

Protocolo: 698953

TORNAR SEM EFEITO
.

Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 698401, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.685 de 30/08/2021, que trata da concessão 
de suprimento de fundos em favor do beneficiário Cícero Batista Sobrinho 
constante da Portaria Nº 014/2021 em razão de publicação equivocada.

Protocolo: 698686
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 698405, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.685 de 30/08/2021, que trata da concessão 
de suprimento de fundos em favor do beneficiário Romulo Cesar Cardoso 
de Jesus constante da Portaria Nº 015/2021 em razão de publicação 
equivocada.

Protocolo: 698687
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 069/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rEsolvE:
designar o sr. matHEUs da silva aracati, matrícula nº 5913361/3, ocu-
pante do cargo de coordenador de gestão de mercado para responder pela 

diretora administrativa e financeira, sra. Neuza cruz del tetto silva, por 
motivo de férias, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 30 de agosto de 2021.
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 698783
PORTARIA N.º 070/2021

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rEsolvE:
designar a sra. aNa PaUla saNtaNa loPEs, matrícula nº 57191521/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo para responder pelo co-
ordenador financeiro e contábil, sr. Paulo andré valente Pinto, por motivo 
de férias, sem ônus para administração Pública, no período de 30/08/2021 
a 06/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 30 de agosto de 2021.
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 698785

FÉRIAS
.

PORTARIA N.º 068/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rEsolvE:
CONCEDER, férias regulamentares aos servidores desta CEASA/PA abaixo 
relacionados no mês de sEtEmbro/2021.

matrícula servidor Período aquisitivo Período de gozo
57228736/1 PaUlo aNdrE valENtE PiNto 2020/2021 30/08/2021 a 06/09/2021

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 30 de agosto de 2021
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 698782
..

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

.

.

.

PORTARIA
.

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 01/09/2021, 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
*republicada por ter saído com incorreções no doE 34.683 de 27/08/2021, 
considerando o Processo –PaE nº 2021/947096-sEdEmE.

Protocolo: 698661
PORTARIA Nº 1485, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

destitui e nomeia os representantes do comitê Estratégico do Projeto 
“combate ao desmatamento no estado do Pará”, instituído pela Portaria 
sEmas nº 1483, de 17 de setembro de 2019.
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 contrato de cooperação financeira 
BMZ- nº. 2011 66 263, entre o KFW, Frankfurt am Main e a Secretaria de 
Estado de meio ambiente e sustentabilidade do Pará – sEmas,
rEsolvE:
art.1º destituir e nomear os representantes do comitê Estratégico do Pro-
jeto “combate ao desmatamento no estado do Pará”, instituído pela Porta-
ria sEmas nº 1483, de 17 de setembro de 2019.
art.2º  ficam destituídos do comitê:
i – instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade - idEflor-
bio:
titular: Júlio césar meyer Júnior.
suplente: dilson Nazareno favacho lopes.
ii – secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social - sEgUP:
Titular: Alexandre Mascarenhas dos Santos.
Suplente: Zaryff said de lima.
iii – secretaria de Estado de Planejamento – sEPlaN:
titular: Josynélia tavares raiol.
suplente: matheus andrade de castro.
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art.3º  ficam nomeados para compor o comitê:
i – instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade - idEflor-bio:
titular: dilson Nazareno favacho lopes.
suplente: fábio campos Pamplona ribeiro.
ii – secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social - sEgUP:
titular: sérgio ricardo fialho andrade.
suplente: marcus fabiano da costa sarquis.
iii – secretaria de Estado de Planejamento e administração – sEPlad:
titular: Haroldo antônio costa brabo de carvalho.
suplente: maria de belém de Nazareth gomez.
art. 4º Permanecem em vigor as demais disposições da Portaria sEmas nº 
1483, de 2019.
art.5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
JosÉ maUro dE lima o’ dE almEida
secretário de Estado de meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 698771
PORTARIA Nº 1483, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

institui o grupo de trabalho – gt com o objetivo de revisar os procedimen-
tos constantes no decreto nº 838, de 24 de setembro de 2013 e instrução 
Normativa nº 07, de 19 de novembro de 2014, 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,
rEsolvE:
art.1º  instituir grupo de trabalho – gt com o objetivo de revisar os pro-
cedimentos constantes no decreto nº 838, de 24 de setembro de 2013 e 
instrução Normativa nº 07, de 19 de novembro de 2014.
Parágrafo único.  O GT tem como finalidade apresentar propostas de atu-
alizações de procedimentos relacionados ao controle do desmatamento.
art.2º  compete ao gt revisar os atos normativos acerca dos procedi-
mentos referentes ao controle do desmatamento, propondo alterações e 
atualizações normativas do decreto nº 838, de 24 de setembro de 2013 e  
da instrução Normativa nº 07, de 19 de novembro de 2014.
art.3º  ficam nomeados para compor o gt os seguintes representantes 
das unidades administrativas da secretaria de Estado e meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará – SEMAS e do Núcleo Executor do Programa 
municípios verdes – NEPmv:
i – secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade do Pará - 
sEmas:
a) comitê de monitoramento e Planejamento Estratégico para fiscalização 
– cfisc/cimam:
1. bianca chaves marcuartú, matrícula 57221116/2;
2. Jackeline da Silva Viana, matrícula 5914604/2; e
3. Edkeyse Dias Gonçalves, matrícula 5936223/2.
b) diretoria de fiscalização ambiental – difisc:
1. marco aurelio Xavier de oliveira, matrícula 57214816/1; e
2. anderson tavares do carmo, matrícula 80845771/3.
c) diretoria de ordenamento, Educação e descentralização da gestão am-
biental – diorEd:
1. Yago borges de souza, matrícula nº 6045430/2; e
2. rafael melo de brito, matrícula nº 5954991/1.
d) consultoria Jurídica – coNJUr:
1.renata de cassia brito figueiredo, matrícula 5930428/5; e
2. simone vieira rodrigues, matrícula 5662648/1.
e) diretoria de tecnologia da informação – dti:
1. marcus vinicius de oliveira dias, matrícula 5957475/1; e
2. vagner de brito Nascimento, matrícula 6402932/2.
f) Núcleo de Estudos legislativos – NEl:
1. debora Emmylly de oliveira arruda, matrícula 5956144/1; e
2. rebeca monteiro reitz, matrícula 57188118/2.
II – Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV:
a) comitê gestor do Programa municípios verdes  - cogEs
1. arnaldo braga de oliveira Júnior, matrícula 5917275; e
2. Julianne maria alves moutinho marta, matrícula 572158541.
§1º  Poderão ser convidados a participar das reuniões, representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, bem como profissionais e espe-
cialistas ligados ao tema, que possam contribuir para o cumprimento das 
competências do gt.
§2º  as propostas normativas que serão apresentadas ao titular da sEmas 
deverão ser decididas consensualmente pelos membros do gt.
§3º. Fica designada para exercer a função de Coordenação do GT a servi-
dora Jackeline da Silva Viana, matrícula 5914604/2.
art.5º compete ao coordenador:
I – definir um cronograma de trabalho;
ii – designar datas para realização de reuniões; e
iii – elaborar um relatório sintetizado de cada reunião.
art.6º  o grupo de trabalho terá o prazo de vigência de 6 (seis) meses, 
contados da publicação desta Portaria.
Parágrafo único.  a alteração da composição dos membros do gt ou do seu 
prazo de vigência deverá ser devidamente justificada e realizada por meio 
do ato formal do titular da sEmas.
Art.7º  A execução das atividades dos servidores designados nesta Portaria 
será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, sendo 
considerada como serviço público relevante e não remunerada.
art.8º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
JosÉ maUro dE lima o’ dE almEida
secretário de Estado de meio ambiente e sustentabilidade do Pará – sE-
mas

Protocolo: 698772

PORTARIA Nº. 1460/2021-GAB/CORREG. 
BELÉM/PA 26 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. 013/2021-cPad, de 24/08/2021, 
no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha envidado esfor-
ços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros procedimen-
tos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rEsolvE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
tErEZa cristiNa dE soUZa frEitas da crUZ, mat. nº. 54191363/2, 
téc. em gestão Pública; 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 da 
primeira, dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos 
de apuração em Processo administrativo disciplinar instaurado através da 
Portaria Nº. 1795/2019-gab/corrEg, de 25/10/2019, publicada no 
doE nº. 34022 de 29/10/2019, e último ato, prorrogação pela Portaria 
Nº. 0750/2021-gab/corrEg, de 01/06/2021, publicada no doE nº. 
34605 de 08/06/2021, referente aos fatos de que trata o Processo nº. 
2018/0000015873.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcEro camPbEll PoNtEs
corregedor-sEmas/Pa

Protocolo: 697461

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

DISTRATO A PEDIDO DE SERVIDOR
sErvidor: Elcio NatHaN maia martiNs
matrÍcUla: 5960907
fUNÇÃo: assistENtE admiNistrativo
a coNtar dE 07/08/2021
sErvidor: fErNaNda da silva saNtos
matrÍcUla: 5955041
fUNÇÃo: tÉcNico Em gEstÃo dE mEio ambiENtE-ciÊNcias biolÓgi-
cas
a coNtar dE 01/09/2021
ordENador: lÍlia márcia ramos rEis

Protocolo: 698462

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 090/2021-SEMAS
PROCESSO Nº 2021/869765- SEMAS/PA

rEf. dispensa de licitação Nº 015/2021, art. 24, iNciso iv da lEi 
8.666/93
objeto: fornecimento de 4.000 garrafões de ágUa miNEral NatUral, 
para as unidades sEmas situadas na região metropolitana de belém (se-
mas sede, semas magalhães , PEUt - Parque Estadual do Utinga, cimam 
- centro integrado de monitoramento ambiental, galpão de veículos e gal-
pão de madeiras apreendidas.
valor global: r$ 26.000,00
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
assinatura: 30/08/2021
orçamento: Unidade: 27102; gEstÃo: 00001 ; PtrEs 278338; foNtE: 
0116-fEma; elemento 339030; P.i. 4120008338c; aÇÃo: 183714
contratado: m. l. dias comErcio E PrEstacao dE sErvicos EirE-
li, (cNPJ nº 27.956.551/0001-80)
Endereço: rua caripunas nº 3292, bairro: cremação, cEP: 66.063-
040, telefone: (91) 99982-9210 e-mail: diasoicrammksd@gmail.com,
ordenador: raul Protázio romão, secretário de Estado de meio ambiente 
e Sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 698934

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1342/2021 - GAB/SEMAS 17 DE AGOSTO DE 2021.
objetivo: referente ao combate de Práticas de Pesca Predatória.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: viseu/Pa
Período: 16/08 a 23/08/2021 – 07 e ½ diárias.
servidores:
- 32415562 - lUis claUdio saldaNHa araÚJo – (Policial militar)
- 4218823/1 - alEssaNdro JEffErsoN dos saNtos costa - (Policial 
militar)
-5722201/4 - adaYlsoN clEYtoN mUNiZ dE soUZa - (Policial militar)
-4219771/1- raYaNE dE olivEira camara - (Policial militar)
ordENador: lilia márcia ramos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 693416
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PORTARIA Nº 1423/2021- GAB/SEMAS 23 DE AGOSTO DE 2021.
objetivo: orientação técnica de procedimentos sobre concessão de diárias, 
suprimento de fundos e fiscalização de contratos para servidores da NURE, 
do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 13/09 a 15/09/2021 – 02 e ½ diárias.
servidores:
-57196794/1 - leopércio barbosa foro – (técnico em gestão Pública/co-
ordenador)
-57216352/1 - lucas gonçalves da silva – (técnico em gestão Pública)
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: 695921
PORTARIA Nº 1436/2021 - GAB/SEMAS 24 DE AGOSTO DE 2021.
objetivo: realizar ação de coleta seletiva e educação ambiental do progra-
ma 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 diárias
servidora:
- 5954906 /1 -aNtoNio rENaN salEs dE castro (tecnico em gestao de 
meio ambiente)
- 57195188/4 - milZa sErrao dE olivEira (gerente)
- 5961341/1- EriKa viviaNNE NascimENto araÚJo(tecnico em gestao 
Pública)
-5931774/ 3 -clEdENilsoN garcia dE almEida - (assistENtE admi-
Nistrativo)
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: 696383
PORTARIA Nº 1333/2021 - GAB/SEMAS 16 DE AGOSTO DE 2021.
Objetivo: Acompanhar operação de fiscalização no âmbito da Operação 
sumaúma, no município de Novo Progresso.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa e Novo Progresso/Pa
Período: 17/08 a 21/08/2021 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 57196919/1 - moNica moNtEiro morEira - (técnico em gestão de 
meio ambiente / diretor)
- 57214816/1 - marco aUrElio XaviEr dE olivEira - (técnico em ges-
tão de meio ambiente / coordenador)
ordENador: lilia marcia ramos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 693153
PORTARIA Nº 1356/2021 - GAB/SEMAS 18 DE AGOSTO DE 2021.
objetivo: realizar treinamento dos servidores lotados nos Núcleos regio-
nais da sEmas visando a aplicação do roteiro de licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: santarém/Pa
destino: Prainha/Pa
Período: 03/09 a 04/09/2021– 01 e ½ diária.
servidores:
- 57215264/1 - solimara morEira soUZa - (técnico em gestão de meio 
ambiente)
- 57214630/1 - JosÉ maria E soUZa NEto - (técnico em gestão de meio 
ambiente)
- 57212539/2 - cristiaNo da silva rocHa - (técnico em gestão de 
meio ambiente)
- 5888888/3 - EvErtoN araUJo cavalcaNtE - (técnico em gestão de 
meio ambiente)
ordENador: lilia marcia ramos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 693860
PORTARIA Nº 1478/2021 - GAB/SEMAS

a diretora de gestão administrativa e Financeira, em exercício no uso das 
suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto 
de 2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/887488 e o teor do me-
morando n° 224/2021 diNUrE-sEmas;
rEsolvE:
i – incluir na Portaria Nº 1371/2021-gab/sEmas de 18/08/2021, publicada 
no doE Nº 34.685 do dia 30/08/2021, o servidor rodrigo dos saNtos 
lima, matrícula n° 80846411/2, ocupante do cargo de técnico em gestão 
de meio ambiente, com o objetivo de treinamento dos servidores lotados nos 
Núcleos regionais da sEmas, nos municípios de santarém e Prainha.
belém, 30 de agosto de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUmPra-sE
JEssica brilHaNtE macHado
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 698527

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº 01477/2021-SAGAT/SEMAS, DE 27.08.2021
i – torNar sEm EfEito, a Portaria Nº 01456/2021-gab/sEmas de 
26/08/2021, publicada no doE Nº 34.683 de 27/08/2021, que removeu 
o servidor JorgE PaiXÃo costa, matrícula nº 57194271/1, da gerência 
de transporte-gEtraN/dgaf, para gerência de serviços – gEsEr/dgaf.
lilia marcia ramos rEis
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias-em exercício

Protocolo: 698424

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 459 DE 26 DE AGOSTO DE 2021
Art. 1º. Designar os membros abaixo relacionados para constituírem Co-
missão de Processo administrativo disciplinar - Pad, destinada a apurar, no 
prazo de 30 (trinta) dias, os fatos de que trata o Processo administrativo 
nº 2021/870856, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer 
dos trabalhos.

dados PErfil

Nome: rosiaNE aNdradE tErra
matrícula: 57212244
lotação: idEflor-bio

PrEsidENtE

Nome: EstEr miriaN PimENtEl dE olivEira
matrícula: 307610

lotação: idEflor-bio
mEmbro

Nome: larissa amÉrico rEgis
matrícula: 57201040
lotação: idEflor-bio

mEmbro

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 698461

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 13/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializa-
da para fornecimento de corretivo de solo, do tipo ferticorretivo, produto 
indispensável ao preparo de área para plantios, especialmente pela fina-
lidade de correção de acidez do solo, sendo tal etapa parte integrante da 
metodologia de execução do Projeto PROSAF, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no anexo I – Termo de Referência do 
Edital.
Entrega do Edital: 31/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 15/09/2021
Hora da abertura: 10:00h
ordenador: Karla lessa bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 697828

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 12/2021
o iNstitUto dE dEsENvolvimENto florEstal E da biodivErsidadE 
do Estado do Pará – idEflor-bio, por meio da dirEtoria admiNis-
trativa E fiNaNcEira - daf, e com fundamento no art. 67, da lei federal 
nº 8.666/93, resolve apostilar a substituição da comissão de fiscalização 
de contrato administrativo N° 29/2020 celebrado com a caNtÃo vigilÂN-
cia & sEgUraNÇa ltda, a contar de 01 de janeiro de 2021.
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comissÃo sUbstitUta matrÍcUla

andreia dantas costa 57215340

Elizane silveira de Jesus 5950050

laís dos santos mercedes costa 5940585

Patrícia cristina de leão messias 57224309

belém, 30 de agosto de 2021
Karla lEssa bENgtsoN
Presidente do idEflor-bio

Protocolo: 698845

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº. 439 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/867057 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do mosaico de Unidades de conservação lago de tucuruí
origem: tucuruí-Pa
Destino:  Goianésia do Pará, Breu Branco, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupi-
ranga, Novo repartimento e marabá-Pa
Período: 16 a 27/08/2021 - 11,5 (onze e meia) diárias
servidor: sgt Pm José do carmo da costa e silva - 53745021
sgt Pm cloveraldo Pinheiro Pantoja - 57569101
sgt Pm renê leite rosal - 5756480
cb Pm felipe da silva guerreiro - 4218864
cb Pm felipe moacir oliveira sidonio - 57232846
cb Pm José Nildo gonçalves mendes - 572122652
cb Pm renan batista de freitas - 57233419
cb Pm fabio maciel acerbi - 57226054
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 698477

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 1335/2021-SAGA BELÉM, 30 DE AGOSTO DE 2021
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: Portaria Nº1312/2021-saga, de 26.08.2021,publica-
da no doE nº 34.685, de 30.08.2021, que concedeu licença saúde à servi-
dora rosiaNE soarEs moUtiNHo barbosa, coordenadora de recursos 
Humanos, mf 5917350/1, no período de 04.08 a 18.08.2021.
r E s o l v E: designar o servidor NataNoEl sarmENto da silva, 
assistente administrativo, mf3153720/1, para responder pelo cargo 
de coordenador de recursos humanos, no referido período.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
alaN ailtoN da silva gUimarÃEs
secretário adjunto de gestão administrativa da sEgUP

Protocolo: 698770

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE 
Nº101/2021-SEGUP

Protocolo nº 693063 dE 17/0/2021
Onde se lê: valor de r$360,00
Leia-se: valor de r$300,00

Protocolo: 698447

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1305/2021–SAGA
obJEtivo: Para participar da “operação independência”.
fUNdamENto lEgal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
mUNicÍPio dE origEm:bElÉm/Pa
dEstiNo(s): saliNoPolis/Pa
PErÍodo: 01 a 08.09.2021
QUaNtidadE d diárias: 07 ½ (sete e meia)
sErvidor(Es): JoEl da cUNHa rodrigUEs, mf: 54181470
ordENador: alaN ailtoN da silva gUimarÃEs

Protocolo: 698876

PORTARIA Nº 1318/2021–SAGA
OBJETIVO: para fiscalização da obra da DEPOL.
fUNdamENto lEgal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
mUNicÍPio dE origEm:bElÉm/Pa
dEstiNo(s): mUaNá/Pa
PErÍodo: 25.08 a 01.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 07 ½ (sete e meia)
sErvidor(Es): dorival magalHÃEs dE soUZa, mf: 56154
sidNEY JoHN costa dE morais, mf: 3157741
ordENador: alaN ailtoN da silva gUimarÃEs

Protocolo: 698923

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ
GABINETE DO DIRETOR

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 008/2021

Edital dE rEsPosta aos rEcUrsos da Prova sUbJEtiva, rEa-
liZada Em 14/08/2021, No Horário 8h30 ás 12h00 do Edital Nº 
001/2021- ProcEsso sElEtivo Para o cUrso sUPErior dE tEcNo-
logia Em sEgUraNÇa PÚblica Na modalidadE a distÂNcia Para iN-
grEsso da PrimEira tUrma No sEgUNdo sEmEstrE do aNo lEtivo 
dE 2021, E a sEgUNda tUrma Para iNgrEsso No PrimEiro sEmEstrE 
do aNo lEtivo dE 2022
a diretoria do instituto de Ensino de segurança do Pará – iEsP e a comissão 
organizadora do processo seletivo instituída por meio da Portaria Nº 02 
de 29 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e em atendimento à lei 
de criação do iEsP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e ao disposto no 
art.1º do estatuto do iEsP, atendimento ao item 5.6.1 do Edital 001/2021 
torna pública a resposta aos recursos interpostos pelos candidatos inscritos 
no processo seletivo para o curso superior em tecnologia em segurança 
Pública, com relação a prova subjetiva, realizada no dia 14/08/2021, nos 
polos de Marituba, Marabá e Santarém publicado no diário Oficial do Estado 
n º 34609 de 11de junho de 2021, conforme segue anexo 1 deste edital :
aNEXo1- Edital nº 008/2021- resposta de recursos interpostos pelos can-
didatos na prova subjetiva abaixo:

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 949267192-15
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 440 (quatrocentos e 
quarenta) pontos, com a justificativa na competência 1: o texto produzido apresenta 

muitos desvios de convenção da escrita ( acentuação, ortografia e uso de hífen) 
gramaticais(concordância, pontuação, paralelismo sintático e crase) e de escolha de 
registro( marca de oralidade). Na competência 2: O texto aborda o tema de forma 
previsível por meio do uso de repertório do texto motivador e de informações, fatos 
e opiniões não legitimados. Na competência 3: O projeto de texto apresenta falhas 
de seleção, organização e interpretação de informações, fatos e opiniões capazes 

de construir argumentos em defesa de um ponto. Na competência 4: O texto carece 
de recursos coesivos interparagráfos. Há presença pontual de recursos coesivos 

inteparagráfos com muitas repetições e inadequações. Na competência 5: Proposta 
de intevenção vaga. Há apenas indicação de ações( vacinação e uso de EPi’s). Não há 
definição de um agente promotor de ação o modo como realizá-la, um detalhamento, 

tão pouco o efeito pretendido.
 

  
Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 687033502-82

síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 360 (trezentos e 
sessenta) pontos, com a justificativa na competência 1: o texto produzido apresenta 
estrutura sintática regular e alguns desvios, tais como: de convenção da escrita(a-
centuação) e de gramática(concordância, pontuação e crase. Na competência 2: o 

texto aborda tangencia o tema abordado. Não aborda a questão dos desafios que os 
profissinoais de Segurança Pública e privada encontram em tempos de pandemia do 
novo coronavirus. Na competência 3: O texto tangencia o tema e apresenta alguns 
problemas de organização de ideias em defesa do ponto de vista. Na competência 
4: Presença regular de elementos coesivos inter e intraparágrafos com algumas 

inadequações. Na competência 5: Proposta de intevenção apenas tangencia o tema 
abordado.

  
Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 917027802-44

síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.
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resultado:

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 360 (trezentos e 
sessenta) pontos, com a justificativa na competência 1: Há farta evidência de desco-
nhecimento das regras de elementos da lingua portuguesa:problemas de pontuação, 

concordância, uso de pronomes, caligrafia e escolha de palavras. Na competência 
2: Não se evidencia a presença de conceitos adivindos de outras áreas de conhe-
cimento e o desenvolvimento da ideia central do autor( como podemos ajudar?). 
Não é aprofundada, sendo apenas listados procedimentos e materiais de combate 
á doença, sem maiores exlicações. Ademais, os limites da margem direita da folha 
foram violados diversas vezes. Na competência 3: Há uma tentativa de explicação 
de um argumento(o pânico causado pela mídia), prejudicada pela falta de aguns 

complementos na frase(colocados pelo corretor acima da linha) e por erros de grafia 
de palavras e emprego equivocado de pronome. Na competência 4: a argumentação 
é truncada, repetitiva, com a fluência coesiva prejudicada pela falta de ou uso errado 
de elementos coesivos, como no caso do inicio do 2º paragráfo, onde falta algo antes 
de entrar no argumento e ao longo dele a fluência é limitada. Na competência 5: Não 

se evidencia proposta de intevenção.
 

  
Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 981902022-00

síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado
recurso deferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 600 (seiscentos) pontos, 

tendo sido classificada e aprovada.
  

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 936494282-53
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.
 

resultado
recurso deferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 600 (seiscentos) pontos, 

tendo sido classificado e aprovado.
  

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 988525072-72
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.
 

resultado
recurso deferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 600 ( seiscentos) 

pontos, tendo sido classificado e aprovado.
  

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 963550262-15
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 560 (quinhentos e 
sessenta) pontos, com a justificativa na competência 1- foi atribuido - 120 pontos, 
pois houve desvios gramaticais e de convenções  da escrita . Na competência 2- foi 

atribuido 120 pontos, pois no texto o domínio  mediano  do texto  dissertativo- argu-
mentativo . Na competência 3- foi atribuido 120 pontos- apresentando  informações  
limitadas. Na competência foi atribuido 120 pontos- articula as partes do texto de 
forma  mediana e na competência 5- foi atribuido 80 pontos - Elabora  proposta de  

forma  insuficiente. 
  

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 014 337292-02
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 400 (quatrocentos) 
pontos, com a justificativa na competência 1- foi atribuido - 80 pontos - domínio insu-
ficiente da modalidade  escrita . Na competência 2- foi atribuido 80 pontos-apresenta  

domínio insuficiente do texto  dissertativo- argumentativo. Na competência 3- foi 
atribuido 80 pontos- apresenta  informações  limitadas. Na competência foi atribuido 
80 pontos- articulação textual insuficiente e na competência 5- foi atribuido 80 pon-

tos - Elabora  proposta de  forma  insuficiente. 

  

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 892368822-34
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.
 

resultado
recurso deferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 680 ( seiscentos e 

oitenta) pontos, tendo sido classificado e aprovado.
  

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 522484702-82
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 400 (quatrocentos) 
pontos, com a justificativa na competência 1 - Candidato possui muitos desvios 

de gramática e falha na estrutura sintática o que intefere na compreensão textual. 
Na competência 2 - o candidato demonstra entendimento na proposta solicita-
da, mas não articula suas ideias, apenas expões de forma desorganizada e sem 

fundamentações, no que diz respeito as áreas de conhecimento. È notório, também, 
a estrutura textual, quando o texto dissertativo - argumentativo configura-se em 

no mínimo 4 parágrafos, porém o candidato apresenta apenas. Na competência 3- 
candidato possui tentativa de posicionamento, desenvolvimento de algumas in-
formações, com argumentação pautada no senso comum e sem projeto de texto 

explicito. Na competência 4- Apresenta as partes do texto de forma insuficiente, com 
muitas inadequações, e repertório limitado de recursos coesivos e na competência 
5- candidato possui ideia de intervenção, mas não consegue desenvolvê-la devido 
o não posicionamento das informações nos parágrafos anteriores . proposta sem 

elementos de intervenção.

 
 

Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 735967522-72
síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 440 (quatrocentos e 
quarenta) pontos, com a justificativa na competência 1- Evidenciam-se fortes exem-
plos de erros de pontuação(vírgula), acentuação e de registro inadequado (tamos, 

muitas das vezez...) além de erro de ortografia (proficionais) - Na competência 
2 - Os argumentos apresentados são repetitivos e não há expansão adequada das 

ideias propostas, o que dá pouca sustentação aos pontos de vista defendidos. Não há 
evidências de conceitos advindos de outras áreas do conhecimento, que não o senso 
comum. Na competência 3-A organização das ideias do texto sofrem com a excessiva 
carga de erros de pontuação, que criam interpretações dúbias ou demandam esforço 
de compreensão do que realmente sequer dizer . Na competência 4- a uma repetição 
da conjunção “assim como”, e da conjunção “assim”, o que aumenta a impressão de 
falta de diversidade nos termos conectivos empregados. Na competência 5- Não se 

evidencia proposta de intervenção no final do texto, apenas a enumeração de fatos e 
um vago incentivo a seguirmos nos cuidando emantendo a fé.

  
Nº dE iNscriÇÃo / cPf: 837894132-91

síntese do recurso: solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera válida a argumentaçao do candidato sendo 

sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.
 

resultado

recurso indeferido : a nota atribuida pelo segundo corretor foi 480 (quatrocentos 
e oitenta) pontos, com a justificativa na competência 1- Candidato possui algumas 
falhas na estrutura sintática e alguns desvios de gramática e convenções de escrita. 
- Na competência 2 - Não aborda o tema de forma completa, não apresenta relação 
entre as ideias e a estrutura do texto com apenas 3 parágrafos, o que configura não 
atendimento ao tipo textual. Na competência 3-Há posicionamento das informações 

apresentadas de forma não relacionadas ao tema, mas demostra tentativa projeto de 
texto, apesar de muitas falhas . Na competência 4- Demostra pouco conhecimento 
dos recursos coesivos e apresenta períodos truncados ,ou seja, utilizados de forma 

independentes quando possuem dependência. Na competência 5- Proposta de 
intervenção inexistente.

marituba, 30 de agosto de 2021
comissão organizadora do Processo seletivo do curso superior de tecno-
logia em segurança Pública -modalidade -Ead
antonio bentes da silva filho - cel bm
diretor do iEsP
sônia da costa Passos – Profa dra
coordenadora de Ensino superior do iEsP
Erika Larissa Martins da Silva – Profa
gerente técnico Pedagógico cEs/iEsP
thaís barros costa
gerente técnico administrativo – cEs/iEsP

Protocolo: 698971
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

 M I A R

.
PORTARIA

.

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL N.º 162/2021 – CCC. ob-
jeto: NomEar o caP QoPm rg 35472 marcEliNo da silva aNdradE, 
em substituição ao 3º sgt Pm rg 24337 ailtoN da cUNHa lEÃo, como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 018/2019 – DAL/PMPA, cujo objeto 
destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede do 27º PPd - bUJarÚ/
Pa”, NomEar o 2º sgt Pm rg 24801 JoNilsoN das cHagas silvia, 
como fiscal Interino em substituição ao MAJ QOPM 29166 FRANCISCO 
gilbErto PiNHEiro cardoso; registra-se, publique-se e cumpra-se; 
belém/Pa, 30 de agosto de 2021. JorgE WilsoN PiNHEiro dE araÚJo – 
cEl QoPm rg 26311; diretor de apoio logístico da PmPa.

Protocolo: 698567

.
.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 045/2021-EP/PM – obJEto: Nomear o maJ QoPm rg 
33511 EDSON MELO DE CASTRO para exercer a função de Fiscal do Con-
trato administrativo nº 015/2021 – EP/PmPa; belém/Pa, 30/08/2021; JE-
aNdErsoN da silva saraiva – tEN cEl QoPm, chefe do EP/PmPa.

Protocolo: 698787

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO ADM Nº 019/2021 - EP/PMPA. obJEto: aquisição equi-
pamentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o aparelhamento 
de salas para desenvolvimento das atividades do ProErd. valor total: 
r$ 7.024,03. data dE assiNatUra: 30/08/2021. vigÊNcia: 30/08/2021 
a 30/08/2022. dotaÇÃo orÇamENtária: Programa: 1500 – cidadania, 
Justiça e direitos Humanos; ação (Projeto/atividade): 26/6730 – imple-
mentação de ações do ProErd; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equi-
pamentos e material Permanente; Plano interno: 21dEmP00100; fonte de 
recurso: 0301 (recursos ordinários). EmPrEsa: PoNto iNfo comErcio 
E sErviÇos dE iNformática EirEli. cNPJ: 08.255.726/0001-87. or-
dENador: JosÉ dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPm – cmt 
geral da PmPa.

Protocolo: 698892
CONTRATO ADM Nº 020/2021 - EP/PMPA. obJEto: aquisição equipa-
mentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o aparelhamento de 
salas para desenvolvimento das atividades do ProErd. valor total: r$ 
12.790,00. data dE assiNatUra: 30/08/2021. vigÊNcia: 30/08/2021 
a 30/08/2022. dotaÇÃo orÇamENtária: Programa: 1500 – cidadania, 
Justiça e direitos Humanos; ação (Projeto/atividade): 26/6730 – imple-
mentação de ações do ProErd; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equi-
pamentos e material Permanente; Plano interno: 21dEmP00100; fonte de 
recurso: 0301 (recursos ordinários). EmPrEsa: ac fraNco dE almEida 
comÉrcio mat. HosPitalar EirEli. cNPJ: 05.054.838/0001-21. ordE-
Nador: JosÉ dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPm – cmt geral 
da PmPa.

Protocolo: 698929
CONTRATO ADM Nº 021/2021 - EP/PMPA. obJEto: aquisição equipa-
mentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o aparelhamento de 
salas para desenvolvimento das atividades do ProErd. valor total: r$ 
23.615,54. data dE assiNatUra: 30/08/2021. vigÊNcia: 30/08/2021 
a 30/08/2022. dotaÇÃo orÇamENtária: Programa: 1500 – cidadania, 
Justiça e direitos Humanos; ação (Projeto/atividade): 26/6730 – imple-
mentação de ações do ProErd; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equi-
pamentos e material Permanente; Plano interno: 21dEmP00100; fonte 
de recurso: 0301 (recursos ordinários). EmPrEsa: g s sarmENto o 
distribUidora E comErcio dE EQUiPamENtos E sUPrimENtos dE 
iNformática EirEli. cNPJ: 42.254.594/0001-07. ordENador: JosÉ 
dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPm – cmt geral da PmPa.

Protocolo: 698933
CONTRATO ADM Nº 023/2021 - EP/PMPA. obJEto: aquisição equipa-
mentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o aparelhamento de 
salas para desenvolvimento das atividades do ProErd. valor total: r$ 
27.092,00. data dE assiNatUra: 30/08/2021. vigÊNcia: 30/08/2021 
a 30/08/2022. dotaÇÃo orÇamENtária: Programa: 1500 – cidadania, 
Justiça e direitos Humanos; ação (Projeto/atividade): 26/6730 – imple-
mentação de ações do ProErd; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equi-
pamentos e material Permanente; Plano interno: 21dEmP00100; fonte de 
recurso: 0301 (recursos ordinários). EmPrEsa: silvaNE cristiNa dos 
saNtos vicENtE mE. cNPJ: 35.316.374/0001-03. ordENador: JosÉ 
dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPm – cmt geral da PmPa.

Protocolo: 698938
CONTRATO ADM Nº 022/2021 - EP/PMPA. obJEto: aquisição equi-
pamentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o aparelhamento 
de salas para desenvolvimento das atividades do ProErd. valor total: 
r$ 2.500,00. data dE assiNatUra: 30/08/2021. vigÊNcia: 30/08/2021 
a 30/08/2022. dotaÇÃo orÇamENtária: Programa: 1500 – cidadania, 

Justiça e direitos Humanos; ação (Projeto/atividade): 26/6730 – imple-
mentação de ações do ProErd; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equi-
pamentos e material Permanente; Plano interno: 21dEmP00100; fonte 
de recurso: 0301 (recursos ordinários). EmPrEsa: bElPará comErcial 
ltda. cNPJ: 05.903.157/0001-40. ordENador: JosÉ dilsoN mElo dE 
soUZa JÚNior – cEl QoPm – cmt geral da PmPa.

Protocolo: 698947
CONTRATO ADM Nº 025/2021 - EP/PMPA. obJEto: aquisição equi-
pamentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o aparelhamento 
de salas para desenvolvimento das atividades do ProErd. valor total: 
r$ 6.877,91. data dE assiNatUra: 30/08/2021. vigÊNcia: 30/08/2021 
a 30/08/2022. dotaÇÃo orÇamENtária: Programa: 1500 – cidadania, 
Justiça e direitos Humanos; ação (Projeto/atividade): 26/6730 – imple-
mentação de ações do ProErd; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equi-
pamentos e material Permanente; Plano interno: 21dEmP00100; fonte de 
recurso: 0301 (recursos ordinários). EmPrEsa: clEbEr NascimENto da 
rosa mE. cNPJ: 11.142.525/0001-88. ordENador: JosÉ dilsoN mElo 
dE soUZa JÚNior – cEl QoPm – cmt geral da PmPa.

Protocolo: 698950
CONTRATO ADM Nº 024/2021 - EP/PMPA. obJEto: aquisição equipa-
mentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o aparelhamento de 
salas para desenvolvimento das atividades do ProErd. valor total: r$ 
15.344,94. data dE assiNatUra: 30/08/2021. vigÊNcia: 30/08/2021 
a 30/08/2022. dotaÇÃo orÇamENtária: Programa: 1500 – cidadania, 
Justiça e direitos Humanos; ação (Projeto/atividade): 26/6730 – imple-
mentação de ações do ProErd; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equi-
pamentos e material Permanente; Plano interno: 21dEmP00100; fon-
te de recurso: 0301 (recursos ordinários). EmPrEsa: Egc comÉrcio 
E atacadista dE iNformática E ElEtroElEtrÔNicos EirEli. cNPJ: 
31.768.037/0001-98. ordENador: JosÉ dilsoN mElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPm – cmt geral da PmPa.

Protocolo: 698941

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 017/2021/CPL/PMPA
PaE Nº 2021/240223
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia militar do Pará, inscrita no cNPJ/mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratados:

CFO - CURSO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS PM PA/2019-2021 (3º ANO)
disciPliNa docENtE cPf valor

gestão por Processos ruy celso lobato dos santos 218.334.862-34 r$ 1.400,00
gestão Estratégica Kátia vanessa coutinho chaves 679.290.792-87 r$ 1.400,00
gestão de logística Helena lucia damasceno ferreira 128.275.412-20 r$ 1.800,00

gestão orçamentaria e financeira ronaldo césar Perdigão de moraes 482.773.122-53 r$ 1.400,00
gestão de Qualidade sheyla rosana oliveira moraes 623.089.472-68 r$ 1.350,00

Elaboração e gerenciamento de Projetos Jeanderson da silva saraiva 704.470.712-20 r$ 2.400,00
Direito Agrário com Foco na resolução de conflitos antonio dos santos gama Júnior 671.506.402.-49 r$ 2.100,00

direito ambiental fernando alberto biloia da silva 581.214.472-91 r$ 2.400,00
legislação Especial misael de Jesus vulcão de andrade 751.647.362-68 r$ 3.500,00

legislação de trânsito Erick Alexandre Martins Miranda 460.234.612-04 r$ 2.100,00
gerenciamento de crise, Negociação e tomada 

de decisão Mauro José Maués Paixão 410.158.192-49 r$ 5.600,00

segurança de instalações fisicas e dignatários douglas lima dos santos 821.294.362-34 r$ 2.100,00
treinamento fisico militar iii Júlio iidefonso damasceno ferreira 414.412.142-91 r$ 5.600,00

análise criminal luiz Nestor sodré silveira 513.996.523-20 r$ 2.400,00
Estatística e análise de dados vanessa ferreira monteiro 010.678.142-13 r$ 2.400,00

Cartografia e Geoinforrmação Na Análise Do 
Espaço Geográfico leonardo sousa dos santos 613.526.402-87 r$ 2.250,00

Chefia e Liderança III Emmanuel Queiroz leão braga 352.414.972-34 r$ 1.400,00
ordem Unida iii marcus vinicius costa da silveira 847.484.862-87 r$ 2.800,00

Metodologia Cientifica sônia da costa Passos 562.870.702-34 r$ 2.700,00
Policiamento assistencial Ericka do Socorro Silva da Costa 782.716.492-72 r$ 1.050,00

rádio Patrulhamento e técnicas de abordagem iii marcus vinicius costa da silveira 847.484.862-87 r$ 2.800,00
Policiamento Escolar Jorge luiz aragão silva 442.725.612-00 r$ 1.200,00
Policiamento turístico marcus vinicius de castro alves 483.251.712-00 r$ 1.200,00
Policiamento com cães João douglas ferreira soares 747.158.282-00 r$ 1.050,00
Policiamento montado rodrigo tanner guimarães Nunes 631.715.702-20 r$ 1.050,00
Policiamento fluvial adriano rogério dantas monteiro 769.179.832-68 r$ 2.100,00
Policiamento aéreo gilmar mendes cavalcante 943.179.505-10 r$ 1.050,00

Policiamento de trânsito diogo José Nascimento ferreira 933.424.112-87 r$ 1.050,00
operações Policiais Em área Urbana e selva iii felipe corrêa aires 831.717.622-34 r$ 5.040,00

defesa Pessoal Policial militar iii Mauro José Maués Paixão 410.158.192-49 r$ 5.600,00
Policiamento comunitário Hélio Paixão de Moraes 629.741.142-53 r$ 3.200,00

Planejamento operacional aplicado Thiago Barbosa Teixeira 526.517.622-53 r$ 2.100,00

Palestras E cursos Em Áreas Afins
Jorge fabricio dos santos 377.472.402-44 r$ 700,00
Joyce Wania lira louzada 803.127.722-20 r$ 700,00

ruy celso lobato dos santos 218.334.862-34 r$ 1.050,00
Estágio supervisionado marcus vinicius costa da silveira 847.484.862-87 r$ 7.000,00

curso de condutor de veiculo de Emergência José João de azevedo corrêa 323.792.772-49 r$ 2.800,00
armamento, munição E tiro iii Edson corrêa dias 002.765.272.67 r$ 7.000,00

Palestra de libras sheyla alves obadia 513.225.792-53 r$ 350,00
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do obJEto: contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas 
no Curso de Formação de Oficiais da PMPA/2019-2021”.
da fUNdamENtaÇÃo lEgal E JUstificativa dE iNEXigibilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor Estimado: r$114.228,00 (cento e quatorze mil, duzentos e vinte 
e oito reais).
rEcUrsos orÇamENtários: Programa: 1502 - segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros serviços de terceiros - Pessoa física, 
Plano interno: 1050008833; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – 
cEl Pm, comaNdaNtE-gEral da PmPa
foro: belém – Estado do Pará.
data: 30 de agosto de 2021
JosÉ dilsoN mElo dE soUZa JÚNior - cEl Pm rg 18044
comaNdaNtE-gEral da PmPa

Protocolo: 698758

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 017/2021/cPl/PmPa visando a contratação de professores 
e/ou instrutores para ministrarem aulas no Curso de Formação de Oficiais 
da PmPa/2019-2021.
valor: r$114.228,00 (cento e quatorze mil, duzentos e vinte e oito reais).
belém - Pa, 30 de agosto de 2021
JosÉ dilsoN mElo dE soUZa JÚNior - cEl Pm rg 18044
comaNdaNtE-gEral da PmPa

Protocolo: 698768

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO
PORTARIA Nº 708/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, albErNaNdo 
moNtEiro da silva, cEl Pm, mf: 56149101, do efetivo do (a) coNJUr 
Pm; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; valor: r$ 1.200,00; 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 709/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, Eliomar cam-
Pos faUstiNo, cEl Pm, mf: 56842931, do efetivo do (a) cms; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 2.000,00; 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 710/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, maNoEl go-
mEs da silva, JUNior, 2º tEN Pm, mf 5787157/1, do efetivo do (a) HPm/
cms; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – ma-
tErial dE coNsUmo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel QoPm.
PORTARIA Nº 711/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, adriaNa cHa-
da cHavEs, tEN cEl Pm, mf: 57973061, do efetivo do (a) amc/cms; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – ma-
tErial dE coNsUmo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel QoPm.
PORTARIA Nº 712/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, liliaN Patri-
cia soUZa barros, maJ Pm, mf 54189989/4, do efetivo do (a) lad/cms; 
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 – ma-
tErial dE coNsUmo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel QoPm.
PORTARIA Nº 713/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, gabriEla loU-
rEiro da crUZ carvalHo, caP Pm, mf 57233895/2, do efetivo do (a) 
Usa i/cfaP/cms; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Presta-
ção de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 2.500,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.30 – matErial dE coNsUmo; fonte de recurso: 0101 (te-
souro); ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel 
QoPm.
PORTARIA Nº 714/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, aYNiErE soU-
sa soarEs, caP Pm, mf 5911757/1, do efetivo do (a) Usa vii/marabá/
cms; 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 715/2021-DGA-SUP FUNDOS; suprido, mardoNia 
alvEs cHEcaliN, maJ Pm, mf: 57230727/1, do efetivo do (a) cENtro 
dE rEabilitaÇÃo/cms; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 2.000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – matErial dE coNsUmo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, 
cel QoPm.

Protocolo: 698693

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1437/21/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; des-
tino: Portel-Pa; Período: 01 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 08 de 
alimentação e 07 de pousada; servidores: sgt Pm braulio saraiva. cPf: 
372.540.572-72; valor: r$ 1.978,20. cb Pm miqueias monteiro cabral; 
cPf: 947.042.442-53; valor: r$ 1.899,00. cb Pm davison maciel dos reis; 
cPf: 673.882.302-97; valor: r$ 1.899,00. cb Pm diogo José brito veiga; 
cPf: 828.720.662-68; valor: r$ 1.899,00. ordenador: cEl QoPm robiN-
soN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1438/21/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; des-
tino: bragança-Pa; Período: 27/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; servidores: cEl Pm José dilson melo de souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87; valor: r$ 158,26. caP Pm Edson corrêa dias; cPf: 
002.765.272-67; valor: r$ 145,07. sgt Pm douglas vitorino campelo 
silva; cPf: 605.255.412-68; valor: r$ 131,88. sgt Pm renil de araujo 
ferreira; cPf: 586.468.332-91; valor: r$ 131,88. sd Pm Willdson araujo 
vale; cPf: 008.559.072-07; valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPm ro-
biNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 698566
PORTARIA Nº 179/21/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 pou-
sada; servidores: sgt Pm raimundo viegas lima; cPf: 579.944.472-
87; valor r$ 1.318,80. cb Pm Paula daniela Nascimento de morais; cPf: 
950.725.432-34; valor: r$1.266,00. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 180/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; mu-
nicípio de origem: ananindeua-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; servidor: cb Pm alan sousa lacôrte; cPf: 900.692.932-87; valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº 181/21/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 clenilson Peniche galisa; cPf: 763.393.942-72; valor r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 182/21/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: sgt Pm Nicomedes alves de araújo Júnior; cPf: 392.458.532-
68; valor r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boU-
lHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº 183/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; mu-
nicípio de origem: ananindeua-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: cb Pm adriana mara barros brabo; cPf: 939.804.932-53; va-
lor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº 184/21/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; mu-
nicípio de origem: ananindeua-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 03 a 
08/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: cb Pm cleiton rafael alves lopes; cPf: 008.131.442-64; 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 185/21/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 Bruno Jefferson Nascimento Martins; CPF: 006.235.182-60; 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 186/21/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 Elton Willians rodrigues lisboa; cPf: 002.886.152-39; 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.

Protocolo: 698588
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.

OUTRAS MATÉRIAS
.

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2021-CPL/PMPA
o comandante-geral da Polícia militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e art. 5º, iii 
e iv, da lei Estadual 6.474/02, regulamentada pelo art. 13, incisos iii e iv, 
do decreto Estadual nº 534/2020.
considerando os recursos administrativos interpostos pelas empresas ro-
cHa NortH ENgENHaria iNdUstria E comErcio dE movEis EirEli – 
EPP, inscrita no cNPJ sob o n.º 08.408.448/0001-50 e toP miX comErcio 
E sErvicos EirEli – EPP, inscrita no cNPJ sob o n.º 20.515.983/0001-06 
contra ato do Pregoeiro que aceitou e habilitou as propostas das recorri-
das UNivErsal fabricacao E comErcio dE movEis ltda-mE, cNPJ n.º 
: 21.041.143/0001-11 e ls sErviÇos dE iNformática E ElEtrÔNica 
ltda EPP, cNPJ nº 10.793.812/0001-95, para os itens 08, 16 e 17 respec-
tivamente do certame, nos autos do Processo licitatório nº 2021/197072, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2021-cPl/PmPa, tendo como ob-
jeto a aquisição de material para os polos do curso de formação de Praças, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
rEsolvE:
01 – ACOLHER integralmente os fundamentos e as conclusões expostas 
nas decisões adotadas pelo Pregoeiro nos autos do certame em epígrafe 
que negou provimento aos recursos interpostos pelas recorrentes;
02 – adJUdicar os objetos do processo licitatório às empresas UNi-
vErsal fabricacao E comErcio dE movEis ltda-mE, cNPJ n.º : 
21.041.143/0001-11 e ls sErviÇos dE iNformática E ElEtrÔNica 
ltda EPP, cNPJ nº 10.793.812/0001-95, pelos valores de r$ 227.650,00 
(duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), r$ 76.763,00 
(setenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais) e r$ 18.423,12 (de-
zoito mil quatrocentos e vinte e três reais e doze centavos) para os itens 
08, 16 e 17 do certame, respectivamente;
03 – rEtorNar os autos à comissão Permanente de licitação para pros-
seguimento do processo licitatório, na forma prevista em lei.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Quartel em belém – Pa, 26 de agosto de 2021
JosÉ dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPm
comaNdaNtE-gEral da PmPa

Protocolo: 698488

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 040/2021
Exercício: 2021
objeto: contratação de Empresas na prestação de serviços e fornecimento 
diversos
Justificativa: Oferecer aos associados do FASPM serviços e bens diversos 
por meio dos serviços reembolsáveis ou descontos junto a empresas cre-
denciadas.
valor: conforme dotação orçamentária com desprendimento por demanda.
vigência: 10/08/2021 a 09/08/2022.
data da assinatura: 10/08/2021.
licitação: oriUNdo do ProcEsso N° 012/2021 – cPl/fasPm – creden-
ciamento N° 001/2021 – cPl/fasPm.
Programa: 1502 – segurança Publica
Projeto atividade: 8277 – ações finalísticas
Elemento de despesa:
339030 – material de consumo
339032 – mat. bens ou serv. distrb. gratuita
3339048 – Outros auxílios Financeiros a Pessoa Física
339039 – outros serv. de terceiros Pessoa Juridica
3449052 – Equipamentos e material Permanente
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: W. cravo comercio e Engenharia ltda
cNPJ: 37.026.876/0001-26
Endereço: Pass. Paulo assução, n° 40, icuí-guajará, bloco E. cidade de 
ananindeua, cEP: 67.125-220
E-mail: wcravo@wmempreendimento.com.br
fone: (91) 98383-3909
ordenador: EmErsoN aNibal mEsQUita martiNs - tEN cEl QoPm
responsável pela direção do fasPm.

Protocolo: 698557

..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 004/2021 - GAF - DIÁRIAS de 30 de agosto de 2021
obJEtivo: elaborar o inventário dos bens móveis permanentes, perten-
centes ao fundo de saúde dos servidores militares - fUNsaU
fUNdamENto lEgal: lei nº 5.119/84
mUNicÍPio dE origEm: bElÉm-Pa
dEstiNo: castanhal - Pa e abaetetuba - Pa
PErÍodo: 30/08/2021 À 02/09/2021
QUaNtidadE dE diárias: 04 dE alimENtaÇÃo E 03 dE PoUsada
sErvidorEs: 1º tEN QoaPm rg 16538 rÍvia cristiNa silva dE araÚ-
Jo figUEirEdo saNtos, cPf: 380.899.982-91,
valor: r$ 987,77
3º sgt Pm rg 27641 raimUNdo JÚNior carvalHo da silva dias, cPf: 
427.799.102-59,
valor: r$ 923,16
cb Pm rg 36346 aNdErsoN da silva saraiva, cPf: 906.664.102-
91, valor: r$ 886,20
cb Pm rg 37400 brENda lorENa saNtos dos rEis, cPf: 002.928.962-
98, valor: r$ 886,20
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (cinco) dias após a data de re-
torno
ordENador: cEl QosPm lÍsio EdUardo caPEla HErmEs
diretor do fUNsaU

Protocolo: 698682

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº: 082/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: lUcas fagUNdEs olivEira viaNa.
cNPJ: 29.935.718/0001-51
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698642
CONTRATO Nº: 081/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 12.757,50 (doze mil, setecentos e cinquenta e sete reais, 
cinquenta centavos).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: HaNd sHoP sUPrimENtos mÉdicos E tEraPÊUticos ltda.
cNPJ: 00.267.908/0001-66
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698640
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CONTRATO Nº: 078/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 53.220,00 (cinquenta e três mil, duzentos e vinte reais).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: i. s. costa cENtral tElEmEdiciNa EirEli.
cNPJ: 18.031.325/0001-05,
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698627
CONTRATO Nº: 079/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 102.562,50 (cento e dois mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais, e cinquenta centavos).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: sis comErcio dE matEriais E EQUiPamENtos ltda.
cNPJ: 29.926.189/0001-20,
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698630
CONTRATO Nº: 080/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 2.689,20 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais, vinte 
centavos).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: rosaNgEla soarEs sardiNHa corNEtta mE.
cNPJ: 02.605.669/0001-32
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698634
CONTRATO Nº: 074/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: tEsla iNovaÇÃo comÉrcio E sErviÇos tEcNologia.
cNPJ: 05.923.930/0001-30
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698619

CONTRATO Nº: 075/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 78.315,00 (setenta e oito mil, trezentos e quinze reais).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: cirÚrgicas mUllEt imPortadora E EXPortadora dE 
EQUiPamENtos HosPitalarEs E odoNtolÓgicos EirEli.
cNPJ: 34.055.837/0001-50
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698621
CONTRATO Nº: 076/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 19.998,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito re-
ais).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: PostErari assEssoria tÉcNica EirElli
cNPJ: 16.743.543/0001-39
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698623
CONTRATO Nº: 077/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: r$ 23.864,00 (vinte e três mil e oitocentos e sessenta e quatro 
reais).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: JosÉ camPos dE macEdo 07620276220.
cNPJ: 36.268.317/0001-50
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698625
CONTRATO Nº: 072/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 - cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: 264.999,70 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e 
noventa e nove reais, setenta centavos).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
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Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: tEKmarKEt iNdÚstria, comErcio E sErviÇos ltda.
cNPJ: 21.579.468/0001-52
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698615
CONTRATO Nº: 073/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de materiais de consumo e permanentes de atendimento 
pré-hospitalar para as organizações militares da capital e do interior do 
estado, assim como para equipar as Unidades de resgates.
origem: PrEgÃo ElEtrÔNico n° 011/2021 – cbmPa.
data da assinatura: 26/08/2021
valor total: 24.247,80 (vinte quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais, 
oitenta centavos).
vigência: 26/08/2021 até 26/08/2022.
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
c. funcional: 06.182.1502.8825 – operações de combate a incêndios, 
busca, salvamento E aph.
Natureza da despesa: 339030 – material de consumo
Unidade gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000 – tesouro
fonte de recursos: 0106007052 – convênio infraero
c. funcional: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cbmPa
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente
contratada: gisElY dos saNtos sarmENto olivEira.
cNPJ: 42.254.594/0001-07
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cEl Qobm

Protocolo: 698616

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica a reabertura do Processo licitatório por ter sido anteriormente im-
pugnado, com ajuste no Termo de Referência, conforme abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 018/2021, modo de disputa abErto/fEcHado, 
tipo mENor PrEÇo Por grUPo E Por itEm, valor global estimado r$ 
458.149,90 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e nove 
reais e noventa centavos).
objeto: aQUisiÇÃo dE mEdalHas E distiNtivos Para atENdEr as NE-
cEssidadEs do cbmPa.
Pregoeiro titular: moisés tavares moraes – tcEl Qobm
Pregoeiro substituto: luiz alfredo silva galiza dos santos -  maJ Qobm.
data de abertura: 14/09/2021, às 09h30 (horário de brasília).
Entrega do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br,www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
belém, 30 de agosto de 2021.
HaYmaN aPolo gomEs dE soUZa – cEl Qobm
comandante-geral do cbmPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 698762

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo: 3. Contrato: 114/2018-PCE/PA. Partes: Polícia civil do 
Estado do Pará. CNPJ nº 00.368.105/0001-06. Imprensa Oficial do Estado 
do Pará – ioE/Pa nº 04.835.476/0001-01. objeto: Prorrogação do prazo 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. data da assinatura: 
22/08/2021. vigência: 22/08/2021 à 22/08/2022 orçamento: Programa 
de trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.131.1508.8233.339039.0101 Estadual. Proc. nº 2021/752109. contra-
tada: imprensa Oficial do Estado do Pará – IOE/PA. Endereço: Trav. do 
chaco nº 2271, bairro marco, cEP 66.093-542, belém/Pa. ordenadora: 
aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo. chefe de gabinete do dele-
gado geral da Polícia civil.

Protocolo: 698695

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
ÓRGÃO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

ParEcEr
a comissão de avaliação de bens móveis, designada pela Portaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE 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 rEcomENdaÇÃo
1 65843 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
2 65844 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
3 65845 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
4 65846 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
5 65847 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
6 65848 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
7 65849 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
8 65850 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
9 65851 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
10 65852 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
11 65853 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
12 65854 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
13 65855 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
14 65856 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
15 65857 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
16 65858 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
17 65859 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
18 65860 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
19 65872 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
20 65873 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
21 65874 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
22 66695 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
23 66696 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
24 66697 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
25 66698 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
26 66699 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
27 66700 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
28 66701 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
29 66702 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
30 66703 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
31 66704 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
32 66705 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
33 66706 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
34 66707 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
35 66708 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
36 66709 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
37 66710 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
38 66711 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
39 66712 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
40 66713 colEtE balistico, NivEl iii-a, mascUliNo, iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo

Protocolo: 698715
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

ÓRGÃO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

ParEcEr
a comissão de avaliação de bens móveis, designada pela Portaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE 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 rEcomENdaÇÃo
1 55809 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
2 55810 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
3 55811 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
4 55812 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
5 55813 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
6 55814 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
7 55815 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
8 55816 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
9 55817 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
10 55818 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
11 55819 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
12 65761 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
13 65762 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
14 65763 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
15 65764 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
16 65765 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
17 65768 colEtE balistico, NivEl iii-a, gg iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
18 65809 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
19 65810 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
20 65811 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
21 65812 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
22 65813 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
23 65814 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
24 65815 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
25 65816 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
26 65817 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
27 65818 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
28 65830 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
29 65831 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
30 65832 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
31 65833 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
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32 65834 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
33 65835 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
34 65836 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
35 65837 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
36 65838 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
37 65839 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
38 65840 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
39 65841 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo
40 65842 colEtE balistico, NivEl iii-a, fEmiNiNo, tam. iNsErvÍvEl iNciNEraÇÃo

Protocolo: 698718
PORTARIA Nº 409/2021-GAB/CGPC/DIVERSOS de 30/08/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 458/2020-gab/corrEgEPol 
de 21/11/2020, que apurou a conduta da servidora N.b.H.g., mat. nº 
5940228, referente a sua ausência intencional das atividades policiais por 
mais de 30 dias, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de elementos capazes de atestar a prática 
de transgressão disciplinar por parte da servidora sindicada;
rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 458/2020-
gab/corrEgEPol de 21/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 698760
PORTARIA Nº 311/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 11/08/2021
CONSIDERANDO: considerando a necessidade de identificar e apurar res-
ponsabilidades, referentes ao não atendimento das requisições do mP, fato 
que gerou a Notícia fato nº 007145-003/2021, o ofício nº 089/2021/mPE/
PJsa de 16/07/021 encaminhado a cgPc/Pa, fato ocorrido em santana do 
Araguaia/PA e demais conexos conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc victor costa lima lEal - corrEgEdoria rEgioNal do sUdEstE 
do Pará – 10ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 312/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 18/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor 
a.a.N.a.s., mat. nº 5914347, diante dos procedimentos adotados refe-
rentes ao boP nº 0005/2021.101568-2, já que segundo denúncias enca-
minhadas à dcrif o servidor teria agido, em tese, com parcialidade e de 
forma incompatível com a função, fato ocorrido em belém, tudo conforme 
despacho da ccrm/cgPc de 05/08/2021 e demais conexos conforme ane-
xos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc gUstavo JosÉ foNtENElE barrEira - corrEgEdoria gEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 313/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 18/08/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as respon-
sabilidades pelo atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl nº 
00007/2020.100114-8 (Proc. 0006673-08.2020.8.14.0401), tudo confor-
me of. 062/2021- mPPa/1PJcEaP-tcsP de 28/06/2021 e demais fatos co-
nexos, conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc simoNE EdoroN macHado araÚJo - corrEgEdoria gEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 314/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 18/08/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso, na conclusão e remessa dos iPl’s 00008/2019.100732-2 
e 00008/2020.100760-6 (sec. de icoaraci – belém-Pa), tudo conforme a 
Notícia de fato nº 000298-100/2021, os ofícios 020/2021- mP-4ªPJcEaP/
gab e 021/2021-mP-4ªPJcEaP/gab ambos de 13/07/2021 e o despacho 
da CCRM/CORREGEPOL de 26/07/2021 e demais fatos conexos, conforme 
anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc simoNE EdoroN macHado araÚJo - corrEgEdoria gEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 315/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 18/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor l.r.s., 
mat. nº 5412048, o qual teria, praticado atitude arbitrária depois de en-
volver-se em um acidente de trânsito, fato ocorrido no dia 16/02/2021, no 
município de Belém/PA e demais conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc gUstavo JosÉ foNtENElE barrEira - corrEgEdoria gEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 316/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 18/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da servidora P,N.s.c., 
mat. nº 5914135, a qual teria, em tese, deixado de cumprir determinação 
judicial acerca do cumprimento de diligências requisitadas pelo órgão mi-
nisterial, nos autos do boc nº 00274/2019.100398-8/data (Processo nº 
0800007-73.2020.8.14.0201 de 26/02/2021, conforme of. nº 16/2020-
SEC/VIJDI de 15/01/2020, anexos e fatos conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNsEca E gomEs - divisÃo dE disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 317/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 18/08/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabilidades, 
referentes ao não atendimento das requisições do mP para instauração de 
procedimento referente ao boP nº 00031/2018.101564-6, fato este que 
gerou a Notícia de fato nº 000416-121/2021-mP/1ªPJdm e a comunicação 
à corregedoria através do of. nº 121/2021-mP/1ªPJdm, fato ocorrido no 
Distrito de Mosqueiro e demais fatos conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc maria do PErPEtUo socorro rEbElo dE aNdradE PicaNÇo - 
comissÃo PErmaNENtE dE ProcEsso admiNistrativo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 318/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 18/08/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face o teor do of. nº019/2021/mP-4ªPJcEaP/gab de 13/07/2021, refe-
rente o excesso de prazo na conclusão do APFD nº 0008/2020.100154-
5 (Proc. nº 0004352-97.2020.8.14.0401), tudo conforme despacho da 
CCRM/CGPC de 26/07/2021 e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lENa JaNNE botElHo dE almEida - corrEgEdoria gEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 319/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados pelo 
mP, através do of. nº 138/2021-mPPa/1ªPJNP referente a Notícia fato nº 
000322-181/2019, onde dentre outros fatos é requerida apuração da con-
duta do servidor que deixou de responder e adotar as medidas legais per-
tinentes a requisição feita pelo ministério Público relacionada a Nf supraci-
tada, fatos ocorridos no município de altamira, tudo conforme despacho da 
COINT/CGPC de 06/08/2021, juntamente com anexos e demais conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
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dPc godofrEdo martiNs borgEs - corrEgEdoria rEgioNal do 
XiNgU – 11ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 320/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor que dei-
xou, em tese, de responder e cumprir determinação judicial, nos autos do 
Processo Judicial nº 0800676-37.020.8.14.0069, conforme consta do PaE 
2021/790838, of. nº 116/21-sJ-Pacajá, de 19/07/2021, despacho coiNt/
CGPC de 21/07/2021, anexos e fatos conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc victor costa lima lEal - corrEgEdoria rEgioNal do sUdEstE 
do Para – 10ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 321/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta a conduta do servidor 
v.f.g., mat. nº 5857449, o qual teria agido de forma arbitrária contra o 
senhor J.c.H., tudo conforme despacho da coiNt/cgPc de 30/07/2021 e 
demais fatos conexos, conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rafaElla lacErda figUEirEdo - corrEgEdoria rEgioNal do 
baiXo E mÉdio amaZoNas – 12ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 322/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta dos servidores m.E.c, 
mat. nº 5940452 e outro, os quais teriam, em tese, agido com arbitrarie-
dade, ameaça verbal e excesso por ocasião da prisão da nacional A.T.P.A., 
fato ocorrido em abril/2019, no município de Juruti, consoante of. nº 
125/2021-mP/PJJ de 20/07/2021 (simP nº 001251-092/2019), conforme 
despacho COINT/CGPC de 27/07/2021, anexos e fatos conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rafaElla lacErda figUEirEdo - corrEgEdoria rEgioNal do 
baiXo E mÉdio amaZoNas – 12ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 323/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e definir responsabilidade, 
face o teor do of. nº 49/2019-gab/Juiz/comarca de ourém, de 29/08/2019, 
com denúncia de terceiros que visualizavam com frequência, policial civil 
na vtr 2328 – depol de ourém, à beira da estrada, na prática, em tese, de 
ações arbitrárias incompatíveis com as funções policiais, conforme despa-
cho da COINT/CGPC de 07/07/2021, anexos e demais conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 324/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu os fatos delatados pelos flagranteados W.B., J.S.S., R.R.S. e A.S., 
em audiência de custódia nos autos do Processo Judicial nº 0800961-
79.2021.814.0009, sobre ação arbitraria e incompatível, imputadas, em 
tese, aos policiais civis de bragança, que efetuaram as prisões, consoan-
te Of. nº 100/2021 de 20/04/2021, despacho COINT/CGPC e anexos de 
18/06/2021 e demais conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 

proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 325/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias e respon-
sabilidades na autorização de evento festivo, o qual em tese, teria sido 
autorizado pelos servidores a.P.s., mat. nº 5877008 e P.l.d.v., mat. nº 
64408, lotados na UP. são domingos do capim, tudo conforme despacho 
da COINT/CGPC de 27/07/2021 e demais fatos conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 326/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor v.P.f.f., 
mat. nº 5914059, o qual teria, em tese, atuado de forma desrespeitosa 
com superior hierárquico ao ser questionado sobre uma operação poli-
cial sob seu gerenciamento, conforme comunicado através do ofício nº 
720/2021-3ª risP/gUamá de 09/06/2021 pelo superintendente regional 
da Zona do Guamá e demais conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 327/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados pelo mi-
nistério Público, através do of. nº 121/2021-mP/PJcP (fatos que geraram 
o simP nº 000169-140/2021), referente a arbitrariedades, em tese, pra-
ticadas por policiais civis e militares quando efetuaram prisões durante 
uma operação policial de combate ao tráfico de drogas, ocorrida no dia 
10/09/2020, no município de ourém e gerou o iPl nº 0190/2020.100027-
7 (Proc. 0000581-36.2020.8.14.0038) e demais conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 328/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do acidente 
envolvendo a vtr vW amaroK, que serve a UiPP de rurópolis, de placa 
QEM-0484 e prefixo 2418, o qual ocorreu no dia 13/05/2021 às 20h40min, 
conforme os fatos registrados no boP nº 00107/2021.000255-7 e no of. 
nº 162/2021 da depol de rurópolis, conforme despacho da coiNt de 
14/06/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rafaElla lacErda figUEirEdo - corrEgEdoria rEgioNal do 
baiXo E mÉdio amaZoNas – 12ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 329/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta funcional do servidor 
responsável que deixou, em tese, de responder e cumprir determinação ju-
dicial nos autos do Processo nº 0001321-19.2019.8.13.0041, conforme of. 
nº 123/2021-TJ-Peixe-Boi, despacho COINT/CGPC de 01/07/2021, anexos 
e demais conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 330/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de melhor apurar os fatos apresentados 
através do ofício nº 339/2021-dai/cg/Pc-Pa referentes a possíveis atos 
negligentes e indevidos por parte de servidores lotados na depol de viseu, 
tudo conforme despacho da coiNt/cgPc de 07/07/2021 e demais fatos 
conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 331/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor t.m.s., 
mat. nº 5914039, o qual teria, em tese, agido de forma incompatível e inde-
vida ao receber benefícios pagos pela Prefeitura de Novo Progresso em suas 
estadias naquele município, tudo conforme o of. nº 127/2021-mPPa/1ªP-
JNP de 30/07/2021 e a Notícia fato nº 053/2019-mPPa/1ªPJNP e demais 
anexos e conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rafaElla lacErda figUEirEdo - corrEgEdoria rEgioNal do 
baiXo E mÉdio amaZoNas – 12ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 332/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do baleamen-
to com resultado morte do nacional a.P.d., ocorrida no dia 09/03/2021, por 
confronto a intervenção policial, o que gerou o boP 00618/2021.100008-7, 
fato ocorrido no município de Castanhal e demais fatos conexos e anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN bErgamiNi dE olivEira - corrEgEdoria rE-
gioNal da ZoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 333/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de melhor apurar os fatos comunicados 
pelo ministério Público através do of. nº 109/2021-mP/PJi de 21/07/2021, 
onde é narrado a participação, em tese, de um policial civil na invasão 
a uma fazenda no município de Ipixuna do Pará, fatos este que gerou a 
Notícia de Fato nº 000164-082/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ivoNE fErNaNdEs sHErriNg - corrEgEdoria gEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 334/2021-AAI/GAB/CORREGEPOL de 23/08/2021
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor 
J.c.r.m.f., mat. nº 5940529, o qual teria descumprido a convocação de 
superior hierárquico para assumir plantão policial em abaetetuba/Pa em 
24/07/2021, sem justificativas devidas pela ausência, tudo conforme des-
pacho da COINT/CGPC de 03/08/2021 acompanhado de anexos e demais 
fatos conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 

proceda a apuração.
dPc ivoNE fErNaNdEs sHErriNg - corrEgEdoria gEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil

Protocolo: 698843

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

PORTARIA N°251/21-GAB/DGCPCRC DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
o dirEtor gEral do cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas “rENato cHa-
vEs”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsidEraNdo os termos do Processo n° 2021/746673;
coNsidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91 de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E s o l v E: aditivar, por tempo determinado, o contrato temporário 
dos profissionais abaixo, para exercerem funções neste Centro de Perícias 
Cientifica.
Período 03.09.2021 a 31.12.2021.
rafaEl dos saNtos gUimarÃEs - Perito médico legista.
rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas “rENato cHavEs”, 30 de agosto de 
2021.
cElso da silva mascarENHas
diretor geral

Protocolo: 698717

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

Pregão Eletrônico nº 043/2021– CPC”RC”
Processo: 2021/320714 - PaE
objeto: aquisição de material de consumo e Permanente, para o labora-
tório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, a fim de atender as 
necessidades deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (Uasg 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(Uasg 925453)
data de abertura: 14 de setembro de 2021, às 14h (Horário de brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da silva mascarenhas.

Protocolo: 698928

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA N° 250/21 DE 30 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.
r E s o l v E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 (trin-
ta) dias consecutivos de Férias para os servidores abaixo, lotados neste 
centro de Perícias:
de: 01/09/2021 a 30/09/2021
Elizabeth maria Pereira ferrreira - médico
glenda cristiane e souza furtado - Perito criminal
marco antônio Pereira correa - Perito criminal
osias Pimenta Nunes - Perito criminal
de: 01/10/2021 a 30/10/2021
abdon alberto assis dos santos - Perito criminal
alberto Nunes Neto - assistente administrativo
Alex Wilde Salles Antunes - Perito Criminal
ana Paula soares de souza dias magalhães - Perito criminal
carlos benedito bentes santos - Perito criminal
ciene calandrini Neves de azevedo - assistente administrativo
diana dos santos moraes - Perito criminal
dinair marçal americo - Perito médico legista
fernando silva de miranda - Perito criminal
francisco de Paula de souza loureiro - Perito médico legista
francisco José souza santos - Perito criminal
Herandy do Socorro da Silva e Silva - Aux. Téc. De Perícias
isabela Nazaré dos santos barretto - Perito criminal
Janio roberto arnaud ferreira - Perito criminal
Jocy da silva gonçalves - motorista
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Jorge luiz conceição rodrigues - motorista
José alberto ferreira seabra - Perito criminal
José augusto barbosa de andrade - Perito criminal
laércio Uchoa Pinheiro - motorista
leonardo fonseca de souza - assistente administrativo
lorena murrieta Pantoja Pereira - gerente regional
Maik Neves da Cruz - Motorista
márcia Helena oliveira rodrigues - técnico de Enfermagem
marco antônio silva ferreira - Perito criminal
marco aurélio dias magalhães - Perito criminal
Mary Lanne de Aguiar Rego - Aux. Téc. De Perícias
mauro alessandro campinas Nadler - técnico de Enfermagem
Nilton santos rodrigues ferreira - secretário de diretoria
Patricia simara da conceição feitosa - assistente administrativo
robson José fernandes Nunes - Perito criminal
rubem José dourado da fonseca - Perito médico legista
silvio Jorge de oliveira bentes - Perito médico legista
Zacarias farias da silva - Perito criminal
rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas “rENato cHavEs”, belém, 30 agos-
to de 2021.
cElso da silva mascarENHas
diretor geral

Protocolo: 698716

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PSS Nº 003/2021
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento na lei comple-
mentar Estadual nº 07/1991, alterada pela lei complementar Estadual nº 
077/2011, lei Estadual nº 8.096/2015, leis Estaduais nº 6.829/2006 e nº 
6.282/2000 e pelos decretos Estaduais nº 1.230/2015 e nº 1.741/2017 e 
subsidiariamente pela lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 – 
Regime Jurídico Único – RJU, resolve homologar o resultado definitivo do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação temporária, tendo 
como classificados os seguintes candidatos:
CÓD. 1 - PERITO MÉDICO LEGISTA - ABAETETUBA.

ordem Nome completo data Nascimento Escolaridade t. s Qualificação Entrevista total

1 WalbEr dE mElo rabElo 05/01/1986 1 0 0 5,0 6,0

2
NicollE martHa saUma matos 

silva 14/08/1990 3 1 0 faltoU 4,0

CÓD. 2 - PERITO MÉDICO LEGISTA - PARAUAPEBAS.

ordem Nome completo data Nascimento Escolaridade t. s Qualificação Entrevista total

1 gUstavo lUstosa ParagUassU 23/03/1993 1 0 0 4,5 5,5

CÓD. 3 - PERITO MÉDICO LEGISTA – MARABÁ.

ordem Nome completo data Nascimento Escolaridade t. s Qualificação Entrevista total

1 gisEllE frEitas tUriEl amoUrY 16/10/1975 3 10 0 7,0 20,0

2 iNEs cristiNa brito da costa 19/11/1988 1 1 6 6,0 14,00

3 gilliard macHado camPos 24/04/1990 1 0 0 5,0 6,00

CÓD. 4 – AUX. TÉC. DE PERÍCIA – ENFERMAGEM – MARABÁ.

ordem Nome completo data Nascimento Escolaridade t. s Qualificação Entrevista total

1 cristiaN diogo saraiva vas-
coNcElos 12/02/1984 10 5 10 9,5 34,5

2 alUisio fErrEira dE agUiar 22/07/1991 10 10 10 1,5 31,5
3 EliEZio dos saNtos silva 06/01/1991 10 10 10 0,5 30,5
4 vaNEssa samPaio silva 09/11/1988 10 1 10 9 30,0
5 rail samPaio salamE 08/08/1988 10 7 8 4 29,0
6 cacilda da silva olivEira 20/01/1975 10 10 7 1 28,0
7 gEssica taUaNY lima NEvEs 20/11/1997 10 0 10 5,5 25,5
8 WallisoN cardoso bitENcoUrt 15/06/1993 10 2 10 1 23,0
9 fabiaNa cElEstiNa WambErgUE 09/07/1979 10 10 1 1,5 22,5
10 mirilENE ribEiro silva 17/01/1980 10 10 0 1,5 21,5

belém, 30 de agosto de 2021.
cElso da silva mascarENHas
Perito criminal
Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 698558
DESPACHO DE JULGAMENTO
Proc.: sd 001/2021 – E protocolo nº. 2020/958951
Ante todo o exposto, em conformidade com o que dispõe o art. 5º-B em 
seu inciso i da lei 6282/2000, concordo com o relatório da comissão pro-
cessante que passa a integrar a presente decisão, pelo que aplico a pena 
de rEPrEENsÃo ao servidor Elinaldo Pereira cunha por infringência aos 
art. 177, incisos vi da lei nº 5810/94, já levando em conta os bons antece-
dentes funcionais. dê-se ciência, Publique-se. registre-se. após o trânsito 
em julgado comunique-se a coad, para as providências legais. daNiEllE 
silva dE aNdradE lima gUErra corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 698426

..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 2847/2021-DAF/CGP, de 26/08/2021.
a coordenadora de gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo médico nº 77047, de 09/07/2021,
r E s o l v E:
Prorrogar a licença para tratamento de saúde concedida a servido-
ra maria lEoNora aZEvEdo rocHa, assistente de administração, ma-
trícula 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídica, por 210 (duzentos e 
dez) dias, no período de 31/01 a 28/08/2021, conforme laudo médico nº 
77047, de 09/07/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 31/01/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima matos oliveira
coordenadora de gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2846/2021-DAF/CGP, de 26/08/2021
a coordenadora de gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo médico nº 68120, de 22/08/2021,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora maria lEoNora aZEvEdo rocHa, assistente 
de administração, matrícula 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídi-
ca, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, no perío-
do de 02/12/2020 a 30/01/2021, conforme laudo médico nº 68120, de 
22/08/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/12/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima matos oliveira
coordenadora de gestão de Pessoas.

Protocolo: 698804
PORTARIA Nº 1733/2021 – CCEP/DG/DETRAN, de 22/06/2021.
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 780 - coNtraN, de 26 de 
junho de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação 
veicular;
coNsidEraNdo as disposições da Portaria Nº 053/2020-dg/dEtraN, 
de 20 de julho de 2020, que estabelece o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNsidEraNdo o requerimento da empresa PEttErsoN soUsa & silva 
ltda, cNPJ nº 09.612.209/0001-80, junto a esta autarquia;
CONSIDERANDO que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rEsolvE:
art. 1º crEdENciar a Empresa PEttErsoN soUsa & silva ltda, cNPJ 
nº 09.612.209/0001-80, Nome fantasia mEssias aUto Placas, situada 
na av castelo branco, Nº 1025 - bairro: centro, cEP: 68.570-000, no mu-
nicípio de São Geraldo do Araguaia - PA, para exercer atividade de Empresa 
Estampadora de Placas de Identificação veicular - EPiv.
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.
marcElo lima gUEdEs
diretor geral
PORTARIA 199/2021-CGD/PAD/DIVERSAS, de 30/08/2021.
o corregedor-chefe, do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNsidEraNdo os termos da Portaria Nº 1861/2017-dg/cg/dEtraN, 
de 07/06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, in-
vestigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do mEmoraNdo 162/2021 ssPad-dEtraN 
de 30/08/21, subscrito pela Presidente do colegiado processante, geórgia 
oliari toso, no qual solicita e fundamenta a necessidade de recondução, 
por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da comissão de-
signada pela Portaria Nº 28/2020 – cgd/Pad, de 23/09/20, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, atinente ao Processo 
administrativo disciplinar nº 2020/776295, conforme disposição do artigo 
208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E s o l v E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante instituí-
da pela Portaria N° 28/2020 – cgd/Pad, de 23/09/20, publicada no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, a contar da data de 08/09/21.
ii – ENcamiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
marlENilsoN lUiZ PiNHEiro miraNda
corregedor chefe dEtraN/Pa
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PORTARIA Nº 204/2021-CGD/PAD/DIVERSAS, de 27/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNsidEraNdo os termos da Portaria N°1861/2017-dg/cg/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 06/2021-cPad, 27.08.2021, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto santos de moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2021/286274.
r E s o l v E:
i – Prorrogar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo discipli-
nar instaurado pela Portaria Nº 13/2021-cgd/Pad, publicada no doE 
nº 34.607, de 10.06.2021, para dar continuidade a investigação e devida 
conclusão dos trabalhos, a partir de 02.09.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
marlENilsoN lUiZ PiNHEiro miraNda
corregedor-chefe
PORTARIA Nº 205/2021-CGD/PAD/DIVERSAS, de 27/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNsidEraNdo os termos da Portaria N°1861/2017-dg/cg/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 04/2021-cPad, 27.08.2021, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto santos de moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2021/193565.
r E s o l v E:
i – Prorrogar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo discipli-
nar instaurado pela Portaria Nº 14/2021-cgd/Pad, publicada no doE 
nº 34.607, de 10.06.2021, para dar continuidade a investigação e devida 
conclusão dos trabalhos, a partir de 02.09.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
marlENilsoN lUiZ PiNHEiro miraNda
corregedor-chefe
PORTARIA Nº 206/2021-CGD/PAD/DIVERSAS, de 27/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNsidEraNdo os termos da Portaria N°1861/2017-dg/cg/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 05/2021-cPad, 27.08.2021, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto santos de moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2021/193503.
r E s o l v E:
i – Prorrogar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo discipli-
nar instaurado pela Portaria Nº 15/2021-cgd/Pad, publicada no doE 
nº 34.607, de 10.06.2021, para dar continuidade a investigação e devida 
conclusão dos trabalhos, a partir de 02.09.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
marlENilsoN lUiZ PiNHEiro miraNda
corregedor-chefe
PORTARIA Nº 207/2021-CGD/PAD/DIVERSAS, de 27/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNsidEraNdo os termos da Portaria N°1861/2017-dg/cg/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 11/2021-cPad, 27.08.2021, 
subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto santos de moraes, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2021/557738.
r E s o l v E:
i – Prorrogar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo discipli-
nar instaurado pela Portaria Nº 17/2021-cgd/Pad, publicada no doE 
nº 34.607, de 10.06.2021, para dar continuidade a investigação e devida 
conclusão dos trabalhos, a partir de 02.09.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
marlENilsoN lUiZ PiNHEiro miraNda
corregedor-chefe

PORTARIA Nº 208/2021- CGD/SIND. INVESTIGATIVA, de 
26/08/2021.
o corregedor-chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNsidEraNdo os termos da Portaria N° 1861/2017-dg/cg/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou Processo administativo dis-
ciplinar;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 06/2021 – comissão de sin-
dicância investigativa, de 26.08.2021, instaurado através da Portaria Nº 
04/2021 –cgd/siNd. iNvEstigativa, de 14.07.2021, publicada no doE 
nº 34.644, edição de 16.07.2021, no qual é solicitada a prorrogação do 
prazo por mais 30 (trinta) dias, para continuidade da sindicância e elabo-
ração do competente relatório conclusivo.
r E s o l v E:
i – Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo previsto no na Porta-
ria Nº 04/2021 –cgd/siNd. iNvEstigativa, de 14.07.2021, publicada 
no doE nº 34.644, edição de 16.07.2021 , para conclusão dos trabalhos, 
a partir de 27/08/2021;
ii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
marlENilsoN lUiZ PiNHEiro miraNda
corregedor –chefe

Protocolo: 698936
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SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

.

PORTARIA Nº 687/2021 – GAB/SEAP
Belém, 30 de agosto de 2021.
A Secretária de Estado de Administração Penitenciária, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais;
rEsolvE:
Art. 1°. – NOMEAR os servidores abaixo para compor a Comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, que 
deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo téc-
nico em avaliação psicossocial dos custodiados do centro de recuperação 
coronel anastácio das Neves-crcaN:
PrEsidENtE: robsoN EmErsoN cardoso PaNtoJa – diretor
mEmbro: diaNNE tiNoco olivEira- assistente social
mEmbro: aNa maria castElo gUaPiNdaia- Psicóloga
mEmbro: aNdErsoN robErto PENa lobato- gerente de segurança
sEcrEtária: sUaNNY dE fátima NascimENto EvaNgElista- chefe de 
prontuário
art. 2º. – dEtErmiNar à diretoria de gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
sHEila cristiNa faro rEis
Secretária de Estado de Administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 698474

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 766 /2021 – GAB/SEAP
Belém/PA, 27 de agosto de 2021.
a secretaria de Estado e administração Penitenciária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo a lei nº 6.555, de 3 de julho de 2003, que dispõe sobre 
alienação, por doação, para fins de interesse exclusivamente social, de 
bens móveis, considerados inservíveis para órgãos de administração pú-
blica direta, indireta e fundacional e dá outras providencias correlatadas.
rEsolvE:
art. 1º - iNstitUir comissão para proceder à avaliação dos móveis inser-
víveis para a
sEaP.
art. 2º - dEsigNar os servidores marcElo NaZarEtH lobato, gerente 
do Patrimônio, Matrícula nº 5919509-2, JOSIAS FIUZA DA COSTA, Auxi-
liar operacional, matrícula nº 5898360-1, glEYdsoN tabaJara Paiva dE 
OLIVEIRA, Auxiliar Operacional,
matrícula nº 54188756, para sob a presidência do primeiro, comporem a 
referida comissão.
art. 3º - coNclUir os trabalhos no prazo de 60(sessenta) dias, a contar 
da data da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogada a critério do 
secretário.
art. 4 – dEtErmiNar a diretoria de logística, Patrimônio e infraestrutura 
que tome as providências ao fiel cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
sHEila cristiNa faro rEis
Secretária de Estado de Administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 698525
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.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 2021/409284
PrEgÃo ElEtrÔNico Nº 036/2021
a secretaria de Estado de administração Penitenciária - sEaP/Pa, por meio 
do seu secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de 
suas atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais decide Homologar o lote referente ao Pregão Eletrônico nº 
036/2021, que tem como objeto a aquisição de insumos para implemen-
tação de Unidades Produtivas de artefatos de concreto na colônia Penal 
agrícola de santa izabel – cPasi, no centro de recuperação agrícola ma-
riano antunes –crama e no centro de recuperação agrícola silvio Hall de 
Moura – CRASHM, fins autossuficiência do sistema prisional, ampliação de 
oportunidades para trabalho prisional especializado às pessoas privadas de 
liberdade e ampliação de oportunidades de negócios com a produção de 
artefatos de concreto, em favor da empresa abaixo declarada vencedora:
i g dos saNtos dE olivEira EirEli, cNPJ 27.363.204/0001-43, foi a 
vencedora do lote 01, pelo critério de menor preço por lote, no valor total 
de r$ 529.300,00 (Quinhentos e vinte e nove mil e trezentos reais)
valor total do Pregão Eletrônico nº 036/2021/sEaP: r$ 529.300,00 (Qui-
nhentos e vinte e nove mil e trezentos reais).
belém-Pa, 27/08/2021.
Jarbas vascoNcElos do carmo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 698608
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APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO Nº. 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº. 123/2021
aPostilamENto do coNtrato Nº 123/2021/sEaP, firmado ENtrE a 
sEcrEtaria dE Estado dE admiNistraÇÃo PENitENciária - sEaP 
E a EmPrEsa aParEcida rEgiNa cassarotti EirElli, iNscrita No 
cadastro NacioNal dE PEssoa JUridica Nº 02.102.125/0001-58, 
como coNtratada, QUE tEm Por obJEto a PrEstaÇÃo dE sErviÇos 
coNtÍNUos dE QUatro rEfEiÇÕEs diárias (dEsJEJUm, almoÇo, JaN-
tar E laNcHE NotUrNo) E rEfEiÇÕEs dEstiNadas a PoPUlaÇÃo da 
Umi (UNidadE matErNo-iNfatil) mEdiaNtE a oPEracioNaliZaÇÃo 
dE forNEcimENto, PrEParo, distribUiÇÃo E traNsPortE Para as 
UNidadEs PENitENciárias E dElEgacias dE PolÍcia civil sob rEs-
PoNsabilidadE da sEcrEtaria dE Estado dE admiNistraÇÃo PENi-
tENciária (sEaP/Pa), Por altEraÇÃo dE NomEclatUra do local dE 
rEcEbimENto do obJEto, Na forma abaiXo: a cláusula segunda do 
contrato passa a ter a seguinte redação: “cláUsUla sEgUNda: do for-
NEcimENto do obJEto dEstE coNtrato
1. a) o presente apostilamento tem por objetivo alterar a nomen-
clatura da localidade de fornecimento do objeto do contrato abaixo descri-
tas, dispostas no anexo 01 do Contrato Administrativo:
Onde se lê cENtro dE rEcUPEraÇÃo aNastácio das NEvEs - crcaN, 
leia- se cENtro dE rEcUPEraÇÃo dE coNdENados dE icoaraci. as 
demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
belém-Pa, 30 de agosto de 2021.
Jarbas vascoNcElos do carmo
sEcrEtário dE Estado dE admiNistraÇÃo PENitENciária

Protocolo: 698853
APOSTILAMENTO Nº. 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº. 124/2021
aPostilamENto do coNtrato Nº 124/2021/sEaP, firmado ENtrE a 
sEcrEtaria dE Estado dE admiNistraÇÃo PENitENciária - sEaP E a 
EmPrEsa EXPrEss alimENtos – coZiNHa iNdUstrial EirEli, iNscri-
ta No cadastro NacioNal dE PEssoa JUridica Nº 18.580.303- 0001-
96, como coNtratada, QUE tEm Por obJEto a PrEstaÇÃo dE sErvi-
Ços coNtÍNUos dE QUatro rEfEiÇÕEs diárias (dEsJEJUm, almoÇo, 
JaNtar E laNcHE NotUrNo) E rEfEiÇÕEs dEstiNadas a PoPUlaÇÃo 
da Umi (UNidadE matErNo-iNfaNtil) mEdiaNtE a oPEracioNaliZa-
ÇÃo dE forNEcimENto, PrEParo, distribUiÇÃo E traNsPortE Para 
as UNidadEs PENitENciárias E dElEgacias dE PolÍcia civil sob 
rEsPoNsabilidadE da sEcrEtaria dE Estado dE admiNistraÇÃo 
PENitENciária (sEaP/Pa), Por altEraÇÃo dE NomEclatUra do local 
dE rEcEbimENto do obJEto, Na forma abaiXo: a cláusula segunda do 
contrato passa a ter a seguinte redação: “cláUsUla sEgUNda: do for-
NEcimENto do obJEto dEstE coNtrato a)  o presente apostilamento 
tem por objetivo alterar a nomenclatura da localidade de fornecimento do 
objeto do contrato abaixo descritas, dispostas no anexo 01 do Contrato Ad-
ministrativo: Onde se lê cENtro dE triagEm mEtroPolitaNa i (ctmi), 
leia- se cENtro dE rEcUPEraÇÃo aNastácio das NEvEs – crcaN. as 
demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas. belém-Pa, 
30 de agosto de 2021 Jarbas vascoNcElos do carmo - sEcrEtário 
dE Estado dE admiNistraÇÃo PENitENciária

Protocolo: 698860

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 592/2021 de 23/08 /2021.
suprido: Wallace Pereira da silva
matrícula: 57229694
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 520,00

ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo
Protocolo: 698439

PORTARIA Nº 593/2021 de 26/08 /2021.
suprido: lyliane cristina de souza guimarães
matrícula: 5859662
cargo: agente Penitenciário
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
978338 0101000000 33.90.39 r$ 150,00
978338 0101000000 33.90.30 1.451,23

ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo
Protocolo: 698440

.

.

FÉRIAS
.

FÉRIAS
PORTARIA Nº 2091/21-DGP.SEAP, de 27/08/21
coNcEdEr 30(triNta) dias de férias, de acordo com o art.74 da lei nº 
5.810/94, ao servidor alEXsaNdro da silva, no período de 01/09/21 a 
30/09/21, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 698444
EXCLUSÃO DE FÉRIAS
PORTARIA Nº 2092/21-DGP.SEAP, de 27/08/21
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
ferias nº 1961/21-dgP.sEaP, de 05/08/21, publicada no doE nº 34.664, 
de 10/08/21, o servidor aNtoNio carlos da silva amorim, matrícula 
nº 5931336.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 698549

PROCESSO SELETIVO INTERNO
TERCEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 01/2021-

DGP/SEAP-PA, DE 06 DE JULHO DE 2021
o secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso das atri-
buições legais, torna público o Terceiro Termo de Retificação do Edital nº. 
01/2021-dgP/sEaP-Pa, conforme segue:
art. 1º fica acrEcENtado, No itEm 3 “das iNscriÇÕEs”, o itEm 3.2.1, 
a sEgUiNtE rEdaÇÃo:
3.2.1 Em casos de problemas no ato da inscrição, informar por meio do 
e-mail incricao.psi.gap@gmail.com, descrevendo-o e adicionando contato 
telefônico.
art. 2º o itEm 8.1 Passará a tEr a sEgUiNtE rEdaÇÃo:
8.1 A avaliação psicológica será procedida por profissionais qualificados da 
própria sEaP, de forma presencial ou virtual;
art. 3º fica acrEcENtado, No itEm 9 “tEstE dE aPtidÃo fÍsica - 
taf”, o itEm 9.8.6, com a sEgUiNtE rEdaÇÃo:
9.8.6 aos Policiais Penais que estivem em missão pela sEaP ou com previ-
são de missão, será permitida a realização do teste psicológico presencial 
e da entrega dos exames médicos no mesmo período do Teste de Aptidão 
física (taf).
art. 4º fica rEtificado o aNEXo aNEXo v - croNograma das ativi-
dadEs do ProcEsso sElEtivo iNtErNo (Psi), conforme segue:
Onde se lê:
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ANEXO V
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

INTERNO (PSI)

EtaPa data

Publicação do Edital de abertura do Psi 07/07/2021

Período de inscrições 08/07 a 31/08/2021
análise documental e curricular 01 a 14/09/2021

divulgação do resultado preliminar da análise documental e curricular 15/09/2021
recurso contra o resultado preliminar da análise documental e curricular 16/09/2021

Resultado definitivo da Análise Documental e Curricular 17/09/2021
convocação para Entrevista Psicossocial e investigação social 20/09/2021

Entrevista Psicossocial e investigação social 21/09 a 30/09/2021

Divulgação do resultado definitivo da Entrevista Psicossocial e Investigação Social 05/10/2021

Convocação para o Exame Psicológico e Médico 06/10/2021

Exame Psicológico e Médico 07 a 22/10/2021
Divulgação do resultado preliminar do Exame Psicológico e Médico 25/10/2021

convocação para o teste de aptidão física 28/10/2021

teste de aptidão física e teste de aquacidade 29/10 a 19/11/2021

divulgação do resultado preliminar do teste de aptidão física 22/11/2021
recurso contra o resultado preliminar do teste de aptidão física 23/11/2021

Divulgação do resultado definitivo do Teste de Aptidão Física 24/11/2021
resultado Preliminar final 25/11/2021

Recurso contra o Resultado preliminar final 26/11/2021

Resultado Final Definitivo do Processo Seletivo Interno 29/11/2021

Homologação do Processo seletivo interno 30/11/2021

Leia-se:
ANEXO V

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 
INTERNO (PSI)

EtaPa data

Publicação do Edital de abertura do Psi 07/07/2021

Período de inscrições 08/07 a 12/09/2021

análise documental e curricular 13 a 14/09/2021

divulgação do resultado preliminar da análise documental e curricular 15/09/2021

recurso contra o resultado preliminar da análise documental e curricular 16/09/2021

Resultado definitivo da Análise Documental e Curricular 17/09/2021

convocação para Entrevista Psicossocial e investigação social 20/09/2021

Entrevista Psicossocial e investigação social 21/09 a 30/09/2021

Divulgação do resultado definitivo da Entrevista Psicossocial e Investigação Social 05/10/2021

Convocação para o Exame Psicológico e Médico 06/10/2021

Exame Psicológico e Médico 07 a 22/10/2021

Divulgação do resultado preliminar do Exame Psicológico e Médico 25/10/2021

convocação para o teste de aptidão física 28/10/2021

teste de aptidão física e teste de aquacidade 29/10 a 19/11/2021

divulgação do resultado preliminar do teste de aptidão física 22/11/2021

recurso contra o resultado preliminar do teste de aptidão física 23/11/2021

Divulgação do resultado definitivo do Teste de Aptidão Física 24/11/2021

resultado Preliminar final 25/11/2021

Recurso contra o Resultado preliminar final 26/11/2021

Resultado Final Definitivo do Processo Seletivo Interno 29/11/2021

Homologação do Processo seletivo interno 30/11/2021

art. 5º fica rEtificado o aNEXo vi no que se refere à distância percorrida 
e quanto às descrições da forma de execução do exercício, conforme segue:
Onde se lê:

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - GAP/SEAP/PA

MODALIDADE FLEXÃO EM BARRA FIXA - MASCULINO

Núme-
ro de 

repeti-
ções

Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-9 0 (reprovado)

A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para os candidatos 
do sexo masculino obedecerá aos seguintes critérios:

i - posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra, com pegada pronada (dorsos 
das mãos voltados para o corpo do executante), mantendo os cotovelos estendidos, podendo 

receber ajuda para atingir essa posição, devendo manter o corpo na vertical, sem contato com 
o solo e com as barras de sustentação lateral; e

II - execução: iniciar o movimento com a flexão dos cotovelos até que o queixo ultrapasse a 
parte superior da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição inicial, sendo 

assim considerado um movimento completo (uma flexão).
O movimento de execução só será considerado completo com a total extensão dos cotovelos. 
A não extensão total dos cotovelos antes do início de nova execução é considerado um movi-

mento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato. 
Não será permitido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste de flexão 

em barra fixa: 
i - tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das 

execuções, sendo permitida a flexão de joelho para evitar o toque no solo; 
ii - após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
iii - utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; ou 

IV - apoiar o queixo na barra.

MODALIDADE NATAÇÃO - MASCULINO

distância Percorrida em me-
tros no tempo de 8 minutos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-175
0 

(repro-
vado)

UNiformE comPlEto com 
cotUrNo E sEm ciNto dE gUarNiÇÃo E sEm colEtE                                                                                                                                
- PosiÇÃo iNicial: a largada será da borda da piscina; 

- EXEcUÇÃo: Partindo da posição inicial na borda da psicina, nadar em estilo 
livre a distância mínima e no tempo mínimo previsto, sendo permitido a 

utilização da borda oposta tão somente para a virada. Não é permitido o uso de 
nadadeiras ou snorkel.

- o (a) candidato poderá fazer uso de óculos e obturadores auriculares.
- o candidato das bordas periféricas que utilizarem das mesmas 

para pararem ou descansarem estarão automaticamente eliminados do certame.
- PosiÇÃo dE rEPoUso: Não é permitido;

176-200 2
201-225 4
226-250 6
251-275 8

276 em diante 10

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - GAP/SEAP/PA

MODALIDADE FLEXÃO EM BARRA FIXA - FEMININO

sustentação em segundos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-29 0 (reprovado)

A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa 
para os candidatos do sexo feminino obedecerá aos seguintes critérios:

i – posição inicial: a candidata deverá dependurar-se na barra com pega-
da pronada (dorsos das mãos

voltados para o corpo da executante), mantendo os braços flexionados e o 
queixo acima da parte superior

da barra, sem nela apoiar-se, podendo receber ajuda para atingir essa 
posição; e,

II - execução: depois de tomada a posição inicial pela candidata, o fiscal 
da prova iniciará imediatamente

a cronometragem do tempo, devendo a candidata permanecer na posição.
Não será permitido ao candidato do sexo feminino, quando da realização 

do teste de flexão em barra fixa: 
i - tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra 

após o início das execuções, sendo permitida a flexão de joelho para 
evitar o toque no solo; 

ii - após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda 
física;

iii - utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; ou
IV - apoiar o queixo na barra.

30-35 2
36-40 4
41-45 6
46-50 8

51 em diante 10
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MODALIDADE CORRIDA - FEMININO
Distância Percorrida em me-
tros no tempo de 12 minutos Pontos FORMA DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO

0-1900 0 (repro-
vado)

o teste de corrida de 12 minutos terá início e término marcados por emis-
são de sinal sonoro e será aplicado em local adequado, com distâncias 

marcadas, destacados os pontos de chegada para as distâncias referentes 
aos parâmetros aplicáveis aos candidatos do sexo feminino. 

A metodologia de preparação e execução do teste de corrida de 12 minu-
tos para os candidatos do sexo feminino. 

i - o candidato deverá percorrer a maior distância possível num percurso 
previamente demarcado, no tempo de 12 minutos, observando o desem-

penho mínimo exigido para aprovação; 
ii - o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer 

ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois 
prosseguir. 

Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida 
de 12 minutos: 

i - depois de iniciada a corrida, abandonar a pista antes da liberação do 
fiscal; 

ii - deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo em relação à 
marcação da pista, após findos os 12 minutos, sem a respectiva liberação 

do fiscal; ou 
iii - dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.

1901-2200 2
2201-2350 4
2351-2500 6
2501-2600 8

2601 em diante 10

MODALIDADE APNEIA ESTÁTICA - FEMININO
Tempo de execução em 

segundos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-40 0 (reprovado) UNiformE comPlEto com cotUr-
No E sEm ciNto dE gUarNiÇÃo E sEm colEtE                                                                                                                                         

- PosiÇÃo iNicial: candidato dentro d’água, com as mãos na borda 
da piscina;

- EXEcUÇÃo: ao sinal de início da prova, o candidato deverá submergir 
permanecendo completamente debaixo d’água pelo tempo determinado, 

podendo ficar apoiado nas bordas ou no fundo da piscina;

41-50 2
51-55 4
56-60 6
61-65 8

66 em diante 10

MODALIDADE APNEIA DINAMICA - FEMININO
distância em metros Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-10 0 (reprovado) UNIFORME COMPLETO COM COTURNO E SEM CINTO DE GUARNI-
ÇÃO E SEM COLETE 

- PosiÇÃo iNicial: candidato dentro d’água, com as mãos na borda 
da piscina;

- EXEcUÇÃo: ao sinal de início da prova, partindo da posição inicial, 
o candidato deverá submergir totalmente o corpo na água e realizar o 

deslocamento submerso e sem impulsão.

11-13 2
14-16 4
17-19 6
20-22 8

22 em diante 10

MODALIDADE NATAÇÃO - FEMININO
distância Percorrida em metros no 

tempo de 8 minutos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-149 0 (repro-
vado)

UNiformE comPlEto com cotUrNo E sEm ciNto dE gUarNiÇÃo 
E sEm colEtE

- PosiÇÃo iNicial: a largada será da borda da piscina; 
- EXEcUÇÃo: Partindo da posição inicial na borda da piscina, nadar em 

estilo livre a distância mínima e no tempo mínimo 
previsto, sendo permitido a utilização da borda oposta tão somente para 

a virada. Não é permitido o uso de nadadeiras ou snorkel.
- o (a) candidato poderá fazer uso de óculos e obturadores auriculares.
- o candidato das bordas periféricas que utilizarem das mesmas para 

pararem ou descansarem estarão automaticamente eliminados do 
certame.

- PosiÇÃo dE rEPoUso: Não é permitido;

150-175 2
176-200 4
201-225 6
226-250 8

251 em diante 10

Leia-se:

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - GAP/SEAP/PA
MODALIDADE FLEXÃO EM BARRA FIXA - MASCULINO

Número de 
repetições Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-9 0 (repro-
vado)

A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para os 
candidatos do sexo masculino obedecerá aos seguintes critérios:

i - posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra, com pegada livre, 
mantendo os cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, 

devendo manter o corpo na vertical, sem contato com o solo e com as barras de 
sustentação lateral; e

II - execução: iniciar o movimento com a flexão dos cotovelos até que o queixo ultra-
passe a parte superior da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição 

inicial, sendo assim considerado um movimento completo (uma flexão).
O movimento de execução só será considerado completo com a total extensão dos 

cotovelos. 
A não extensão total dos cotovelos antes do início de nova execução é considerado um 

movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato. 
Não será permitido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste de 

flexão em barra fixa: 
i - tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início 

das execuções, sendo permitida a flexão de joelho para evitar o toque no solo; 
ii - após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
iii - utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; ou 

IV - apoiar o queixo na barra.

MODALIDADE NATAÇÃO - MASCULINO
distância Percorrida em 
metros no tempo de 8 

minutos
Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-150 0 (repro-
vado)

UNiformE comPlEto com cotUr-
No E sEm ciNto dE gUarNiÇÃo E sEm colEtE                                                                                                                                

- PosiÇÃo iNicial: a largada será da borda da piscina; 
- EXEcUÇÃo: Partindo da posição inicial na borda da psicina, nadar em estilo 

livre a distância mínima e no tempo mínimo previsto, sendo permitido a 
utilização da borda oposta tão somente para a virada. Não é permitido o uso de 

nadadeiras ou snorkel.
- o (a) candidato poderá fazer uso de óculos e obturadores auriculares.

- o candidato das bordas periféricas que utilizarem das mesmas 
para pararem ou descansarem estarão automaticamente eliminados do certame.

- PosiÇÃo dE rEPoUso: Não é permitido;

151-175 2
176-200 4
201-225 6
226-250 8

251 em diante 10

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - GAP/SEAP/PA
MODALIDADE FLEXÃO EM BARRA FIXA - FEMININO

sustentação em segundos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio
0-29 0 (reprovado) A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa 

para os candidatos do sexo feminino obedecerá aos seguintes critérios:
i – posição inicial: a candidata deverá dependurar-se na barra com 

pegada livre, mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte 
superior da barra, sem nela apoiar-se, podendo receber ajuda para atingir 

essa posição; e,
II - execução: depois de tomada a posição inicial pela candidata, o fiscal 
da prova iniciará imediatamente a cronometragem do tempo, devendo a 

candidata permanecer na posição.
Não será permitido ao candidato do sexo feminino, quando da realização 

do teste de flexão em barra fixa:
i - tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra 

após o início das execuções, sendo permitida a flexão de joelho para 
evitar o toque no solo; 

ii - após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda 
física;

iii - utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; ou
IV - apoiar o queixo na barra.

30-35 2
36-40 4
41-45 6
46-50 8

51 em diante 10

MODALIDADE CORRIDA - FEMININO
distância Percorrida em metros 

no tempo de 12 minutos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-1700 0 (repro-
vado)

o teste de corrida de 12 minutos terá início e término marcados por emis-
são de sinal sonoro e será aplicado em local adequado, com distâncias 

marcadas, destacados os pontos de chegada para as distâncias referentes 
aos parâmetros aplicáveis aos candidatos do sexo feminino. 

A metodologia de preparação e execução do teste de corrida de 12 minu-
tos para os candidatos do sexo feminino. 

i - o candidato deverá percorrer a maior distância possível num percurso 
previamente demarcado, no tempo de 12 minutos, observando o desem-

penho mínimo exigido para aprovação; 
ii - o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer 

ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois 
prosseguir. 

Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida 
de 12 minutos: 

i - depois de iniciada a corrida, abandonar a pista antes da liberação do 
fiscal; 

ii - deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo em relação à marca-
ção da pista, após findos os 12 

minutos, sem a respectiva liberação do fiscal; ou 
iii - dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.

1701-1900 2
1901-2100 4
2101-2300 6
2301-2500 8

2501 em diante 10

MODALIDADE APNEIA ESTÁTICA - FEMININO
Tempo de execução em 

segundos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-40 0 (reprovado) UNiformE comPlEto com cotUr-
No E sEm ciNto dE gUarNiÇÃo E sEm colEtE                                                                                                                                           

 - PosiÇÃo iNicial: a candidata dentro d’água, com as mãos na borda 
da piscina;

- EXEcUÇÃo: ao sinal de início da prova, o candidato deverá submergir 
permanecendo completamente debaixo d’água pelo tempo determinado, 

podendo ficar apoiado nas bordas ou no fundo da piscina;
- A candidata terá até duas tentativas para execução do exercício, com 

intervalo de descanso.

41-50 2
51-55 4
56-60 6
61-65 8

66 em diante 10

MODALIDADE APNEIA DINAMICA - FEMININO

distância em metros Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio
0-10 0 (reprovado)

UNiformE comPlEto com cotUrNo E sEm ciNto dE gUarNiÇÃo E sEm 
colEtE 

- PosiÇÃo iNicial: a candidato dentro d’água, com as mãos na borda da 
piscina;

- EXEcUÇÃo: ao sinal de início da prova, partindo da posição inicial, o candidato 
deverá submergir totalmente o corpo na água e realizar o deslocamento submer-

so e com impulsão.
- A candidata terá até duas tentativas para execução do exercício, com intervalo 

de descanso.

11-13 2
14-16 4
17-19 6
20-22 8

22 em diante 10
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MODALIDADE NATAÇÃO - FEMININO
distância Percorrida em metros no 

tempo de 8 minutos Pontos forma dE EXEcUÇÃo do EXErcÍcio

0-99 0 (repro-
vado)

UNiformE comPlEto com cotUrNo E sEm ciNto dE gUarNiÇÃo 
E sEm colEtE                                                                                                                                

- PosiÇÃo iNicial: a largada será da borda da piscina;
- EXEcUÇÃo: Partindo da posição inicial na borda da piscina, nadar 

em estilo livre a distância mínima e no tempo mínimo previsto, sendo 
permitido a utilização da borda oposta tão somente para a virada. Não é 

permitido o uso de nadadeiras ou snorkel.
- o (a) candidato poderá fazer uso de óculos e obturadores auriculares.
- o candidato das bordas periféricas que utilizarem das mesmas para 

pararem ou descansarem estarão automaticamente eliminados do 
certame.

- PosiÇÃo dE rEPoUso: Não é permitido;

100-125 2
126-150 4
151-175 6
176-200 8

201 em diante 10

belém, 30 de agosto de 2021
Jarbas vascoNcElos do carmo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 698987

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA

.

.

.

PORTARIA
.

REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA Nº 414 DE 23 DE AGOSTO DE 2021
a sEcrEtária dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição Estadual, c/c o art. 
34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e, considerando o 
Processo nº 2019/597043, de 08/06/2021,
rEsolvE:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da ser-
vidora maria dE loUrdEs moraEs da silva, matrícula nº 0715026-
019, na condição de prestadora de serviços em 15.04.1985, tendo a sua 
admissão regularizada como diarista na função de assistente técnico, 
referência XXvii, conforme Portaria Nº 243/86, de 02.06.1986, sendo 
transformado em cargo efetivo de técnico em assuntos culturais, código 
gEP – aNstac-618, classe a, através do decreto governamental de nº 
4770, de 13.03.1987.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 15.04.1985.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, 23 de agosto de 2021.
UrsUla vidal saNtiago dE mENdoNÇa
secretária de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 698792

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA 427/21 DE 30.08.2021
servidora: anna augusta marinho e silva
Cargo: Auxiliar de Administração Ref. III
matrícula: 31739-1
Período de gozo: 01.09.2021 a 30.09.2021, 30 (trinta) dias restante
triênios: 01.02.1997 a 31.01.2000.

Protocolo: 698683

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 426 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso vi, da Portaria 
de n° 091/2.019, c/c o inciso vi; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 
13 de  dezembro de 2.004, e,
coNsidEraNdo:
- o Processo nº 2021/731289 de 05/07/2021.
rEsolvE:
i - dEsigNar, os servidores NElsoN lUis carvalHo dE olivEira, ma-
trícula nº 57190169/2; diretor de Projetos/dPat, e rodolfo crUZ bri-
to, matrícula nº 5946489-2, ocupante do cargo de assessor/dPat, como 
fiscais do Contrato nº 026/21, celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Cultura - SECULT e a empresa QUALITECH ENGENHARIA LTDA, para “exe-
cução de serviços de manutenção preventiva e corretiva reforma e/ou ade-
quações sob demanda de prédios e logradouros públicos que será prestado 
nas condições estabelecidas no Projeto básico, constante no termo de re-
ferência anexo ao referido contrato”.
ii – os efeitos desta Portaria retroagem a 27.08.2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 30 de agosto de 2021
brUNo cHagas da silva rodrigUEs fErrEira
secretário adjunto da secretaria de Estado de cultura / sEcUlt

Protocolo: 698645

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº. 425 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais, 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 2021/946184 dPat de 27.08.2021,
rEsolvE:
I - AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de cacHoEira do arari/Pa, no período de 02 a 03 de setembro 
de 2021.

servidor (a) objetivo

rodolfo cruz brito. matrícula: 5946489/2, ocupante do cargo: assessor - 
dPat/sEcUlt. realizar visita técnica ao museu do marajó

Nelson luís carvalho de oliveira matrícula: 57190169/2, ocupante do cargo 
de diretor do departamento de Projetos -dP/sEcUlt realizar visita técnica ao museu do marajó

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, belém 30 de agosto de 2021.
brUNo cHagas da silva rodrigUEs fErrEira
secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 698703

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNA SEM EFEITO
Pregão Eletrônico nº 004/2021/SECULT
a secretaria de Estado de cultura, torna sem efeito o aviso de licitação 
publicado no doE nº 34.681, Pág. 73, protocolo nº 696958, referente ao 
Pregão Eletrônico nº004/2021/sEcUlt, com data de abertura marcada 
para o dia 10/09/2021, às 14h00min (Horário de brasília). No momento 
oportuno, um novo edital será republicado.
belém (Pa), 30 de agosto de 2021.
raimundo fábio coutinho de souza
Presidente da cPl/sEcUlt

Protocolo: 698624

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 424 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
a sEcrEtária dE Estado dE cUltUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da secretaria de Estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e, considerando o 
Processo nº 2021/706362, de 30.06.2021,
r E s o l v E:
coNcEdEr, ao servidor alEX ramirEs saNtos da costa, matrícula nº 
5792177/ 2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, Gratificação 
de tempo integral – gti, no percentual de 60%, a contar de 01.09.2021, 
até ulterior deliberação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 30 de agosto de 2021.
UrsUla vidal saNtiago dE mENdoNÇa
secretária de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 698784

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

PORTARIA Nº 743 DE 30 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 
2021/870323
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE tro-
Pical”, referente à iN 318/2021 - fcP, fiscal titular a servidora marcEla 
corrÊa 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
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PORTARIA Nº 744 DE 30 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 
2021/870765
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “agarrE 
virtUal”, referente à iN 322/2021 - fcP, fiscal titular a servidora marcE-
la corrÊa 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: 698979
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 318/2021
PaE: 2021/870723
objeto: ProJEto “livE troPical”, no qual os artistas: baNda troPi-
cal rEggaE, cHarlEs aNdi, clEUma rodrigUEs, mariaNa braNdÃo, 
tiNa mEl, carlos rEis, baNda PagodEÔ, se apresentarão em formato 
digital – livE e gravações de vídeos em 01/09/2021, no horário de 10h às 
16h, 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 447/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049138; 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
favorecido: l a ProdUÇÃo dE EvENtos, inscrito no cNPJ 28.652.606/0001-
20
valor total: r$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 318/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 318/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 322/2021
PaE: 2021/870872
objeto: ProJEto “agarrE virtUal”, no qual os artistas: Patricia fraN-
co, PEdriNHo cavallEro, iZa HabEr, marmENiNo, YUri gUEdElHa, 
gÊH rodrigUEs E Kim marQUEs, se apresentarão em formato digital – 
livE e gravações de vídeos em 02/09/2021, no horário de 10h às 16h, 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 449/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049141; 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$ 68.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 322/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 322/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698980
PORTARIA Nº 714 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 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 
2021/868604
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do termo de fomento nº 
002/2021 - fcP, com o cENtro dE EstUdos Para dEsENvolvimENto 
dE tEcNologia Para a amaZÔNia - NamaZoNia inscrita sob o cNPJ nº: 
04.379.826/0001-64, que tem como objeto o repasse de recursos financei-
ros, a título de contribuição, como forma de apoio visando à montagem de 
toda a infraestrutura do evento: “gUarda cHUva cUltUral” fiscal titular 
o servidor marcElo dos saNtos carmo, matrícula nº: 5888124 cargo: 

téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic e como fiscal substitu-
to a servidora maria dE fátima lima barroso, matrícula nº: 3202611 
cargo: ag.  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: 698983
TERMO DE FOMENTO
PARCERIA nº 002/2021 – FCP
PaE: 2021/686604
sem chamamento Público – Emenda Parlamentar: 20EmEN00538
Objeto: PROJETO “GUARDA CHUVA CULTURAL”. Período de Execução: 
31/08/2022 à 31/12/2021. conforme os termos do Plano de trabalho e 
seus respectivos anexo
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Pi: 20EmEN00538; Natu-
reza de despesa: 335041; fonte de recurso: 0301; ação: 231279
valor do repasse: r$ 490.926,000
valor total da Parceria: r$ 490.926,000
vigência: 31/08/2021 à 31/01/2022
data da assinatura: 30/08/2021
concedente: 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.
organização da sociedade civil: cENtro dE EstUdos Para dEsENvol-
vimENto dE tEcNologia Para a amaZÔNia - NamaZoNia, com sede na 
travessa dr. moraes, 748, bairro de Nazaré, cEP: 66.035-080, belém/Pa, 
inscrita no cNPJ/mf sob o nº 04.379.826/0001-64, neste ato representada 
por sua representante legal a sra. cÉlia maria da silva, portadora do 
rg nº 6714687 Pc / Pa  e inscrita no cPf/mf nº 700.759.136-15
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698984

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 735 DE 27 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 
2021/881150
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “a artE dE 
caNtar”, referente à iN 310/2021 - fcP, fiscal titular a servidora maria 
dE fátima lima barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: agente adminis-
trativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto o servidor 
marcElo dos saNtos carmo, matrícula nº 5888124, cargo: téc. ges-
tão cultural, setor/local de trabalho: dic
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 698652
PORTARIA Nº 736 DE 27 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 
2021/791640
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “giro cUl-
tUral”, referente à iN 311/2021 - fcP, fiscal titular a servidora marcEla 
corrÊa 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: 698656
PORTARIA Nº 737 DE 30 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 
2021/870765
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “coNEXÃo 
dE rÍtmos”, referente à iN 312/2021 - fcP, fiscal titular a servidora saN-
dra maria NascimENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624, cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: gaPrEs, e como fiscal substituto a 
servidora marcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: as-
sessora Especial 1, setor/local de trabalho: dic
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rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 698675
PORTARIA Nº 738 DE 30 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 
2021/870451
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “fEira do 
som”, referente à iN 313/2021 - fcP, fiscal titular a servidora saNdra 
maria NascimENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624, cargo: asses-
sora, setor/local de trabalho: gaPrEs, e como fiscal substituta a servido-
ra marcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora 
Especial 1, 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: 698700
PORTARIA Nº 739 DE 30 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 
2021/870923
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “caNtaro-
laNdo Na rEdE”, referente à iN 314/2021 - fcP, fiscal titular a servidora 
JUliaNa olivEira siNimbÚ dE lima, matrícula nº 5959621/1, cargo: 
gerente, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituta a servido-
ra marcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora 
Especial 1, 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: 698711
PORTARIA Nº 749 DE 30 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 
2021/870807
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “dEPois da 
cHUva”, referente à iN 321/2021 - fcP, fiscal titular a servidora JUliaNa 
olivEira siNimbÚ dE lima, matrícula nº 5959621/1, cargo: gErENtE, 
setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituta a servidora marcE-
la corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, 
setor/local de trabalho: daf
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 698973
PORTARIA Nº 745 DE 30 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 
2021/870278
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “mUito fir-
mE”, referente à iN 315/2021 - fcP, fiscal titular a servidora saNdra ma-
ria NascimENto aNdradE, matrícula nº 5935624/2, cargo: assessora, 
setor/local de trabalho: gaPrEs, e como fiscal substituta a servidora 
marcEla corrÊa 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: 698967
PORTARIA Nº 746 DE 30 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 
2021/791671
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “HarmoNia 
soNora”, referente à iN 317/2021 - fcP, fiscal titular o servidor Jair 
NaZarENo rodrigUEs lima, matrícula nº 5960437/1, cargo: coordE-
Nador, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituta a servidora 
saNdra maria NascimENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 car-
go: 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: 698968
PORTARIA Nº 747 DE 30 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 
2021/870636
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “soNZEira 
Pai d’ÉgUa”, referente à iN 319/2021 - fcP, fiscal titular a servidora 
maria dE fátima lima barroso, matrícula nº 32026/1, cargo: agente 
administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituta 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: 698969
PORTARIA Nº 748 DE 30 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 
2021/870333
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “ritmos da 
maNgUEirosa”, referente à iN 320/2021 - fcP, fiscal titular a servidora 
marcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5935624/1, cargo: assessora 
Especial 1, setor/local de trabalho: daf, e como fiscal substituta o servi-
dor saNdra maria NascimENto dE aNdrdadE, matrícula nº 5935624/2 
cargo: assessora, setor/local de trabalho: gaPrEs
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 698970
PORTARIA Nº 710 DE 25 DE AGOSTODE 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 fiscali-
zação de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o 
PaE2021/678699
rEsolvE dEsigNar, para a função de fiscal do contrato nº 387/2021, 
com a empresa m Z caramEZ dE castro lEitE carNEiro, que tem 
como objeto a aQUisiÇÃo dE licENciamENto dE EXibiÇÃo dE 04 (QUa-
tro) filmEs, ParaiNtEgrarEm a ProgramaÇÃo da Plataforma dE 
ciNEma virtUal do ciNE lÍbEro lUXardo, 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 trabalho: cll
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 698806
PORTARIA Nº 742 DE 30 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 
2021/870250
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “25 Horas 
virtUais”, referente à iN 316/2021 - fcP, fiscal titular a servidora maria 
dE fátima lima barroso, matrícula nº 32026, cargo: agente adminis-
trativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto o servi-
dor 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: 698964
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.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 731 – CGP/DAF/FCP DE 27 DE AGOSTO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e ainda os termos do Processo 2021/940420 de 26/08/2021.
rEsolvE:
aUtoriZar 90 (noventa) dias de licença Prêmio à servidora sUZaNE 
cláUdia gomEs PErEira, matrícula nº 772941/4, ocupante do cargo 
de ProfEssor ad-4, lotado(a) no(a) diretoria de interação cultural - 
dic, a gozar no período de 03/09/2021 a 01/12/2021, correspondente a 
2ª parcela do triênio de 28/03/2006 à 27/03/2009 e ao triênio integral de 
28/03/2009 à 27/03/2012.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
gUilHErmE rElvas d olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 698664

.

.

CONTRATO
.

Contrato: 387/2021
PaE: 2021/678699
referente: iN nº 258/2021 – fcP
objeto aQUisiÇÃo dE licENciamENto dE EXibiÇÃo dE 04 (QUatro) 
filmEs, Para iNtEgrarEm a ProgramaÇÃo da Plataforma dE ciNE-
ma virtUal do ciNE lÍbEro lUXardo
vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
valor total: r$ 4.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8843; Plano inter-
no: 103.000.8843c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231256
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: Z ProdUÇÕEs, com sede na rua Nova, nº 52, rod. arthur 
bernardes bairro da Pratinha, cEP: 66.825-340, município de belém/Pa, 
inscrita no cNPJ/mf sob o nº 22.962.526/0001-95, neste ato representada 
por sua representante legal o sra. maria ZiENHE caramEZ dE castro 
lEitE carNEiro, portadora do rg nº 1976409 Pc/Pa e inscrito no cPf/
mf nº 121.172.182-53
data de assinatura: 27/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698801

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2021 – FCP
obJEto: PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE maNUtENÇÃo PrEvENtiva E 
corrEtiva com forNEcimENto dE PEÇas dE rEPosiÇÃo Para grUPo 
gErador (fcP) E as sUbEstaÇÕEs iNstaladas Nas dEPENdÊNcias 
do PrÉdio sEdE da fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará, casa 
das artEs E casa da liNgUagEm, assim como rEaPErto E dEsoXi-
daÇÃo Nos tErmos da Qgbt Nos locais da árEa do sUbsolo ao 
5º aNdar (fcP)
Edital: disponível a partir da data de sua divulgação 31/08/2021, no ende-
reço sito á av. gentil bittencourt, nº 650, 4º andar, na sala do Núcleo de 
licitações, contratos e convênios – Nlcc, bairro de Nazaré, belém-Pa ou 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
data de abertura: 15 de setembro de 2021
Hora de abertura: 08h00min (horário local)
local da sessão: centro de Eventos ismael Nery – cEiN, sala g, 1º andar
responsável pelo certame: bruno de araújo reis
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698565

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 315/2021
PaE: 2021/870278
objeto: ProJEto “mUito firmE”, no qual os artistas: allaN roffE, 
baNda d’U bailE, sErgiNHo, JacKsoN E ZÉ victor, mEstrE cUri-
ca, se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
03/09/2021, 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 440/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049136; 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: fsr ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrito no cNPJ 
25.180.110/0001-03
valor total: r$ 49.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 315/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 315/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698954

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 312/2021
PaE: 2021/870765
objeto: ProJEto “coNEXÃo dE rÍtmos”, no qual os artistas: claUdio 
WallacE, Kim frEitas, sErgiNHo, brUNa barros, aNdErsoN moY-
sEs, mEstrE cUrica, que se apresentarão em formato digital – livE e 
gravações de vídeos em 28/08/2021, no horário de 10h às 15h, no muni-
cípio 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 446/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049134; 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: fsr ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrito no cNPJ 
25.180.110/0001-03
valor total: r$ 59.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 312/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 312/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698674
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 311/2021
PaE: 2021/791640
objeto: ProJEto “giro cUltUral”, no qual os artistas: diEgo do cava-
co, farofa blacK, maNga rEggaE, tom WEis, EdEr sb, se apresenta-
rão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 07/09/2021, de 
11h 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 434/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049100; 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
favorecido: soUsa ProdUÇÕEs, inscrita no cNPJ 34.730.677/0001-05
valor total: r$ 75.000,00
data: 27/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 311/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 311/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 27/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698655
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 310/2021
PaE: 2021/881150
objeto: ProJEto “artE dE caNtar”, no qual os artistas: samY loUriNHo, 
cHYco sallEs, NEga lora, baNda troPa do forrÓ, tEddY marKs, 
HUgo saNtos, baNda cabrá No forrÓ, JorgiNHo E baNda, baNda 
forro do bacaNa, baNda PÉrola NEgra, gEmilY, grUPo trilogia 
Kids, grUPo dE EXPrEssÃo folclÓrica UiraPUrU, grUPo balÉ fol-
clÓrico da amaZÔNia, se apresentarão em formato digital – livE e gra-
vações de vídeos em 04/09/2021, de 09h às 22h, 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 433/2021 – ProJUr/fcP
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dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEmP00362; 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
data: 27/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 310/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 310/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 27/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698648
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 313/2021
PaE: 2021/870451
objeto: ProJEto “fEira do som”, no qual os artistas: catariNa drago, 
fEira modErNa, marco aNtoNio o saX ParaENsE, iNgrid sErrUYa, 
marcio moNtoril, alvaro drago, que se apresentarão em formato 
digital – livE e gravações de vídeos em 01/09/2021, 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 443/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049149; 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: cHaf ProdUÇÕEs dE EvENtos, inscrita no cNPJ 
30.169.217/0001-90
valor total: r$ 49.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 313/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 313/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698698
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 314/2021
PaE: 2021/870923
objeto: ProJEto “caNtarolaNdo Na rEdE”, no qual os artistas: lUcas 
miglio, brUNa lUZ, Eraldo ramos, KlEbEr taYroNE, rENaN aNdra-
dE, trEm da faNtasia, que se apresentarão em formato digital – livE e 
gravações de vídeos em 31/08/2021, no horário de 11h às 16h, no muni-
cípio 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 442/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049135; 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: airEs EvENtos E ProdUÇÕEs artÍsticas, inscrita no cNPJ 
41.505.077/0001-09
valor total: r$ 53.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 314/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 314/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698710
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 317/2021
PaE: 2021/791671
objeto: ProJEto “HarmoNia soNora”, no qual os artistas: KartEl 
rocK, val foNsEca, bEtarZoN baNd, sistEma vErmElHo E stEmY 
frogs, se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos 
em 06/09/2021, no horário de 16h às 20h, 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 453/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404999; 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: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs, inscrita no cNPJ 
26.247.421/0001-05
valor total: r$ 75.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 317/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 317/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698957
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 319/2021
PaE: 2021/870636
objeto: ProJEto “soNZEira Pai d’ÉgUa”, no qual os artistas: aNa sEl-
ma, baNda soNora, baNda icamiabas, JUNior saldaNHa ProJEct, 
marcElo KaHWagE, baNda morE fYaH, se apresentarão em formato 
digital – livE e gravações de vídeos em 04/09/2021, 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 456/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049147; 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: PatY EvENtos, inscrita no cNPJ 30.374.683/0001-08
valor total: r$ 48.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 319/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 319/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698958
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 320/2021
PaE: 2021/870333
objeto: ProJEto “ritmos da maNgUEirosa”, no qual os artistas: ca-
rimbolaNdo, carol fErrEira, lENilsoN albUQUErQUE, cHico dE 
assis, Patricia fraNco, PEdriNHo cavallEro, JUliaNa fraNco, mg 
calibrE, lUciNHa bastos, se apresentarão em formato digital – livE e 
gravações de vídeos em 03/09/2021, no horário de 10h às 18h, no muni-
cípio 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 450/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049133; 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$ 84.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 320/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 320/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698961
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 321/2021
PaE: 2021/870807
objeto: ProJEto “dEPois da cHUva”, no qual os artistas: aUgUsto 
baboo, Patricia flEXa, fraNcY lima, davi amorim, carlos gU-
tHYErrEZ, bEatlEs forEvEr, HEraldo saNtos, PiPira do trombo-
NE, se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
01/09/2021, no horário de 10h às 17h, 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 451/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049145; 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: cassEb ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrito no cNPJ 
34.367.199/0001-02
valor total: r$ 73.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 321/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 321/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698963
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 316/2021
PaE: 2021/870250
objeto: ProJEto “25 Horas virtUais”, no qual os artistas: aNa sElma, 
baNda soNora, baNda icamiabas, JUNior saldaNHa ProJEct, mar-
cElo KaHWagE, baNda morE fYaH, que se apresentarão em formato 
digital – livE e gravações de vídeos em 01/09/2021, 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 448/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049137; 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: PatY EvENtos, inscrita no cNPJ 30.374.683/0001-08
valor total: r$ 48.000,00
data: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 316/2021
Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 316/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 30/08/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 698927

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 283/2021, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNtElPa, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto governamental de
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de
novembro de 2008;
coNsidEraNdo os termos do ofÍcio nº 080/2021-gab-fUNtElPa, de 
25 de
agosto de 2021, contido nos autos do Processo nº 2021/937167, de 25 
de agosto de
2021;
r E s o l v E:
i – EXoNErar aNa carla silva dE frEitas, matricula 57234739/3, do
cargo em comissão de gErENtE, no gabinete da Presidência.
II – NOMEAR LAIS CRUZ LOURENÇO, para exercer o cargo em comissão
de gErENtE, no gabinete da Presidência.
iii – os efeitos desta portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2021.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
HilbErt Hil carrEira do NascimENto
Presidente

Protocolo: 698421

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA N.º 284/2021, DE 27 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 66/2021-corH/fUNtElPa, 
de 26/08/2021, contido no Processo n.º 2021/939531, de 26/08/2021;
r E s o l v E:
coNcEdEr, férias regulamentares para o mês de outubro/2021, aos fun-
cionários lotados nesta fundação Paraense de radiodifusão, conforme re-
lacionados abaixo:

NomE mat. PErÍodo aQUisitivo oUtUbro/2021

aNtoNio carlos miraNda alvEs 5127610/1 01/04/20 a 31/03/21 11/10 a 30/10/2021

daNiEla liNs alfaro rodrigUEs 5957032/1 01/09/20 a 30/08/21 04/10 a 23/10/2021

diogo PUgEt dE frEitas 57206220/4 06/08/20 a 05/08/21 13/10 a 27/10/02021

fraNcY rosa lEal mENdEs da silva 5909596/2 26/11/19 a 25/11/20 04/10 a 18/10/2021

Haroldo dE soUZa corrEa 3180450/1 14/03/20 a 13/03/21 13/10 a 27/10/02021

JosE maria braga corrEa JUNior 7003340/2 14/03/20 a 13/03/21 05/10 a 03/11/2021

KElvEs rodrigUEs goNcalvEs 57231101/2 18/01/20 a 17/01/21 04/10 a 02/11/2021

PaUlo marQUEs fErrEira 7004427/1 16/03/20 a 15/03/21 01/10 a 30/10/2021

PEdro PaUlo dos saNtos lEal 5613639/2 02/04/19 a 01/04/20 01/10 a 30/10/2021

raQUEl araUJo da silva 57233687/3 10/12/19 a 09/12/20 13/10 a 27/10/2021

ricardo KZaN loUrENco 54188020/2 05/11/20 a 05/11/21 08/11 a 27/11/2021

rosaNa maria cUNHa do NascimENto 7003790/1 01/10/20 a 30/09/21 04/10 a 02/11/2021

WilsoN PENNEr JUNior 3180573/2 01/09/20 a 31/08/21 01/10 a 30/10/2021

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
HilbErt Hil carrEira do NascimENto
Presidente

Protocolo: 698422

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO

.

DESIGNAR
Portaria nº.: 7482/2021 de 24/08/2021
de acordo com o processo nº 674390/2021
designar alcioNE do socorro sobriNHo dE soUZa, matrícula nº 
57209958/1, Espec. em Educação,  para responder interinamente pela 
função de vice-diretor (gEd-2) da EEEf lauro sodre/belém, a contar de 
01/09/2021.
Portaria nº.: 7721/2021 de 30/08/2021
de acordo com o processo nº 933005/2021
designar Zildomar silva dE soUZa, matrícula nº 5217610/1, Profes-
sor,  para responder interinamente pela função de diretor ii (gEd-3.1) da 
EEEfm teodora bentes/icoaraci/belém, a contar de 31/08/2021.
DISPENSA DE FUNÇÃO
Portaria Nº.: 7720/2021 de 30/08/2021
de acordo com o Processo nº 933005/2021
dispensar Zildomar silva dE soUZa, matrícula nº 5217610/1, Profes-
sor, da função de vice-diretor  (gEd-2) da EEEfm ruth dos santos almei-
da/belém, a contar de 31/08/2021.
Portaria Nº.: 7719/2021 de 30/08/2021
de acordo com o Processo nº 933005/2021
dispensar WaNY marcElE costa goEs dias, matrícula nº 5901723/1, 
Especialista em Educação, da função de diretor ii (gEd-3.1) da EEEfm 
teodora bentes/icoaraci/belém, a contar de 31/08/2021.
LICENÇA MATERNIDADE
Portaria Nº.:1774/2021 de 19/08/2021
conceder licença maternidade a missaNdra PirEs da silva NUNEs, ma-
tricula Nº5947691/1 ,Professor, lotada na EE Padre Jose delgardes/barca-
rena, no período de 13/08/21 a 08/02/22.
APROVAÇÃO DE ESCALA DE FÉRIAS
Portaria nº.:1732/2021 de 19/08/2021
Nome: aNtoNio soUsa ribEiro
Matrícula: 6328555/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Pedro Teixeira/Abaetetuba
Portaria nº.:1738/2021 de 19/08/2021
Nome:mariaNa gomEs da silva 
matrícula:57229410/2 Período:18/11 à 01/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Pedro Teixeira/Abaetetuba
Portaria nº.:1740/2021 de 19/08/2021
Nome: PaUla marcilENE gomEs braNdao
Matrícula: 57208315/1Período:22/11 à 22/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Pedro Teixeira/Abaetetuba
ERRATA
ERRATA da Portaria nº.: 7616/2021 de 25/08/2021
Nome: roZilda da silva dos saNtos
Onde se lê:Portaria nº 76116/21 de 25/08/21
Leia-se:Portaria nº7616/21 de 25/08/21
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Publicada no Diário Oficial nº 34.685/21 de 30/08/2021
ERRATA da Portaria nº.: 7512/2021 de 24/08/2021
Nome: maria do socorro baNdEira da silva
Onde se lê:Periodo:01/11/21 a 14/12/21(14) dias
Leia-se:Periodo:01/11/21 a 15/12/21 (45) dias
Publicada no Diário Oficial nº 34.681/21 de 26/08/21

Protocolo: 698978
.

PORTARIA
.

PORTARIA DE ARQ. Nº 1.266/2021-GAB/SIND. 
Belém, 30 de agosto de 2021.
a oUvidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de siNdicÂNcia iNvEstigatÓria instaurada através 
da Portaria Nº 01/2020-gab/siNd, de 21/01/2020, publicada no doE 
edição nº 34.095 de 22/01/2020.
r E s o l v E:
i – arQUivar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Eva virgínia mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
PORTARIA DE ARQ. Nº 1.267/2021-GAB/SIND. 
Belém, 30 de agosto de 2021.
a oUvidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de siNdicÂNcia iNvEstigatÓria instaurada através 
da Portaria Nº 06/2020-gab/siNd, de 16/03/2020, publicada no doE 
edição nº 34.144 de 17/03/2020.
r E s o l v E:
i – arQUivar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Eva virgínia mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
PORTARIA DE PRORR. Nº 1.268/2021-GAB/SIND. 
Belém, 30 de agosto de 2021.
a oUvidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  a instauração de siNdicÂNcia iNvEstigatÓria pela 
Portaria Nº 116/2018-gab/siNd de 22 de novembro de 2018, publicada 
no doE n° 33.746 de 26 de novembro de 2018;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 01/2021, de 26 de agosto 
de 2021, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – Prorrogar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, de que trata 
a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão sindicante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Eva virgínia mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
PORTARIA DE PRORR. Nº1.269/2021-GAB/PAD. 
Belém, 30 de agosto de 2021.
a oUvidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso admiNistrativo disci-
PliNar através da Portaria Nº 269/2020-gab/Pad de 02 de março de 
2021, publicada no doE n° 34.505 de 03 de março de 2021;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 1.195/2021-NdE, de 26 de 
agosto de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 

de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – Prorrogar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Eva virgínia mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 1.270/2021-GAB/PAD. 
Belém, 30 de agosto de 2021.
a oUvidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do memorando 02/2021-NdE/sEdUc, de 
27/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
plinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 269/2018-gab/Pad de 
18/10/2018, publicada no doE n° 33.724 de 22/10/2018, prorrogado pela 
Portaria Nº 351/2018-gab/Pad de 27/12/2018, publicada no doE nº 
33.770 de 31/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Eva virgínia mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 1.271/2021-GAB/PAD. 
Belém, 30 de agosto de 2021.
a oUvidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do memorando 01/2021-NdE/sEdUc, de 
26/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
plinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 292/2018-gab/Pad de 
29/10/2018, publicada no doE n° 33.731 de 31/10/2018, prorrogado 
pela Portaria Nº 79/2018-gab/Pad de 27/12/2018, publicada no doE 
nº 33.769 de 28/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Eva virgínia mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc

Protocolo: 698797
PORTARIA DE SUBST/PROR. Nº 1.272/2021-GAB/SIND. 
Belém, 30 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 despacho seq. 7, datado em 18 de agos-
to de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUbstitUir as servidoras Nilma dE soUZa mEirEllEs, mat. nº 
5901059-1, e aNa cláUdia sEabra dE olivEira, mat. nº 57224244-1, 
designadas pela Portaria Nº 946/2021-gab/siNd, de 29/06/2021, pu-
blicada no doE edição nº 34.624 de 30/06/2021, pelas servidoras cris-
tiaNE dE NaZarÉ silva carvalHo, mat. n° 57212403-1 e gEorgiNa 
tavarEs sarmaNHo, mat. n° 301973-1, na qualidade de Presidente e 
membro, nesta ordem;
ii – Prorrogar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
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ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão sindicante.
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: 698870

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

Ato: CONTRATO Nº 208/2021-CAPANEMA
Nome: livia rEgiNa fErNaNdEs soUZa
cargo: ProfEssor
vigência: 23/08/2021 a 22/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 209/2021-AVEIRO
Nome: fraNcisco das cHagas da coNcEicao silva
cargo: ProfEssor
vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 210/2021-BELTERRA
Nome: ElimarY ElaNNE saNtos da silva
cargo: ProfEssor
vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 211/2021-SANTARÉM
Nome: fabio sarmENto blaNdEs
cargo: ProfEssor
vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 212/2021-SANTARÉM
Nome: dilma costa dos saNtos
cargo: ProfEssor
vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 213/2021-SANTARÉM
Nome: WEsclEY costa da silva
cargo: ProfEssor
vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 214/2021-TAILÂNDIA
Nome: marilia das NEvEs barros do NascimENto
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 215/2021-DOM ELISEU
Nome: daYaNE PiNHo fErrEira
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 216/2021-DOM ELISEU
Nome: fraNcKlim EmaNoEl soUZa borgEs
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 217/2021-DOM ELISEU
Nome: maria lEUdimar fEitosa araUJo
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 218/2021-IPIXUNA DO PARÁ
Nome: maria marlENE fUrtado Prata
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 219/2021-AURORA DO PARÁ
Nome: carmEm diaNa travassos dE soUZa
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Ato: CONTRATO Nº 220/2021-BRAGANÇA
Nome: gEraldo JEsUs dE assis laraNJEira
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
Ato: CONTRATO Nº 221/2021-MOJUÍ DOS CAMPOS
Nome: dioNE fErrEira rodrigUEs
cargo: ProfEssor
vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Protocolo: 698796

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N.º 121|2021 - SALE|SEDUC, de 25 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 Diego Alexandre Ferreira de Souza, matrícula 
n.º 57234200-1, cPf: 969.604.342-20, para atuar como fiscal do convê-
nio Público n.º 265|2018, celebrado entre a seduc e a Prefeitura municipal 
de colares (cNPJ: 05.835.939/0001-90) que tem por objeto a obra de 
construção da Escola da comunidade da fazenda no município de cola-
res|Pa.
art. 2º - designar o servidor Pedro Henrique simão de moura, matrícu-
la n.º 80845415-2, cPf: 767.110.212-15, para atuar como suplente do 
convênio Público n.º 265|2018, celebrado entre a seduc e a Prefeitura 
municipal de colares (cNPJ: 05.835.939/0001-90) que tem por objeto a 
obra de construção da Escola da comunidade da fazenda no município de 
colares|Pa.
art. 3º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 25/08/2021.
José Alexandre Buchacra Araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 698945

.

.

ERRATA
.

Errata da Publicação Protocolo nº 694845
Ato: CONTRATO Nº 137/2021-CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Onde se lê: vigência: 13/08/2021 a 12/08/2022
Leia-se: vigência: 18/08/2021 a 17/08/2022
Publicado no doE: 34.676 de 20/08/2021
Órgao: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcacao

Protocolo: 698764

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DO CONTRATO
Contrato Nº 064
Exercício: 2021
Objeto do contrato: Execução de Obras de Reforma na EEEFM MARIA ALICE 
gEolás moUra carvalHo, em Quatipuru/Pa
Preço: r$ 669.021,34 (seiscentos e sessenta e nove mil, vinte e um reais 
e trinta e quatro centavos)
vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101magEcaQt; funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza 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: coNstrUtora saNta tErEZa ltda, cNPJ: 05.693.333/0001-
67, localizada na avenida senador lemos, nº 242, sala 03, bairro: Umari-
zal, belém/Pa, cEP: 66.050-000
foro: belém-Pa
data assinatura: 30 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: 698722
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.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 5
Contrato: 048/2019
objeto do contrato: reforma e ampliação para adequação ao tempo inte-
gral na EEEfm. avertano rocha no município de belém/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Primeira – da vigência do 
contrato original.
rdc: 019/2018-cEl/Nlic/sEdUc
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto montenegro, Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
contratada: Engevel construções e serviços Eireli, com cNPJ/mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo maiorana, nº 700, Ed. torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 27/08/2021
vigência: 30/08/2021 a 26/02/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva braga/secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 687145
Termo Aditivo: 4
Contrato: 268/2017
objeto do contrato: locação de imóvel, para o funcionamento da 13ª UrE/
breves /Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava - da vigência e da Prorrogação, 
para prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses do contrato original.
d.l. 013/2017-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2795. ação: 232093. funcional Programática: 
16101.12.122.1297. Projeto/atividade: 8.338. Natureza da despesa: 
3390.36
locatária: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, belém/Pa.
Locador: Marcondes Ivo Teixeira Mainardi, com CPF. N°. 642.319.682-68, 
residente e domiciliado na av. 25 de setembro, 1367, cEP.: 66.093-000, 
marco, belém/Pa.
data de assinatura: 24/08/2021
vigência: 25/08/2021 a 24/08/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 693775
Termo Aditivo: 8
Contrato: 182/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentação escolar nas unidades escolares.
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Eletrônico srP nº 006/2016-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37.
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
contratada: diamond serviços de limpeza e mão de obra Eireli, com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31, com sede na Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, marambaia, belém/Pa.
data de assinatura: 30/08/2021
vigência: 18/09/2021 a 17/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva braga/ secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 698564
Termo Aditivo: 4
Contrato: 033/2019
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da sEdUc
objeto do aditivo: incluir alterações impostas pela cct 2018/2019, que 
porventura não estivessem contempladas pela convenção coletiva de tra-
balho 2020/2021, sem prejuízo das demais condições dos termos aditivos 
já formalizados.
Pregão Eletrônico srP nº 011/2018-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 

16.101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37.
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, belém/Pa.
contratada: Kapa capital facilities ltda, com cNPJ nº 13.279.768/0001-
98, com sede na Rod Mário Covas, nº 01, Lot. Park dos Coqueiros, Altos, 
cEP.: 67.115-000, coqueiro, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 30/08/2021
vigência: a partir de 05/09/2019
ordenador: Elieth de fátima da silva braga/ secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 698554
Termo Aditivo: 9
Contrato: 124/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar.
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Eletrônico srP nº 006/2016-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37.
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
contratada: diamond serviços de limpeza e mão de obra Eireli, com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31, com sede na Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, marambaia, belém/Pa.
data de assinatura: 30/08/2021
vigência: 29/09/2021 a 28/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva braga/ secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 698560
Termo Aditivo: 9
Contrato: 093/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentação escolar nas unidades escolares.
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Eletrônico srP nº 006/2016-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
contratada: diamond serviços de limpeza e mão de obra Eireli, com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31, com sede na Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, marambaia, belém/Pa.
data de assinatura: 30/08/2021
vigência: 22/09/2021 a 21/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva braga/ secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 698562

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo principal N.º 2021/670123
Dispensa de Licitação: 026/2021-NLIC/SEDUC
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEDUC e Imprensa Oficial do 
Estado do Pará – ioEPa.
Objeto: Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais e demais ma-
térias de interesse da secretaria de Estado de Educação –sEdUc/Pa .
valor global Estimado: r$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 27/08/2021.
Elieth de fátima silva braga
secretária de Estado de Educação
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação: 026/2021-NLIC/SEDUC
Processo principal N.º 2021/670123
ratifico a disPENsa dE licitaÇÃo, com base na maNifEstaÇÃo JUrÍ-
dica nº. 1407/2021 da asJUr/sEdUc, conforme disposto no art. 26 da 
lei nº. 8.666/93.
belém, 27 de agosto de 2021.
Elieth de fátima silva braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 698751

.

.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA COMPARAÇÃO DE PREÇO 
Nº 30/2021 – SEDUC/PA
Processo: 1488927/2021– cP Nº 30/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços 
de Execução das Obras de Reforma na EEFM Maria Alice Geolás Moura 
carvalho (Quatipuru/Pa).
lotE ÚNico
contrato nº 064/2021
vencedor: coNstrUtora saNta tErEZa ltda – cNPJ 05.693.333/0001-
67
valor: r$ 669.021,34 (seiscentos e sessenta e nove mil, vinte e um reais 
e trinta e quatro centavos).
ordenador: Elieth de fátima da silva braga / secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 698728

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIAS No. 48798/2021
obJEtivo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEvaNtamENto dE iNforma-
ÇÕEs dE rEvisÃo dE valorEs rEPassados PElo Programa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / barcarENa / 30/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 1
barcarENa / bElEm / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: carlos albErto loPEs do valE
matrÍcUla: 303569
cPf: 04144325253
cargo/fUNÇÃo:aUXiliar tEcNico / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698725
PORTARIA DE DIARIAS No. 49030/2021
OBJETIVO: Viagem para fiscalizar as obras das Escolas Estaduais Dom João 
vi (município de capanema/Pa) e Padre de dubois (município de salinópo-
lis/Pa) , bem como realizar levantamento na EEEfm augusto ramos Pinhei-
ro, localizada no município de terra alta/Pa.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / caPaNEma / 30/08/2021 - 30/08/2021 Nº diárias: 0
caPaNEma / saliNoPolis / 30/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 1
saliNoPolis / tErra alta / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0
tErra alta / bElEm / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: PEdro HENriQUE simao dE moUra
matrÍcUla: 80845415  cPf: 76711021215
cargo/fUNÇÃo:tEcNico Em gEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ Ni-
vEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698719
PORTARIA DE DIARIAS No. 48969/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1. 200/2021-NdE Pad 126/2021 E 264/2018. 
E. E. E. f. m. “fraNcisca NogUEira da costa mUNicÍPio: altamira.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / baiao / 30/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 4
baiao / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: alciNEtE do socorro lima da costa
matrÍcUla: 57211696
cPf: 24330388200
cargo/fUNÇÃo:assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698748
PORTARIA DE DIARIAS No. 48964/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1. 182/2021-NdE Pad 99/2020 E 143/2021. 
10ª UrE- altamira mUNicÍPio: altamira.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / altamira / 30/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 4
altamira / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: gilvaldo da cUNHa olivEira
matrÍcUla: 406910
cPf: 11668903253
cargo/fUNÇÃo:agENtE admiNistrativo / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698743

PORTARIA DE DIARIAS No. 48962/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1. 182/2021-NdE Pad´s 99/2020 E 143/2021. 
10ª UrE- altamira mUNicÍPio: altamira.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / altamira / 30/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 4
altamira / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: rENata saNtos da foNsEca
matrÍcUla: 57176254
cPf: 84702850253
cargo/fUNÇÃo:EsPEcialista Em EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698746
PORTARIA DE DIARIAS No. 48970/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1. 200/2021-NdE Pad 126/2021 E 264/2018. 
E. E. E. f. m. “fraNcisca NogUEira da costa mUNicÍPio: altamira.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / baiao / 30/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 4
baiao / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: fEliPE tEiXEira rEZENdE
matrÍcUla: 54197224  cPf: 81088027253
cargo/fUNÇÃo:assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698730
PORTARIA DE DIARIAS No. 48971/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1. 200/2021-NdE Pad 126/2021 E 264/2018. 
E. E. E. f. m. “fraNcisca NogUEira da costa mUNicÍPio: altamira.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / baiao / 30/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 4
baiao / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: claUdio JosE frEitas siQUEira
matrÍcUla: 5897139  cPf: 25435051215
cargo/fUNÇÃo:motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698738
PORTARIA DE DIARIAS No. 48799/2021
obJEtivo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEvaNtamENto dE iNforma-
ÇÕEs dE rEvisÃo dE valorEs rEPassados PElo Programa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / barcarENa / 30/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 1
barcarENa / bElEm / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: EvaNdro cota dE carvalHo
matrÍcUla: 8062861  cPf: 20626339200
cargo/fUNÇÃo:assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698763
PORTARIA DE DIARIAS No. 48963/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1. 182/2021-NdE Pad 99/2020 E 143/2021. 
10ª UrE- altamira mUNicÍPio: altamira.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / altamira / 30/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 4
altamira / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: raimUNdo NoNato laUNE dos saNtos
matrÍcUla: 404071  cPf: 15336743291
cargo/fUNÇÃo:Prof. colaborador NivEl mEdio / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698752
PORTARIA DE DIARIAS No. 48955/2021
obJEtivo: solicitação de diárias para participar do curso de gestão do 
Novo sistema de informações orçamentárias da Educaçâo - sioPE, em 
curitiba -Parana.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / ParaNa / 24/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 2
ParaNa / bElEm / 26/08/2021 - 26/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao
matrÍcUla: 5946706
cPf: 57671389234
cargo/fUNÇÃo:dirEtor / dirEcao
ordENador: EliEtH dE fatima da silva braga cPf: 28111435215

Protocolo: 698754
PORTARIA DE DIARIAS No. 48968/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1. 200/2021-NdE Pad 126/2021 E 264/2018. 
E. E. E. f. m. “fraNcisca NogUEira da costa mUNicÍPio: altamira.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / baiao / 30/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 4
baiao / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: taNia dE NaZarE PamPloNa sEabra
matrÍcUla: 5618460
cPf: 16754174234
cargo/fUNÇÃo:EsPEcialista Em EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698601
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PORTARIA DE DIARIAS No. 48854/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1153/2021- NdE Pad 198/2019. 8ª UrE mU-
NicÍPio: castaNHal.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / castaNHal / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0
castaNHal / bElEm / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: rEJaNE marilia sa dE olivEira
matrÍcUla: 57208584
cPf: 74849085253
cargo/fUNÇÃo:EsPEcialista Em EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698795
PORTARIA DE DIARIAS No. 48855/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1153/2021- NdE Pad 198/2019. 8ª UrE mU-
NicÍPio: castaNHal.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / castaNHal / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0
castaNHal / bElEm / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: saYoNara camargo foNtaNa
matrÍcUla: 773573  cPf: 29623685220
cargo/fUNÇÃo:agENtE admiNistrativo / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698798
PORTARIA DE DIARIAS No. 48857/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1153/2021- NdE Pad 198/2019. 8ª UrE mU-
NicÍPio: castaNHal.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / castaNHal / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0
castaNHal / bElEm / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: gidEoN tavarEs dias
matrÍcUla: 182583  cPf: 15827054291
cargo/fUNÇÃo:motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698805
PORTARIA DE DIARIAS No. 48903/2021
obJEtivo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEm dr. 
gaspar viana, EEEm acy de Jesus de barros, EEEm Plinio Pinheiro, localiza-
da no município de marabá.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / maraba / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0
maraba / bElEm / 31/08/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 3.5
NomE: EdUardo dioNisio PamPloNa da silva JUNior
matrÍcUla: 57211250  cPf: 38117762234
cargo/fUNÇÃo:ENg. civil / ativ NivEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698813
PORTARIA DE DIARIAS No. 48856/2021
obJEtivo: mEmoraNdo Nº 1153/2021- NdE Pad 198/2019. 8ª UrE mU-
NicÍPio: castaNHal.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / castaNHal / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0
castaNHal / bElEm / 31/08/2021 - 31/08/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: tHiago mElo friaEs
matrÍcUla: 57212475
cPf: 81973772272
cargo/fUNÇÃo:assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698817
PORTARIA DE DIARIAS No. 49005/2021
obJEtivo: coNstatar a NEcEssidadE dE bENs mÓvEis iN loco Para 
atENdEr a dEmaNda da Escola Nova (PadrÃo) com 12 salas dE 
aUla.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / baiao / 01/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 2
baiao / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: alEssaNdra carvalHo cavalcaNtE
matrÍcUla: 57211429  cPf: 46217258234
cargo/fUNÇÃo:  assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698855
PORTARIA DE DIARIAS No. 48810/2021
obJEtivo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEvaNtamENto dE iNforma-
ÇÕEs dE rEvisÃo dE valorEs rEPassados PElo Programa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / bom JEsUs do tocaNtiNs / 01/09/2021 - 03/09/2021 Nº di-
árias: 2

bom JEsUs do tocaNtiNs / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NomE: ivaN magNo mElo JUNior
matrÍcUla: 6403167  cPf: 69723079291
cargo/fUNÇÃo:assEssor tEcNico da sEc adJ dE logistica / as-
sEssoramENto
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698841
PORTARIA DE DIARIAS No. 48815/2021
obJEtivo: coNdUZir tÉcNicos Para fiscaliZaÇÃo iN loco Para lE-
vaNtamENto dE iNformaÇÕEs dE rEvisÃo dE valorEs rEPassados 
PElo Programa EstadUal dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / bom JEsUs do tocaNtiNs / 01/09/2021 - 03/09/2021 Nº di-
árias: 2
bom JEsUs do tocaNtiNs / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NomE: marco aNtoNio camPos da coNcEicao
matrÍcUla: 57232093
cPf: 29777127200
cargo/fUNÇÃo:motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698821
PORTARIA DE DIARIAS No. 48933/2021
obJEtivo: rEaliZar avaliaÇÃo dE bENs iNsErvÍvEis Para dEsfa-
ZimENto E iNvENtário das UNidadEs dE ENsiNo, tombamENto, di-
NHEiro dirEto Na Escola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sE-
NHas dos gEstorEs, EEEfm sÃo JEroNimo E EEEfm JoÃo lUdUvico.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / limoEiro do aJUrU / 01/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 2
limoEiro do aJUrU / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: PaUlo bErgmaN fiEl macHado
matrÍcUla: 941921  cPf: 21869162234
cargo/fUNÇÃo:EscrEv.datilografo / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698879
PORTARIA DE DIARIAS No. 48897/2021
obJEtivo: coNdUZir tÉcNicos Para fiscaliZar a ENtrEga dos ÔNi-
bUs EscolarEs Nas PrEfEitUras dos mUNicÍPios, bEm como tom-
bar E colEtar assiNatUra do PrEfEito rEsPoNsávEl PElo rEcEbi-
mENto do tErmo dE doaÇÃo do obJEto Emitido PEla gErÊNcia dE 
PatrimÔNio mobiliário/gPam.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / bUJarU / 01/09/2021 - 01/09/2021 Nº diárias: 0
bUJarU / acara / 01/09/2021 - 02/09/2021 Nº diárias: 1
acara / mocaJUba / 02/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 1
mocaJUba / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: dEltoN da rosa borgEs
matrÍcUla: 57216733  cPf: 68026129253
cargo/fUNÇÃo:motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698874
PORTARIA DE DIARIAS No. 49000/2021
obJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para coNstatar a NEcEssidadE 
dE bENs mÓvEis iN loco Para atENdEr a dEmaNda da Escola Nova 
(PadrÃo) com 12 salas dE aUla.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / baiao / 01/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 2
baiao / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: aNdrEY costa aboim
matrÍcUla: 5897140  cPf: 62580825215
cargo/fUNÇÃo:motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698885
PORTARIA DE DIARIAS No. 48999/2021
obJEtivo: coNstatar a NEcEssidadE dE bENs mÓvEis iN loco Para 
atENdEr a dEmaNda da Escola Nova (PadrÃo) com 12 salas dE 
aUla.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / baiao / 01/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 2
baiao / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NomE: lEila do socorro moNtEiro dos saNtos
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matrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
cargo/fUNÇÃo:assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698893
PORTARIA DE DIARIAS No. 48811/2021
obJEtivo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEvaNtamENto dE iNforma-
ÇÕEs dE rEvisÃo dE valorEs rEPassados PElo Programa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / bom JEsUs do tocaNtiNs / 01/09/2021 - 03/09/2021 Nº di-
árias: 2
bom JEsUs do tocaNtiNs / bElEm / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NomE: aNdrE fabiaNo caNtaNHEdE failacHE
matrÍcUla: 57213627
cPf: 74221213272
cargo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / ativ aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 698907

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/SEDUC
a Presidente da cPad, constituída nos termos da Portaria Nº 229/2019-
gab/Pad de 03/10/2019, publicada no doE Edição nº 34.001 de 
04/10/2019 (Proc. nº 1150975/2017), coNvoca na forma do art. 219 
P. U. da lei 5.810/1994 rJU/Pa, o servidor robErto amaral da costa, 
matrícula no 5927140-1, que achando-se em local incerto e não sabido, 
deve apresentar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, perante a comissão, que 
está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/sEdUc, na sede da sEdUc 
(térreo), sito à rodovia augusto montenegro, s/nº, Km 10, bairro: tenoné, 
cEP: 66.820-000, belém/Pa.
considere o servidor Notificado em razão das imputações contidas no 
Processo no 1150975/2017, pelo cometimento, de transgressões, em tese, 
ao que dispõem os arts. 177, iv, vi, 178, Xi, Xiv, 190, XiX da lei Estadual 
5.810/94 rJU/Pa, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contra-
ditório.
Não comparecendo a convocada, vem a Presidente requerer designação 
de defensor dativo, no qual indico a servidora tania de Nazare Pamplona 
seabra, matrícula no 5618460-3, com o objetivo de acompanhar os proce-
dimentos da comissão referente ao servidor robErto amaral da costa, 
matrícula no 5927140-1.
________________________
Karina da rocha góes araújo
Presidente da comissão
________________________
luciana gomes caramelo
1º membro/secretária
___________
Kelton monteiro de menezes
2º membro

Protocolo: 698523

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

REMOÇÃO DE SERVIDOR.
Processo eletrônico nº 2021/946947
PORTARIA N° 1677/21, de 27 de agosto de 2021.
rEmovEr, o(a) servidor(a) vaNEssa rodrigUEs dE barros, id. funcio-
nal n° 5912948/ 5, cargo de agENtE admiNistrativo a, da diretoria de 
gestão de Pessoas, para a coordENadoria admiNistrativa do cam-
PUs iv, a contar de 01.09.2021
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 698834

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processo eletrônico nº 2020/221899
PORTARIA N° 1649/21, de 01 de setembro de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições 
legais e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, 
publicado no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO o 
disposto no artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, que obriga a au-
toridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público a promover 
a apuração dos fatos mediante siNdicÂNcia ou ProcEsso admiNistra-
tivo disciPliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa; coNsidE-
raNdo os fatos narrados referente denuncia de suposta irregularidades 
de servidor do corpo docente do curso de medicina no campus de marabá 
desta iEs;
CONSIDERANDO finalmente parecer jurídico e Homologação da gestão su-
perior, assim como atualização da portaria de comissão de Pad em virtude 
de alguns membros estarem de férias regulamentares conforme o solicita-
do no Protocolo eletrônico nº 2020/221899 de 17.03.2021;
r E s o l v E:
art. 1º – coNstitUir, a comissÃo dE ProcEsso admiNistrativo 
disciPliNar, para apurar os fatos supramencionados, composta dos se-
guintes servidores;
PrEsidENtE id. fUNcioNal cargo
JavaN PErEira motta 5905495/1 ProfEssor assistENtE
mEmbros
david JosE olivEira toZEtto 5905484/1 ProfEssor aUXiliar
lUiZ EdUardo dE lima mElo 57219608/2 ProfEssor aUXiliar
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal de 60(sessenta) dias, a contar da data de publicação 
da presente portaria.
art. 3º – torNar sEm EfEito a Portaria N° 1243/21, de 07.07.2021, 
publicado no doE nº 34.633 de 09.07.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 698829
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS (CPAD.
Processo eletrônico nº 2021/115361
PORTARIA N° 1663/21, de 26 de agosto de 2021
Art. 1º - DESIGNAR os servidores desta IES abaixo relacionados, para 
comporem a comissÃo PErmaNENtE dE avaliaÇÃo dE docUmENtos 
(cPad), visando desempenhar as atribuições que lhe são conferidas, bem 
como requisitar o auxílio de terceiros, quando necessário, para o andamen-
to de suas atividades.
PrEsidENtE id. fUNcioNal rEPrEsENtaNtE/sEtor
JaNilda do socorro maia silva 54185395/ 3 arQUivo cENtral
raQUEl gUrJÃo martiNs mENEZEs 5911670/ 5 darf
dimitra castElo braNco 5956978/1 dgP
mário lUis silva NascimENto 3157601/1 diPE
art. 2º – torNar sEm EfEito a Portaria N° 1317/21, de 19 de julho de 
2021, publicada no doE nº 34.648 de 23.07.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 698840
PROGRESSÃO FUNCIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Processo eletrônico nº 2021/205809
PORTARIA N° 1674/21, de 27 de agosto de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliZabEtH miraNda dos saNtos sam-
Paio, id. funcional nº 57213336/1, cargo de agENtE admiNistrativo, 
c - i, lotado na coordENadoria admiNistrativa do camPUs ii, Pro-
gressão funcional por merecimento/avaliação de desempenho, período 
aquisitivo 2019/2021, para referência ii da classe c, do cargo de agENtE 
admiNistrativo, integrante do quadro permanente de servidores téc-
nicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a 
contar de 22.02.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 698844
PRORROGAÇÃO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Processo eletrônico nº 2021/927401
PORTARIA N° 1676/21, de 27 de Agosto de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34. 600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO o disposto no 
paragrafo único do artigo nº 201 da lei nº 5810 de 24.01.1994, que dispõe 
sobre prorrogação dos trabalhos de comissão de sindicância;
coNsidEraNdo parecer e recomendações da Procuradoria Jurídica da 
UEPa, acerca de denúncias registradas por servidores desta iEs, no âmbito 
do Programa de Pós-graduação em biologia Parasitária na amazônia, assim 
como homologação da gestão superior da UEPa pela abertura de comissão 
de sindicância;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação de prorrogação do prazo 
dos trabalhos de sindicância conforme os autos do Protocolo eletrônico 
2021/927401 de 23.08.2021;
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r E s o l v E:
Prorrogar, por 30 (trinta) dias a comissão de sindicância instituída pela 
Portaria 1216/21, de 30 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial nº 
34.658, de 04 de agosto de 2021, com os membros a baixos:
PrEsidENtE id. fUNcioNal cargo
diEgo airEs da silva 5905479/1 ProfEssor assistENtE
sEcrEtária
liNa rosa NEvEs rodrigUEs cardoso 5817595/1 agENtE admiNis-
trativo c
mEmbros
fabiaNo dE olivEira briNgEl 54191681/3 ProfEssor assistENtE
marY EliZabEtH dE saNtaNa 2060779/2 ProfEssor titUlar
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 698825

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

LICENÇA PRÊMIO.
Processo eletrônico nº 2020/1081984
PORTARIA N° 1654/21, de 25 de Agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNtÔNia rEgiNa goNÇalvEs fErrEira, 
id. funcional nº 3184200/ 1,cargo de aUXiliar dE admiNistraÇÃo 
b, lotado(a) no(a)coordENadoria admiNistrativa do camPUs ii, 
30(trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênios de 01.08.1985 a 
31.07.1988 no período de 08.09.2021 a 07.10.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 698851

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
Processo eletrônico nº 2021/906874
PORTARIA N° 1675/21, de 27 de agosto de 2021.
art. 1º - dEsigNar a servidora ioNara aNtUNEs tErra, id. funcional 
nº 5738091/ 2, cargo de ProfEssor assistENtE, para assumir a função 
não comissionada de coordENador do cUrso dE gradUaÇÃo (licEN-
ciatUra Em QUÍmica), a contar de 01.09.2021.
art. 2º – rEvogar a contar de 31.08.2021, os efeitos da Portaria Nº 
1224/21 de 06.07.2021, publicada no DOE nº 34.631 de 08.07.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 698838

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 1692/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE Programas E ProJEto
Nome: gilvaNa KEllY barros PimENtEl
matrícula funcional: 73504084/ 5
valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 698737
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 1679/2021, DE 30 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: ProfEssor aUXiliar
Nome: camila claidE olivEira dE soUZa
matrícula funcional: 5905595/ 4
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0261008766
339030_ r$ 4.000,00

PORTARIA N° 1680/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: agENtE admiNistrativo a
Nome: clEidiaNE sardiNHa dE soUZa lEal
matrícula funcional: 5956967/ 1
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: 698729

.

.

DIÁRIA
.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
PORTARIA N°1685/2021, de 30 de Agosto de 2021..
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
obJEtivo: Para conduzir veículo transportando material.
origEm: belém/Pa
dEstiNo: tucuruí/Pa
NomE do sErvidor: ocYaN dE soUsa lima
cargo: motorista
id. fUNcioNal: 3185370/ 1
data iNÍcio: 27.08.2021
data tÉrmiNo: 28.08.2021
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia) diárias
PORTARIA N°1686/2021, de 30 de Agosto de 2021..
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
obJEtivo: Para ministrar disciplinas.
origEm: belém/Pa
dEstiNo: castanhal/Pa
NomE do sErvidor: HEbE morgaNNE camPos ribEiro
cargo: ProfEssor titUlar
id. fUNcioNal: 5760690/ 2
data iNÍcio: 10.09.2021
data tÉrmiNo: 18.09.2021
QUaNtidadE: 4,0 (quatro) diárias
PORTARIA N°1687/2021, de 30 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 fiscalização de obras.
origEm: belém/Pa
dEstiNo: castanhal e igarapé acu/Pa
NomE do sErvidor: marcEllY dE figUEirEdo mENdoNca
cargo: tEcNico a
id. fUNcioNal: 5956975/ 1
data iNÍcio: 02.09.2021
data tÉrmiNo: 02.09.2021
QUaNtidadE:0,5 (meia) diárias
PORTARIA N°1688/2021, de 30 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 fiscalização de obras.
origEm: belém/Pa
dEstiNo: castanhal e igarapé acu/Pa
NomE do sErvidor: rosiNaldo KoUrY goEs
cargo: tEcNico a
id. fUNcioNal: 57188236/ 6
data iNÍcio: 02.09.2021
data tÉrmiNo: 02.09.2021
QUaNtidadE:0,5 (meia) diárias

PORTARIA N°1689/2021, de 30 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 realizara analise e avaliação dos materiais.
origEm: belém/Pa
dEstiNo: Parauapebas/Pa
NomE do sErvidor: EliZabEtE da silva fEitosa
argo: aUXiliar dE laboratÓrio
id. fUNcioNal: 57205626/ 2
data iNÍcio: 30.08.2021
data tÉrmiNo: 02.09.2021
QUaNtidadE: 3,5 (tres e meia) diárias
NEivaldo fialHo do NascimENto
ordENador

Protocolo: 698720
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

Portaria Nº 781/2021– CGP/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 2021/862083 e apresentação do laudo médico nº 78268
r E s o l v E: coNcEdEr, 18 (dezoito) dias de afastamento licENÇa tra-
tamENto dE saÚdE, no período de 02/08/2021 a 19/08/2021, ao servidor 
ou (a) lUiZ aNtoNio da silva, matrícula: 3199029/1, cargo: instrutor 
de arte, Órgão: sEastEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, 
27 de agosto de 2021.
 iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
 mat. 5945555/ 1

Protocolo: 698742
.

ERRATA
.

ERRATA
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2017/SEASTER
Diário Oficial nº 33.785, de 21 de janeiro de 2019.
Número de Protocolo: 698102
Onde se lê: valor mensal: r$ 218.414,00
Leia-se: vigência: valor mensal: r$ 208.075,70

Protocolo: 698551
.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 10/2021
objeto: aquisição de veículos tipo passeio (zero quilômetro), para aten-
der as solicitações elencadas no convênio nº 887683/2019, contrato de 
Repasse nº 39558/2019, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal comPrasNEt
Uasg: 925872
data da abertura: 14/09/2021
Hora da abertura: 14:00 (horário de brasília)
orçamento:
gestão/Unidade: 43101
fonte: 0106008208/0306008208/6101008208
Programa de trabalho: 08.244.1505.8863
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato gasparim

Protocolo: 698741
PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 08/2021
objeto: aquisição de veículos tipo passeio (zero quilômetro), conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..
local de abertura: Portal comPrasNEt
Uasg: 925872
data da abertura: 14/09/2021
Hora da abertura: 09:00 (horário de brasília)
orçamento:
gestão/Unidade: 870101
fonte: 0139008873
Programa de trabalho: 08.244.1505.8860
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato gasparim

Protocolo: 698735
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Portaria N° 787/2021 – SEASTER o sEcrEtário dE Estado dE 
assistÊNcia social, trabalHo, EmPrEgo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro 
de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo n° 2021/ 935861
 rEsolvE: coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 3.700(trÊs 
mil e sEtEcENtos rEais), em favor do (a) servidor (a), aNtoNio cos-
mo rocHa araNHa, mat.3193551/1 , vigia com objetivo de atender des-
pesas de pronto pagamento. .
 43.101 – 08.122.1297.8338 f:0101 189.517 dEsPEsa: : 3390 39
r$ 3.700,00
 Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
30 de agosto de 2021.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1

Portaria N° 788/2021 – SEASTER o sEcrEtário dE Estado dE 
assistÊNcia social, trabalHo, EmPrEgo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro 
de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 932472
rEsolvE: coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 5.000,00 (ciNco mil), 
em favor do (a) servidor (a), taiaNa NascimENto da silva.mat.5946558/1,gE-
rENtE com objetivo de atender despesas de pronto pagamento. .
 87.101 – 08.244.1505.8899 f: 0107 233.893 dEsPEsa: : 3390 30
 r$ 5.000,00
 Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
30 de agosto de 2021.
iNocENcio rENato gasParim
NocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1

Protocolo: 698793
.

DIÁRIA
.

Portaria Nº 789/2021 – 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 2021/930154
rEsolvE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (dUas E meia) diárias Para 
cada sErvidor citado abaiXo: ivaldEilsoN dE soUsa mElo,co-
laborador EvENtUal,cPf – 304.149.702 – 68,maYra HElENa galiZa 
loPEs aZEvEdo,colaborador EvENtUal,cPf 947.411.902-34,tadEU 
dE JEsUs carvalHo lobato,mat.2025183,gErENtE que se deslocará 
ao município de cameta no período de 25 a 27/08/2021 com objetivo 
do Projeto Parcerias pelo Pará: agenda do desenvolvimento,Emprego e 
renda,para viabilizar parceria que contribuam para o desenvolvimento das 
regiões. a iniciativa conta com a parceria do poder Publico municipal, se-
tores produtivo, empresas,entidades empresarias com foco no desenvol-
vimento,emprego e renda cUJo motorista maNoEl JoaQUim maUEs 
fErrEira, matrícula nº 5938894/1, rEaliZará o dEslocamENto.
 Classificação Orçamentária: 43 105 - 11.333.1504.8946 0101006357/0101 
266.721 339014/339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2021.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 mat. 5945555/1
Portaria Nº 784/2021 – 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 2021/941101
rEsolvE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUatro E meia) diárias 
Para cada sErvidor citado abaiXo: charles morandini silveira de ma-
tos, colaborador eventual,o qual se deslocará ao município de acara/Pa. 
no período de 13 a 17/09/2021, com objetivo de desenvolver atividades 
do Projeto Hortas sociais Pedagógicas do Pará, convênio com a fundação 
banco do brasil. fase de implantação.
Classificação Orçamentária: 43.101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 30 de agosto 2021.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 mat. 5945555/1
Portaria Nº 789/2021 – 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 2021/930154
rEsolvE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (dUas E meia) diárias Para 
cada sErvidor citado abaiXo: ivaldEilsoN dE soUsa mElo,co-
laborador EvENtUal,cPf – 304.149.702 – 68,maYra HElENa galiZa 
loPEs aZEvEdo,colaborador EvENtUal,cPf 947.411.902-34,tadEU 
dE JEsUs carvalHo lobato,mat.2025183,gErENtE que se deslocará 
ao município de cameta no período de 25 a 27/08/2021 com objetivo 
do Projeto Parcerias pelo Pará: agenda do desenvolvimento,Emprego e 
renda,para viabilizar parceria que contribuam para o desenvolvimento das 
regiões. a iniciativa conta com a parceria do poder Publico municipal, se-
tores produtivo, empresas,entidades empresarias com foco no desenvol-
vimento,emprego e renda cUJo motorista maNoEl JoaQUim maUEs 
fErrEira, matrícula nº 5938894/1, rEaliZará o dEslocamENto.
Classificação Orçamentária: 43 105 - 11.333.1504.8946 0101006357/0101 
266.721 339014/339036 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2021.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 mat. 5945555/1
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Portaria Nº 785/2021 – 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/ 936419
rEsolvE: autorizar o pagamento de 3 ½ ( trEs E meia) diárias Para 
cada sErvidor citado abaiXo: anderson danilo lopes, matricula nº 
80015509/1 e 004.722.882 – 29 colaborador Eventual a qual se deslocara 
do município de belém para o município de Quatipuru/Primavera/Pa no 
período de 29/08 a 01/09/2021, com objetivo de realizar apoio técnico a 
conferencia municipal de assistência social.
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda 
em, 30 de agosto 2021.
 iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 mat. 5945555/1
Portaria Nº 786/2021 – 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 2021/936077
rEsolvE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (dois E meia) diárias Para 
cada sErvidor citado abaiXo: marcEliNa PiNto saNtos,assistEN-
cia social,mat.57196135/1 que se deslocará ao município de Portel no 
período de 30/08 a 01/09/2021 de 2021 para realizar apoio técnico a con-
ferência Municipal. Classificação Orçamentária: 87.101- 08.422.1505.8402 
0139002241 253.896 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2021.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 mat. 5945555/1
Portaria Nº 794/2021 – 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 2021/878817
 rEsolvE: autorizar o pagamento de 01 ( Uma ) diárias Para o sErvidor 
citado abaiXo: brUNo cardoso dE farias, colaborador EvENtUal, cPf: 
755.594.122 – 87,gUilHEmE dias marQUEs,mat. 3220680 ag.dE Portaria o qual 
se deslocará ao município de bENEvidEs/Pa no Periodo de 26 a 27/08/2021, com 
objetivo de Apoio aos municípios para execução da Busca Ativa.
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8899 F: 0139002241 
254.778 339036/339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2021.
iNocENcio rENato gasParim
 secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 mat. 5945555/1

Protocolo: 698739
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

Portaria Nº 790 DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, EmPrE-
go 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: Jarimar dos saNtos fErrEira, matrícula nº. 
5596939/1, sociÓlogo, lotado na disaN/dtE/sEastEr, para atuar como 
fiscal titular e a servidora: maria das graÇas silva soarEs, matrícula 
nº. 5116279/3, assistENtE social, lotada na disaN/dtE/sEastEr para 
atuar como suplente do Pregão Eletrônico nº 05/2021/sEastEr, celebrado 
com a EmPrEsa morEira godoY comÉrcio E sErviÇos EirEli, cujo 
objeto é contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
Organização, Planejamento, Promoção, Execução de eventos, capacitações, 
elaboração e fornecimento de infraestrutura, a fim de atender a demanda 
do convênio n°. 905669/2020, promovido pela secretaria de Estado de 
assistência social, trabalho, Emprego e renda – sEastEr, decorreu em estrito 
cumprimento às normas previstas na lei n°. 8.666/93 e suas alterações, 
bem como na lei federal n°. 10.520 de 17/02/2002 e sua regulamentação, 
decreto federal n°. 6.170/2007 e lei Estadual n°. 6.474 de 06/08/2002, 
conforme especificações do Termo de Referência, constante no Anexo I do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2017 - sEastEr, 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), 30 de agosto de 2021.
iNocENcio rENato gasParim
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, EmPrEgo E rENda
matrícula 5945555/1

Portaria Nº 791 DE 30 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: Jarimar dos saNtos fErrEira, matrícula nº. 
5596939/1, sociÓlogo, lotado na disaN/dtE/sEastEr, para atuar como 
fiscal titular e a servidora: maria das graÇas silva soarEs, matrícula nº. 
5116279/3, assistENtE social, lotada na disaN/dtE/sEastEr para atuar 
como suplente do Pregão Eletrônico nº 06/2021/sEastEr, celebrado com a 
EmPrEsa idEE amaZoNia comUNicaÇÃo iNtEgrada E PromoÇÕEs ltda, 
cujo objeto é contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de mobilização para difusão das ações e Programas de agricultura Urbana e 
Peri Urbana do SISAN, desenvolvidas no âmbito do Estado do Pará, afim de 
atender a demanda do convênio n° 905669/2020, promovido pela secretaria 
de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda – sEastEr, 
decorreu em estrito cumprimento às normas previstas na lei n°. 8.666/93 
e suas alterações, bem como na lei federal n°. 10.520 de 17/02/2002 e sua 
regulamentação, decreto federal n°. 6.170/2007 e lei Estadual n°. 6.474 
de 06/08/2002, conforme especificações do Termo de Referência, constante 
no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2017 - SEASTER, 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), 30 de agosto de 2021.
iNocENcio rENato gasParim
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, EmPrEgo E rENda
matrícula 5945555/1

Protocolo: 698755
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 549 DE 26 DE JULHO DE 2021.
acatar a sugestão emitida pela d. comissão de sindicância Punitiva, com 
fundamentos no art. 200, Paragrafo Único, da lei 5.810/94, para determi-
nar o arQUivamENto da sindicância Punitiva Nº. 008/2021, pela ausência 
de elementos comprobatórios capazes de configurar conduta irregular.
lUiZ cElso da silva - Presidente da fasEPa

Protocolo: 698518
..

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Portaria: 394- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 30/08/2021
obJEtivo: cobrir despesas de pequeno vulto, com serviço Pessoa Jurídi-
ca para pagamento de consulta, para atender adolescente custodiado na 
UasE aNaNiNdEUa i-cJm (Proc.943051/2021 - mem  203/2021)
Programa dE trabalHo: 08.243.1505.8393
ProJEto atividadE: 68-8393  - aÇÃo: 186756
foNtE dE rEcUrso: 0101
NatUrEZa da dEsPEsa: 339039 – r$ 150,00-(serviço)
sErvidora: JosiaNE garcia gENtil
matricUla: 6402849/ 1 - cargo:PsicÓlogo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dEsPEsa aPartir da ob:30 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 10 dias
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 698807
.

DIÁRIA
.

Portaria nº 392, de 30 de agosto de 2021.
Processo nº 932573/2021.
obJEtivo: Pagamento complementar de diárias, referente à visita institucional e 
domiciliar realizada aos familiares de adolescente, custodiado na UasE/bENEvi-
DES, conforme justificado, nos termos do processo, Memorando 436/2021-BNV.
origEm: bENEvidEs/Pa - dEstiNo: oEiras do Pará/Pa.
PErÍodo: 05/08/2021 a 06/08/2021. – (01) diária
sErvidorEs: gabriEla gomEs ribEiro, assistENtE social, matricula 
5956709/1, e adilsoN modEsto fEliX, PsicÓlogo, matricula 5956687/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 698486
Portaria: 395- DO DIA 30/08/2021
obJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando custo-
diado na UasE aNaNiNdEUa i-cJm (Proc. 933489/2021-mem 204,207/2021)
sErvidora: camila dE miraNda mEdiNa
cargo: assistENtE social - matrÍcUla : 5956507/ 1
sErvidor : dorivaldo EdUardo Jardim da silva
cargo: motorista -  matricUla: 54191736/ 1
origEm: bElEm/Pa -  dEstiNo: bUJarU/Pa
PEriÓdo dE viagEm: 15/09/2021 -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 698831
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Portaria nº 393, de 30 de agosto de 2021.
Processo nº 934048/2021.
obJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do processo.
origEm: bElÉm/Pa - dEstiNo: soUrE/Pa.
PErÍodo: 02/09/2021 a 03/09/2021. – (1,5) diária
sErvidorEs: JosÉ carlos simÕEs da silva, assistENtE social, ma-
tricula 5956513/1, e raimUNdo oZEas XaviEr olivEira, motorista, 
matricula 5600766/2.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 698925
Portaria nº 396, de 30 de agosto de 2021.
Processo nº 946743/2021.
obJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA I (CJM), conforme justificado 
nos termos do processo.
origEm: bElÉm/Pa - dEstiNo: barUEri/sP.
PErÍodo: 31/08/2021 a 03/09/2021. – (3,5) diárias
sErvidorEs: camila dE miraNda mEdiNa, assistENtE social, matricula 
5956507/1, e JosiaNE garcia gENtil, PsicÓloga, matricula 6402849/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 698952
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE APLICAÇÃO DA DESPESA
a fundação de atendimento socieducativo do Pará – fasEPa, faz a Pror-
rogaÇÃo no período do PraZo da dEsPEsa, contido na Port. 324/2021, 
Publicação 685324, Processo 788361/2021, ficaNdo 14 (quatorze) dias 
para aplicação do recurso e 05 (cinco) dias para prestação de conta, con-
forme  despacho da gPc, Pg 24.
lUis cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 698534
EXTRATO DE TERMO DE RESCISAO DE ESTAGIO
a fundação de atendimento socioeducativo do Pará – fasEPa e o socioe-
ducando aNgElo gabriEl araUJo cEZar, ambos por mutuo acordo re-
solvem rescindir o termo de compromisso 08/2021, referente ao convenio 
n°01/2016, celebrado entre esta fundação e sEad, a partir de 19/08/2021.
ordenador responsável: lUis cElso da silva/Presidente-fasEPa.

Protocolo: 698435
..

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 
E DIREITOS HUMANOS

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA Portaria N°. 407/2021-GGP/SEJUDH de 25/08/2021, 
publicada no DOE n°. 34.685 de 30/08/2021.
Onde se lê:

matrícula servidor Exercício Período de gozo
80845084/3 carlos alberto freire cardoso Júnior JúnioroliveiraNascimento 2021 06/09/21 a 05/10/21

Leia-se:

matrícula servidor Exercício Período de gozo
80845084/3 carlos alberto freire cardoso Júnior 2021 06/09/2021 a 05/10/2021

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 698481
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MINERAÇÃO E ENERGIA

.

.

DIÁRIA
.

Portaria N° 232/2021 - DAF/SEDEME - BELÉM, 30 DE AGOSTO DE 2021.
Nome:luciana Pereira e ferreira centeno/matrícula:n°5947072/1/car-
go:assessora Especial iii/origem:belém-Pa/destino:brasília-df/Período: 
30/08/2021 a 03/09/2021/dária:4,5 (quatro e meia)/objetivo:represen-
tar a SEDEME na abertura da Exposição Cultural da Região Norte que inau-
gura o ciclo “a internacionalização da gastronomia e do turismo como 
indutores do desenvolvimento regional” e audiência pública subsequente. 
Em conformidade com o PPa 2020-2023.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
micHEllE abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Portaria N° 233/2021 - DAF/SEDEME - BELÉM, 30 DE AGOSTO DE 2021.
Nome:maNUEla ribEiro da coNcEiÇÃo/matricula:n° 5935118/4/
cargo:coordenadora/origem:belém-Pa/destino:brasília-df/Período: 
30/08/2021 a 03/09/2021/dária:4,5 (quatro e meia)/objetivo:represen-
tar a SEDEME na abertura da Exposição Cultural da Região Norte que inau-
gura o ciclo “a internacionalização da gastronomia e do turismo como 
indutores do desenvolvimento regional” e audiência pública subsequente. 
Em conformidade com o PPa 2020-2023.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
micHEllE abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 698777
.

FÉRIAS
.

Portaria n° 081/2021 – GGA/ SEDEME Belém, 30 de agosto de 2021.
a sEcrEtária adJUNta dE gEstÃo admiNistrativa dE Estado dE 
dEsENvolvimENto EcoNÔmico, miNEraÇÃo E ENErgia – sEdEmE, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rEsolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a servidora relacio-
nada, referente a oUtUbro de 2021.

id. func. Nome cargo Período aquisitivo Período de gozo

5954489/1 aNa maria dos saNtos lima sEcrEtario dE dirE-
toria

11/02/2020 à 
10/02/2021

01/10/2021 à 
30/10/2021

5207231/4 ElsoN rodrigUEs dE moUra gErENtE 05/08/2020 à 
04/08/2021

01/10/2021 à 
30/10/2021

5947690/2 gabriEl NaZarENo mElo 
da silva gErENtE 05/08/2020 à 

04/08/2021
01/10/2021 à 
30/10/2021

5954494/1 JEssica HElENa dUraNs 
martiNs

sEcrEtario dE dirE-
toria

11/02/2020 à 
10/02/2021

01/10/2021 à 
30/10/2021

5945596/2 JorgE agENor morEira 
NUNNEs assEssor 05/08/2020 à 

04/08/2021
01/10/2021 à 
30/10/2021

5957144/1 lYNda moNiQUE dE castro 
ribEiro

sEcrEtario dE dirE-
toria

09/09/2020 à 
08/09/2021

01/10/2021 à 
30/10/2021

5945955/1 lUiZa dE borborEma EsPirito 
saNto coordENador 17/01/2020 à 

16/01/2021
06/10/2021 à 
15/10/2021

80845108/1 liliaN PoliaNa soUsa 
gUalbErto coordENador 26/01/2019 à 

25/01/2020
04/10/2021 à 
02/11/2021

dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
aNadElia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa

Protocolo: 698940
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2021-B
contratante:  companhia de gás do Pará – gás do Pará.
contratado: 4advisory consultoria E Participações ltda.
objeto: aquisição de bens móveis já instalados, prontos para uso, de pro-
priedade da contratada, e que já guarnecem o imóvel onde está localizada 
a sede da gás do Pará.
vigência: 18 meses
modalidade: contratação direta com base na lei 13.303/16 e rilc.
data de assinatura: 26 de agosto de 2021.
valor global: r$ 27.450,00
(vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia bitar.
foro: belém/Pa.
Pela contratante: cláudia bitar e andré macedo.
Pelo contratado: lando agria da luz.

Protocolo: 698641
EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2021
contratante:  companhia de gás do Pará – gás do Pará.
contratado: centeno, Nascimento Pinheiro, almeida &
graim advogados associados.
Objeto: Contratação de escritório de advocacia especializado para fins de 
assessoramento jurídico em geral, consultoria e representação judicial, bem 
como extrajudicial da contratante, nas áreas de direito empresarial, societário 
administrativo, administrativo fiscal, tributário, cível, ambiental e trabalhista.
vigência: 12 meses
modalidade: contratação direta com base na lei 13.303/16 e rilc.
data de assinatura: 25 de agosto de 2021.
valor Estimado: r$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia bitar.
foro: belém/Pa.
Pela contratante: cláudia bitar e andré macedo.
Pelo contratado: arthur siso Pinheiro.

Protocolo: 698637
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2021
contratante:  companhia de gás do Pará – gás do Pará.
contratado: telefônica brasil s.a.
objeto: contratação de plano corporativo de telefonia
móvel pessoal (smP), internet e aparelhos celulares,
com a finalidade de atender às necessidades da Gás do Pará.
vigência: 12 meses
modalidade: contratação direta com base na lei 13.303/16 e rilc.
data de assinatura: 20 de agosto de 2021.
valor Estimado: r$ 27.836,88
(vinte sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia bitar.
foro: belém/Pa.
Pela contratante: cláudia bitar e andré macedo.
Pelo contratado: Wellington Xavier da costa e
sandro marques barbosa coutinho.

Protocolo: 698631
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2021-A
contratante:  companhia de gás do Pará – gás do Pará.
contratado: agria luz contabilidade Empresarial s/s ltda.
objeto: aquisição de bens móveis já instalados, prontos
para uso, de propriedade da contratada,
e que já guarnecem o imóvel onde está localizada
a sede da gás do Pará.
vigência: 18 meses
modalidade: contratação direta com base
na lei 13.303/16 e rilc.
data de assinatura: 01 de julho de 2021.
valor global: r$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos e reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia bitar.
foro: belém/Pa.
Pela contratante: cláudia bitar e andré macedo.
Pelo contratado: lando agria da luz.

Protocolo: 698585
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

..

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

CONTRATO: 019/2017;
TERMO ADITIVO: 009;
data dE assiNatUra do tErmo aditivo: 27/08/2021;
obJEto: Empresa especializada contratada para fornecimento de mão de obra terceirizada;
JUSTIFICATIVA: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 06 
(seis) meses a contar do dia 02/09/2021 a 01/02/2022, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei 13.303/16;
coNtratada: toP PrYmE sErviÇos tErcEiriZados EirEli-mE. cNPJ 
nº 24.363.455/0001-30, com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 750, 
sala 308, bairro: marco, cEP: 66.093-026, belém/Pa;
ordENador: lUtfala dE castro bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 698453
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

disPENsa dE licitaÇÃo Nº 020/2021 – codEc/Pa, dE 30 dE agosto dE 2021.
o presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - 
codEc/Pa, nos usos de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da 
companhia, à vista dos elementos contidos no presente processo devida-
mente justificado, considerando que o PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, 
prevê a disPENsa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei n.º 
13.303/16, rEsolvE:
i – dEclarar dispensável de licitação a contratação de empresa para 
renovação de 01 (um) Certificado Digital para Pessoa Física, do tipo e-CPF 
a3, com validade para 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as especi-
ficações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante dos 
autos do Processo administrativo n.º 2021/928120;
ii – dEtErmiNar que seja contratada a empresa sErviÇo fEdEral dE 
ProcEssamENto dE dados - sErPro, cNPJ n.º 33.683.111/0001-07.
ordENador: lUtfala dE castro bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 698629
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
ACRÉSCIMO DE EMPENHO DE DESPESA
data da disPENsa E da ratificaÇÃo: 16/07/2021.
obJEto: fornecimento de materiais de consumo, materiais diversos com 
serviços de instalação, visando equipar adequadamente a nova sede da 
CODEC, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência, base da contratação, disposto no Edital n.º 008/2021 – Anexo 
i, do Processo n.º 2021/580135.
coNtratada: ribEiro da crUZ comÉrcio E sErviÇos. cNPJ: 
14.846.237/0001-00.
Notas dE EmPENHo dE dEsPEsa: 2021NE00429 e 2021NE00430. valores: 

r$ 4.156,50 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) 
e r$ 1.610,60 (um mil seiscentos e dez reais e sessenta centavos).
Nota dE EmPENHo acrEscida: 2021NE00450. valor: r$ 1.433,60 (um 
mil quatrocentos e trinta e três reais).
orÇamENto - f.P: 700201.22.122.1297.8338. fonte: 0261000000. Ele-
mento de despesa: 33903000 e 44905200.
JUSTIFICATIVA: Aquisição de 32 (trinta e duas) fechaduras externas, com 
maçaneta tipo alavanca, cromada, com distância de broca de 40mm no 
valor de r$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme 
os autos do Processo administrativo Eletrônico n.º 2021/580135.
ordENador: lUtfala dE castro bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 698709
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO
data da disPENsa E da ratificaÇÃo: 16/07/2021.
obJEto: fornecimento de materiais de consumo, materiais diversos com 
serviços de instalação, visando equipar adequadamente a nova sede da 
CODEC, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência, base da contratação, disposto no Edital n.º 008/2021 – Anexo 
i, do Processo n.º 2021/580135.
coNtratada: comPaNHia do PaPEl EirEli-EPP. cNPJ: 21.496.459/0001-06.
Nota dE EmPENHo ParcialmENtE aNUlada: 2021NE00427. valor total: 
r$ 4.154,00 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais).
Nova Nota dE EmPENHo: 2021NE00457. valor aNUlado: r$ 1.408,00 
(um mil quatrocentos e oito reais).
orÇamENto – f.P: 700201.22.122.1297.8338. fonte: 0261000000. Ele-
mento de despesa: 33903000.
JUstificativa: anulação de aquisição de 32 (trinta e duas) fechaduras no 
valor de r$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme os autos do Proces-
so administrativo Eletrônico n.º 2021/580135.
ordENador: lUtfala dE castro bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 698706
.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

À vista dos elementos contidos no presente processo devida-
mente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 
081/2021, prevê a disPENsa em conformidade ao disposto no art. 29, 
Xv da lei n° 13.303/16 e regulamento interno de licitações e contratos 
- codEc/Pa, ratifico a dispensa de licitação Nº 020/2021, do Processo 
Administrativo Nº 2021/928120, na forma abaixo:
NÚmEro da disPENsa: 020/2021;
data da disPENsa: 30.08.2021;
data da ratificaÇÃo: 30.08.2021;
obJEto: contratação de empresa especializada para renovação de 01 
(um) Certificado Digital para Pessoa Física, do tipo e-CPF A3, com validade 
para 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no termo de referência constante dos autos do Processo 
administrativo Nº 2021/928120;
orÇamENto - funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338 (opera-
cionalização das ações administrativas); Elemento de despesa: 339040 (ser-
viço de tecnologia da informação e comunicação - P.J.); fonte: 0261000000;
valor Para rENovaÇÃo: r$ 206,00 (duzentos e seis reais);
fUNdamENto lEgal: art. 29 - ii, da lei N° 13.303/16, e regulamento 
interno de licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTIFICATIVA: Anexa nos autos do Processo Nº 2021/928120.
ordENador: lUtfala dE castro bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 698632
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

DIÁRIA
.

Portaria Nº 200/2021 de 26/08/2021. art. 1º coNcEdEr aos servidores 
ricardo anísio de souza lima, assessor regional, matrícula nº 5931928/2 e 
thiago castro da silva Pacheco, gerente de Projetos, matrícula nº 5956563/1, 
8,5 (oito e meia) diárias, no valor r$ 2.017,73 (dois mil e dezessete reais 
e setenta e três centavos), a fim de que realizem palestra, atendimento 
de dúvidas e reunião de trabalho, nos municípios de redenção e tucumã, 
atendendo convite da sEdEmE, Projeto Parcerias pelo Pará, com saída de 
belém no dia 08/09/2021 e retorno no dia 16/09/2021, conforme o processo 
nº 2021/918281. cilENE morEira sabiNo dE olivEira – Presidente.

Protocolo: 698501
Portaria Nº 199/2021 de 26.08.2021. art. 1º coNcEdEr ao servidor 
thiago castro da silva Pacheco, gerente de Projetos, matrícula nº 5956563/1, 
3,5 (três e meia) diárias, no valor r$ 830,83 (oitocentos e trinta reais e 
oitenta e três centavos), a fim de que realize palestra, atendimento de dúvidas 
e reunião de trabalho, no município de tailândia, atendendo convite da 
sEdEmE, Projeto Parcerias pelo Pará, com saída de belém no dia 30/08/2021 
e retorno no dia 02/09/2021, conforme o processo nº 2021/917890. cilENE 
morEira sabiNo dE olivEira – Presidente.

Protocolo: 698504
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Portaria Nº 203/2021 de 30/08/2021. art. 1º coNcEdEr aos servidores 
cilene moreira sabino de oliveira, Presidente, matrícula nº 5760330/6, 
4,5 (quatro e meia) diárias no valor de r$ 1.242,31 (Um mil, duzentos e 
quarenta e dois reais e trinta e um centavos), maria de fátima cavalcante 
vasconcelos, secretária-geral, matrícula nº 184560/2, aiua reis Queiroz, 
gerente de Projetos, matrícula nº 57225310/1, marcíria do socorro tavares 
tavares, gerente de Projetos, matrícula nº 5923707/2, laura daniela miranda 
de Queiroz, Especialista em Educação classe i, matrícula nº 57208943/1, 
Nádia Helena botinelly do amaral e silva, assist. administ. a, matrícula 
nº 2022290/1, Alexandre Jaime Batista, Gerente de Apoio Administrativo, 
matrícula nº 5896631/2, Karla da costa dias rêgo, coordenadora de Núcleo 
de recursos tecnológicos, matrícula nº 5890673/1, fabíola de figueredo 
Uchôa, gerente de Projetos, matrícula nº 6403800/1 e sônia maria cavalcante 
Mendes Costa, Auxiliar Técnico, matrícula nº 5112311/2, no valor de R$ 
1.068,20 (Um mil, sessenta e oito reais e vinte centavos) cada, os referidos 
servidores participarão do Projeto JUcEPa itinerante, nos municípios de 
rondon do Pará, Jacundá e marabá, com saída de belém no dia 31/08/2021 
e retorno no dia 04/09/2021, conforme processo nº 2021/920146. cilENE 
morEira sabiNo dE olivEira – Presidente.

Protocolo: 698575
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 642/2021, DE 27 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 a Portaria n° 530/2021, de 16 de julho de 2021, que 
instaurou a sindicância;
coNsidEraNdo que nos autos do Processo n° 2021/730368 a comissão de sindi-
cância Punitiva concluiu por aplicar a penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias;
coNsidEraNdo que cabe à autoridade instauradora aplicar a penalidade 
disciplinar, conforme prevê o art. 197 do rJU;
coNsidEraNdo a previsão legal contida no art. 189, § 3° quando houver 
conveniência para o serviço, a autoridade que aplicar a pena de suspensão 
poderá convertê-la em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia 
de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício;
coNsidEraNdo a comprovação de materialidade na conduta do servidor 
que violou o disposto no art. 178, Xi da lei n° 5.810/94;
coNsidEraNdo o art. 185 do rJU, que as penas disciplinares serão 
aplicadas através de Portaria no caso de suspensão.
rEsolvE:
i – sUsPENdEr o servidor saNdro dE soUsa barradas, matrícula n° 
57199257/1, ocupante do cargo de motorista, por 30 (trinta) dias, confor-
me previsão legal contida no art. 189 da lei 5.810/94;
ii – coNvErtEr, por conveniência para o serviço, a penalidade em multa, 
na base de 50% (cinquenta por cento), por dia de vencimento, permane-
cendo o servidor em exercício.
iii - dEtErmiNar que conste no assentamento funcional do servidor a 
penalidade aplicada.
iv - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 20/08/2021.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil bENEdito rUY saNtos cabral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 698924
.

ERRATA
.

DESCONSIDERAR a publicação da Portaria nº 634/2021, de 
25/08/2021, publicada no DOE nº 34.685, de 30/08/2021, sob o 
Protocolo 698077, referente a Concessão de Diária, por haver du-
plicidade de publicação.

Protocolo: 698478
ERRATA 
Na matéria, protocolo nº 698094, publicada no doE nº 34.685, de 30/08/2021, 
referente ao 9º termo aditivo ao contrato nº 48/2018 – cP nº 09/2018.
ONDE SE LÊ: 9º termo aditivo ao contrato nº 48/2018 – cP nº 48/2018.
LEIA-SE: 9º termo aditivo ao contrato nº 48/2018 – cP nº 09/2018.
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 698896
..

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

2º TAC Nº 06/2021 – TP Nº 08/2020
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErviÇos ltda, cNPJ nº 08.928.777/0001-22
objeto: revitalização do mercado de concórdia do Pará, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro.
valor do acréscimo de serviços: r$ 306.690,44
dotação orçamentária: 15.451.1508.7556 449051 0101/0301
data da assinatura: 30/08/2021
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 698883

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Portaria Nº 644/2021, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE obras PÚblicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, publicado 
no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os autos do Processo nº 2021/942149, de 26/08/2021 – 
cosg/sEdoP;
rEsolvE:
i - coNcEdEr ao servidor aNtÔNio PErEira da costa, matrícula n°. 57190739/1; 
cargo/função: motorista, suprimento de fundos no valor de r$ 60,00 (sessenta re-
ais) o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
078338 0101 339033 60,00

ii - EstabElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
15 (quinze) dias contados a partir da emissão da ordem bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 698932
.

DIÁRIA
.

Portaria Nº. 633/2021, 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 2021/938155, de 25/08/2021 
– difis/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NomE: rui guilherme carneiro bentes, matrícula nº. 6718/1; cargo/fun-
ção: técnico em gestão de infraestrutura – Engenheiro civil.
obJEtivo: Proceder levantamento, contrato nº 026/2015 cP 001/2015, 
sistema de Esgotamento sanitário das residências onde serão instaladas 
as tubulações de esgoto, no município de capitão Poço/Pa.
dEstiNo: capitão Poço/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 03/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 698479
Portaria Nº. 643/2021, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE obras PÚblicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, publicado 
no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/942149, de 26/08/2021 
– difis/cosg/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NomE: Reinaldo Osvaldo de Alcântara Peixoto, Matrícula nº 57176412/1, 
cargo/função: técnico em gestão de obras Públicas- arquiteto.
OBJETIVO: Realizar levantamento técnico e fotográfico de imóvel para 
elaboração de laudo de avaliação para aluguel do mesmo, localizado na 
rua 15 de Novembro, nº 809, bairro centro, município de mocajuba, as-
sim como, realizar pesquisa de mercado imobiliário, conforme processo da 
adepará nº 2021/819240.
NomE: antônio Pereira da costa, matrícula nº 57190739/1; cargo/função: motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor reinaldo osvaldo de alcân-
tara Peixoto, ao referido município.
dEstiNo: mocajuba/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 31/08 a 01/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 698944
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OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TOMA-
DA DE PREÇOS 024/2021–CPL/SEDOP
obJEto: coNtrataÇÃo dE EmPrEsa dE ENgENHaria EsPEcialiZada Para coNs-
trUÇÃo do abatEdoUro dE fraNgo, no município de barcarENa, neste Estado.
a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado de Julgamento das 
Propostas, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
belém-Pa, 30 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 698756
EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas -sEdoP
tribunal de Justiça do Estado do Pará-tJPa
objeto: a descentralização de crédito do governo do Estado do Pará, via 
secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas-sEdoP, 
ao tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a modernização da infraes-
trutura física do Poder Judiciário – construção do Novo fórum da comarca 
de São Félix do Xingu/PA.
vigência: 26/08/2021 a 26/08/2023
valor global: r$ 4.958.006,33
dotação orçamentária:
- sEdoP: 07101 15.451.1508.7552 449051 0101/0301
-tJPa:04.102.061.1417.7639 449051 0118
foro: belém/Pa
data da assinatura: 26/08/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
responsável pelo tJ/Pa
célia regina de lima Pinheiro
desembargadora Presidente

Protocolo: 698887
EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas -sEdoP
tribunal de Justiça do Estado do Pará-tJPa
objeto: a descentralização de crédito do governo do Estado do Pará, via 
secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas-sEdoP, 
ao tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a modernização da infraes-
trutura física do Poder Judiciário – construção do Novo fórum da comarca 
de salinópolis/Pa.
vigência: 26/08/2021 a 26/08/2023
valor global: r$ 6.479.215,79
dotação orçamentária:
sEdoP: 07101 15.451.1508.7552 449051 0101/0301
tJPa: 04.102.061.1417.7639 449051 0118
foro: belém/Pa.
data da assinatura: 26/08/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
responsável pelo tJ/Pa
célia regina de lima Pinheiro
desembargadora Presidente

Protocolo: 698866
EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 003/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP
tribunal de Justiça do Estado do Pará-tJPa
objeto: a descentralização de crédito do governo do Estado do Pará, via 
secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas-sEdoP, 
ao tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a modernização da infraes-
trutura física do Poder Judiciário – construção do Novo fórum da comarca 
de Xinguara/Pa.
vigência: 26/08/2021 a 26/08/2023
valor global: r$ 7.874.761,48
dotação orçamentária:
sEdoP: 07101 15.451.1508.7552 449051 0101/0301
tJPa: 04.102.061.1417.7639 449051 0118
foro: belém/Pa
data da assinatura: 26/08/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
responsável pelo tJ/Pa
célia regina de lima Pinheiro
desembargadora Presidente

Protocolo: 698891

..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2021.
Objeto: Interrupção dos prazos de execução dos serviços e de vigência contratu-
al, por 03 (três) meses, com início em 05/07/2021, e término em 05/10/2021.
data da assinatura: 27.08.2021.
contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda, cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
Ordenador em exercício: Fernanda Regina de Pinho Paes.

Protocolo: 698512
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
o sr. diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará 
– coHab/Pa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conside-
rando parecer da assessoria Jurídica nº 954/2021-asJUr e manifestação 
da assessoria de controle interno nº 150/07, nos autos do Processo nº 
2021/756121, resolve proceder a contratação direta da empresa Provit-
ta artigos mÉdicos ltda, cNPJ/mf nº 31.955.806/0001-67, por meio 
de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 29, ii e Xv da lei 
federal nº 13.303/2016 c/c artigo 80, ii e Xv do regulamento interno 
de licitações e contratos da coHab, para aquisição de álcool EtÍlico 
lÍQUido 70% e álcool gEl 70% aNtissÉPtico, através de compra di-
reta (dispensa de licitação) a fim de atender as demandas da Companhia 
de Habitação do Estado do Pará – coHab/Pa por conta da pandemia da 
COVID – 19, observadas as especificações e condições estabelecidas no 
termo de referência, no valor de r$ 16.710,00 (dezesseis mil, setecentos 
e dez reais), conforme despacho de Homologação constante do processo.
belém, 27 de agosto de 2021.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
Nos termos do artigo 79, inciso v do regulamento interno de licitações e 
contratos, ratifico a Dispensa de Licitação para contratação da empresa PRO-
vitta artigos mÉdicos ltda, cNPJ/mf nº 31.955.806/0001-67, para 
aquisição de álcool EtÍlico lÍQUido 70% e álcool gEl 70% aNtissÉP-
TICO, através de compra direta (dispensa de licitação) a fim de atender as 
demandas da companhia de Habitação do Estado do Pará – coHab/Pa por 
conta da pandemia da COVID – 19, observadas as especificações e condições 
estabelecidas no termo de referência, constante do Processo 2021/756121, 
cujo valor de 16.710,00 (dezesseis mil, setecentos e dez reais).
belém, 27 de agosto de 2021.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 698607
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021
o sr. diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará 
– coHab/Pa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, consideran-
do parecer da assessoria Jurídica nº 959/2021-asJUr e manifestação da 
assessoria de controle interno -ascoi nº 238/07, nos autos do Processo 
nº 2021/201251 resolve proceder a contratação direta da empresa: bEl-
Para comErcial ltda - EPP, cNPJ/mf nº 05.903.157/0001-40, por meio 
de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 29, ii e Xv da lei 
federal nº 13.303/2016 c/c artigo 80, ii e Xv do regulamento interno de 
licitações e contratos da coHab, aquisição de 14 (quatorze) bebedouros 
de coluna elétrico, para garrafão de 20 (vinte) litros, com 02 (duas) tor-
neiras gelada e natural para atendimento das necessidades da sede da 
companhia de Habitação do Estado do Pará – coHab/Pa, de acordo com as 
especificações as especificações e condições estabelecidas no Termo de Re-
ferência, no valor de r$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais), 
conforme despacho de Homologação constante do processo.
belém, 27 de agosto de 2021.
 orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021
Nos termos do artigo 79, inciso v do regulamento interno de licitações e 
contratos, ratifico a Dispensa de Licitação para contratação da empresa 
bElPara comErcial ltda - EPP, cNPJ/mf nº 05.903.157/0001-40, por 
meio de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 29, ii e Xv da 
lei federal nº 13.303/2016 c/c artigo 80, ii e Xv do regulamento inter-
no de licitações e contratos da coHab, para aquisição de 14 (quatorze) 
bebedouros de coluna elétrico, para garrafão de 20 (vinte) litros, com 02 
(duas) torneiras gelada e natural para atendimento das necessidades da 
sede da companhia de Habitação do Estado do Pará – coHab/Pa, constan-
te do Processo Processo nº 2021/201251, cujo valor de r$ 7.840,00 (sete 
mil, oitocentos e quarenta reais).
belém, 27 de agosto de 2021.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 698609
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OUTRAS MATÉRIAS
.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – COHAB/PA
EDITAL Nº 002/2021 RESULTADO FINAL – CANDIDATOS APROVA-
DOS – CONVOCAÇÃO
a comissão organizadora do Pss Nº 001/2021 coHab/Pa, instituída 
pela Portaria nº 76/2021, de 09 de junho de 2021, publicada no doE nº 
34607 de 10 de junho de 2021, considerando os princípios que regem a 
administração pública, em especial os da legalidade e publicidade;
rEsolvE:
i - tornar público o resultado final dos candidatos aprovados aos cargos 
de Nível superior, médio e fundamental, aplicados os critérios de desem-
pate estabelecidos no item 3.4 do Edital nº 001/2021 Pss – coHab/Pa;
NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

inscrição Nome do candidato Pcd total Posição
20210179254547 silvia saNtos cHagas fraNÇa sim 21.90 1
20210179332719 NaZarÉ dE fátima albUQUErQUE bastos Não 27.50 1
2021017910014 aNa cristiNa loPEs dos saNtos Não 27.50 2
2021017950089 albErtiNa tErEZiNHa martiNs dE soUZa Não 27.50 3
2021017917345 JocilEidE dE fatima NEvEs dE soUZa Não 27.50 4
2021017975229 bEtH simoN E dE brito fErrEira Não 26.90 5
2021017946655 lUciNEtE sargE corrEa Não 26.90 6
20210179200515 aNa cláUdia da costa carNEiro Não 26.60 7
2021017909556 rita dE cassia dos aNJos PicaNÇo PiNHEiro Não 26.50 8
2021017973884 maria gorEttE fErrEira PaNtoJa Não 26.20 9
20210179161789 tHais cristiNa gomEs PiNHEiro Não 26.20 10
2021017907258 Patricia rEis carvalHo Não 26.20 11
20210179179791 marcEla da costa Padilla Não 26.20 12
20210179172541 isabEla assUNÇÃo da silva maia Não 25.40 13
2021017973838 milENE rosaNE da silva soUZa Não 25.30 14

NÍVEL TÉCNICO
CARGO: AUXILIAR TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

inscrição Nome do candidato Pcd total Posição
20210179316188 JUliErclEs moNtEiro Não 39.10 1
20210179124760 ailtoN caEtaNo NascimENto PEssoa Não 39.10 2
20210179113800 lUcilia morEira da silva Não 38.80 3
20210179100721 israEl Porto da silva Não 38.40 4
20210179335941 daYaNNE dos saNtos saNtos Não 37.00 5
20210179197101 EllEN lUÍZa dos saNtos alENcar Não 37.00 6
2021017982566 Patric gEraldo aNdradE dE olivEira Não 36.10 7
20210179334926 adriEllE cardoso da silva Não 36.00 8
20210179196067 lUciNE brito borcEm Não 32.50 9
20210179334963 JosilENE ribEiro boNifacio Não 31.90 10
2021017920204 aQUilEs raNiEri NEto Não 31.50 11
20210179267080 rodrigo soUZa dos rEis Não 29.00 12
20210179335065 NatHália foNsEca saNta brÍgida arÊas Não 28.00 13
20210179325435 giUlliaNE laYra soUsa da silva Não 28.00 14
20210179334728 grimoaldo fabiaNo QUarEsma assUNÇÃo Não 27.50 15

NÍVEL TÉCNICO
CARGO: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

inscrição Nome do candidato Pcd total Posição
2021017915628 laiaNa barros Não 30.60 1
20210179316302 lUis carlos soarEs dE lima Não 27.00 2

NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: MOTORISTA

inscrição Nome do candidato Pcd total Posição
2021017975212 aUgUsto cEsar lEitE barra Não 40.00 1
20210179316846 EdsoN airEs NogUEira rosario Não 39.50 2
20210179290049 Haroldo Estácio dE assis laraNJEira Não 38.70 3
20210179214836 alfrEdo araÚJo HENriQUEs Não 38.50 3
20210179158286 JorgE tEiXEira salEs JUNior Não 38.00 5

ii -  convocar os candidatos aprovados a comparecerem na sede da 
coHab/Pa, no período de 30 de agosto a 1º de setembro de 2021, no 
horário de 9h às 11h e de 14h às 16h, conforme o cargo: 

data cargo
30/08/2021 motorista
30/08/2021 tÉcNico Em agrimENsUra
31/08/2021 aUXiliar tÉcNico Em EdificaÇÕEs
01/09/2021 assistENtE social

iii. solicitar aos candidatos que compareçam munidos da via original e uma cópia 
simples de cada documento listado a seguir, em observância ao Anexo X do Edital.

1 Documento oficial de identificação válido em todo território nacional.
2 carteira funcional da entidade de classe, para o cargo de assistente social.
3 cadastro de Pessoa física (cPf).
4 carteira de trabalho e Previdência social (ctPs).
5 1 (uma) Foto 3 x 4.

6 título de Eleitor, com a certidão de quitação eleitoral ou comprovante da última votação – 1º e 2º turno, caso 
tenha ocorrido.

7 Comprovante de Residência, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias.
8 comprovante de inscrição no Pis/PasEP ou Nit.

9 Carteira Nacional de Habilitação, com a observação que Exerce Atividade Remunerada (EAR), para o cargo 
de motorista.

10 Certificado de Reservista para ingresso masculino.
11 certidão de casamento, Nascimento ou União Estável.
12 comprovante de Escolaridade.
13 certidão de Nascimento de dependentes, quando houver.
14 cPf de dependentes, quando houver.
15 rg e cPf de cônjuge ou companheiro (a), quando houver.

belém/Pa, 27 de agosto de 2021
comissÃo orgaNiZadora

Protocolo: 698271
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

.

.

APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO Nº 01
CONVÊNIO Nº 004/2021 – SECTET/UFPA/FADESP
Processo nº 2021/268963
assinatura: 04/03/2021
Justificativa: incluir o Elemento de Despesa: 445041.
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carlos EdilsoN dE almEida maNEscHY, secretário de Es-
tado/sEctEt.

Protocolo: 698704
.

FÉRIAS
.

Portaria Nº 396 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
o dirEtor dE admiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703 de 30.03.2020, publicada no doE 
nº 34.163 de 31.03.2020.
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora iNgrid socorro carvalHo saNtos, identidade 
funcional nº 57208411/1, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública 
– ciências Econômicas, lotada na diretoria de administração e finanças – 
daf, 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares no período de 30/08 a 
28/09/2021, referente ao exercício 2019/2020, suspensas através da Portaria 
nº 215, de 14/06/2021, publicada no doE nº 34.611, de 15/06/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 30 de agosto de 2021.
adEJard gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 698951
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

Resultado Definitivo do Edital nº 006/2021
a comissÃo dE sElEÇÃo do cHamamENto PÚblico Nº 006/2021, 
dEsigNada PEla Portaria Nº 145/2021-sEctEt, dE 23 de abril de 
2021, PUblicada No doE Nº 34.562, dE 26 dE abril dE 2021, QUE 
sUbscrEvE a PrEsENtE, rEsPoNsávEl PElo ProcEsso dE sElEÇÃo 
dE ProPostas do chamamento Público que tem como objeto selecionar 
Organização Social, habilitada e qualificada no estado do Pará, na área 
de desenvolvimento científico e tecnológico, com fundamento legal na Lei 
federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; na lei Estadual n° 5.980, de 19 
de julho de 1996; no decreto Estadual n° 21, de 14 de fevereiro de 2019, 
na instrução Normativa agE N° 003/2019 de 15 de abril de 2019; na lei 
de diretrizes orçamentárias vigente e em observância às normas vigentes 
sobre a matéria e, ainda, às condições fixadas no Edital 006/2021 e seus 
anexos, torna público o resultado definitivo da seleção de propostas das 
organizações sociais pelo processo de chamamento Público, conforme os 
quadros a seguir:
1.Quadro de pontos:

Matriz de avaliação para julgamento e classificação da proposta técnica

itEm
fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, tEcNologia, 

iNovaÇÃo E dEsENvolvimENto sUstEN-
távEl gUamá

associaÇÃo biotEc amaZÔNia

Equipe e experiência 24 pontos 5 pontos
rede de parcerias 11 pontos 5 pontos
Proposta técnica 15 pontos 15 pontos

total 50 pontos 25 pontos
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2. Quadro do resultado da seleção, após aplicação da fórmula da nota final:

organização social Pontuação situação
fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, tEcNologia, iNovaÇÃo E dEsENvolvimENto 

sUstENtávEl gUamá 44,0 classificada

associaÇÃo biotEc amaZÔNia -

dEsclassificada
Não atendeu a pontuação 
mínima de acordo com o 

item 15.6 do edital

conforme estabelece o item 9.2. do edital de chamamento Público, no prazo 
máximo de até 10 (dez) dias após a publicação do resultado do certame no 
Diário Oficial do Estado do Pará, a SECTET procederá à assinatura do Contrato 
de Gestão com a Organização Social classificada como primeira colocada.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica.
belém, 30 de agosto de 2021.
carlos EdilsoN dE almEida maNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 698833
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

ERRATA
.

ERRATA
Portaria N° 053/2021 – GABINETE, de 27 de Agosto de 2021.
Publicada no doE n° 34.685 de 30/08/2021, referente à diárias:
marcEl do NascimENto botElHo, matrícula 5961460/1.
Onde lê-se: coNsidEraNdo os termos do Pocesso nº 939253
Leia-se: coNsidEraNdo os termos do Pocesso nº 948662

Protocolo: 698499
.

DIÁRIA
.

Portaria N° 052/2021 – DIRAD/FAPESPA, de 30 de Agosto de 2021.
o dirEtor admiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 158/2020 – gabiNEtE/faPEsPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o memorando nº 027/2021 - gabiNEtE/faPEsPa, de 30 
de agosto de 2021,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/953569;
r E s o l v E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NomE: sÉrgio PEdro aUrEliaNo dias
matricUla: 54188977/3
cargo: assessor
traJEto: belém/Pa-tailândia/Pa-belém/Pa.
PErÍodo: 01/09/2021 a 03/09/2021
QUaNtidadE: 2 e 1/2 (duas e meia) diárias
obJEtivo: acompanhar a reforma da Escola técnica do município de tailândia-Pa
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPEsPa.
belém (Pa), 30 de agosto de 2021.
JUraNdir sEbastiÃo tavarEs sidrim
diretor administrativo

Protocolo: 698759
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER

.

..

DESIGNAR SERVIDOR
.

Portaria Nº. 294/2021 -SEEL, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
rEsolvE dEsigNar, o servidor aNdrE lUiZ corPEs da silva, matrícula nº 
57202046/1, para atua na função de gestor de Parceria a celebrar o termo de 
colaboração de nº 06/2021 - sEEl, a contar de 18/06/2021 a 21/10/2021.
ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 698471

..

SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO

.

Portaria 360/GEPS/SETUR DE 23 DE AGOSTO DE 2021
CONSIDERANDO o conhecimento técnico e expertise da servidora que são 
consideradas necessárias para o desenvolvimento das atividades específicas 
da gerência; rEsolvE:i – dEsigNar a servidora, brUNa silva PErEira, 
mat. 5948567, ocupante do cargo de gerente de material e Patrimônio para 
desempenhar função de Gerente de Execução Orçamentária e Financeira 
no âmbito da secretaria de Estado de turismo, a contar do dia 06 de 
maio de 2019 até 01.06.2021. ii – Essa Portaria retroage os efeitos a 
06.05.2019. aNdrÉ orENgEl dias.secretário de Estado de turismo

Protocolo: 698857
.

DIÁRIA
.

Portaria 380/GEPS/SETUR DE 30 DE AGOSTO DE 2021; 
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/931545; rEsolvE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diária à servidora tHaÍs miglio NEiva, matrícula: 
57194440/1, cargo de técnica de Planejamento de gestão em turismo.obJ: 
a fim realizar atualização do levantamento de necessidades de 34 imóveis, 
renovação dos termos de permissão de uso, reunião com locatários para 
tratar sobre reajuste do igP-m e assinar termo de suspensão do termo de 
cessão de Uso, e reunião com gerente regional;dEstiNo: salinópolis/
Pa;PErÍodo: 01 a 03/09/2021. registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aNdErsoN olivEira cavalcaNtE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 698644
Portaria 381/GEPS/SETUR DE 30 DE AGOSTO DE 2021;coNsidEraNdo 
os termos do processo 2021/931649;rEsolvE: conceder 02 e ½ (duas e 
meia) diária ao servidor daNiEl NEri PaNtoJa, matrícula: 57211270/1, 
Assistente Administrativo. OBJ: a fim realizar atualização do levantamento 
de necessidades de 34 imóveis, renovação dos termos de permissão de 
uso, reunião com locatários para tratar sobre reajuste do igP-m e assinar 
termo de suspensão do termo de cessão de Uso, e reunião com gerente 
regional. dEstiNo: salinópolis/Pa;PErÍodo: 01 a 03/09/2021.registre-
se, Publique-se e cumpra-se.aNdErsoN olivEira cavalcaNtE.diretor 
de administração e finanças

Protocolo: 698650
Portaria 382/GEPS/SETUR DE 30 DE AGOSTO DE 2021; 
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/931687; rEsolvE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diária ao servidor WasHiNgtoN bErg sENa corrÊa, 
matrícula: 57175956/6, coordenador do Núcleo de controle interno.obJ: 
a fim realizar atualização do levantamento de necessidades de 34 imóveis, 
renovação dos termos de permissão de uso, reunião com locatários para 
tratar sobre reajuste do igP-m e assinar termo de suspensão do termo de 
cessão de Uso, e reunião com gerente regional.dEstiNo: salinópolis/
Pa; PErÍodo: 01 a 03/09/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aNdErsoN olivEira cavalcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 698660
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

Portaria Nº 383/GEPS/SETUR DE 30 DE AGOSTO DE 2021
rEmoÇÃo dE sErvidor.coNsidEraNdo os termos do processo 
2021/652326. rEsolvE: rEmovEr o servidor JosÉ ribamar cardoso 
da silva JÚNior, mat. 55589804/1, ocupante do cargo de assistente 
de gestão em turismo, sendo a saída da gerência de Qualidade – gQUa 
e lotando o servidor na gerência de atendimento e Protocolo – gatE, a 
contar de 01.07.2021. ordENador: aNdErsoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 698780
Portaria Nº 367/GEPS/SETUR DE 20 DE AGOSTO DE 2021
dispõe sobre a nomeação de servidores para gestor e cogestor do Pro-
cesso administrativo Eletrônico (PaE) no âmbito da secretaria de Estado 
de turismo – sEtUr, encarregada de realizar a implementação do (PaE).
coNsidEraNdo os arts. 1º e 21 da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e priva-
dos e dá outras providências;
coNsidEraNdo o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação;
rEsolvE:
art. 1º Nomear o gestor e cogestor do Processo administrativo Eletrônico (PaE), no 
âmbito desta secretaria de Estado de turismo – sEtUr, para, os seguintes servidores :
1. lucas alberto do rosário silveira, matrícula funcional n° 5938160/2 – 
gestor setorial do PaE;
2. rudney rennan costa lima, matrícula funcional n° 57198153/1 – co-
gestor setorial do PaE;
art. 2º compete ao gestor setorial do PaE:
i – resolver e esclarecer as questões e dúvidas levantadas pelos servidores sobre o 
uso do sistema de processo administrativo eletrônico, verbalmente ou por escrito;
ii - determinar a realização de diligências junto secretaria de Estado de 
Planejamento e administração (sEPlad), na qualidade de órgão gerencia-
dor do PaE, necessárias ao bom andamento dos trabalhos do sistema PaE;
iii - praticar os demais atos necessários ao bom andamento de implemen-
tação do sistema PaE.



 diário oficial Nº 34.686  107 Terça-feira, 31 DE AGOSTO DE 2021

art. 3º são atribuições do cogestor setorial do PaE:
i – substituir o gestor setorial do PaE, quando este estiver impossibilitado 
de exercer suas atribuições;
II - auxiliar o Gestor Setorial do PAE em suas atribuições;
art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
aNdrÉ orENgEl dias secretário de Estado de turismo

Protocolo: 698890
..

DEFENSORIA PÚBLICA
.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Portaria 947/2021 – DA, 30/08/2021.
Nome: felipe Kauê Noronha marques, mat. 5957241, cargo secretario de 
Núcleo do interior.
recurso(s):
Programa de trabalho: 03.128.1492.8740
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 600,00
Natureza da despesa: 339036 – r$ 600,00
Prazo para aplicação: 30 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: mônica Palheta furtado belém dia

Protocolo: 698620
.

FÉRIAS
.

Portaria Nº 504/2021-GGP-DPG, DE 27 DE AGOSTO DE 2021. a 
sUbdEfENsora PÚblica-gEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006. considerando o Processo nº 2021/945654. rEsolvE: conceder 
30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao defensor 
Público dYEgo aZEvEdo maia, id. funcional: 55589058/  1, referente ao 
aquisitivo (2020/2021), no intervalo de 01/09/2021 a 30/09/2021 – 30 dias.
mÔNica PalHEta fUrtado bElÉm dias
subdefensora Pública-geral do Estado do Pará

Protocolo: 698633
Portaria Nº 503/2021-DPG, de 27/08/2021. a sUbdEfENsora 
PÚblica-gEral do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006. 
considerando o Processo nº 2021/946476. rEsolvE: conceder 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares aos:
dEfENsorEs PÚblicos: bErNardo brito dE moraEs, mat. 5890159, 
P.a. 19/20, 13/10/2021 a 11/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; giaNE 
dE aNdradE bUbola lima, mat. 55588717, P.a. 20/21, 20/10/2021 a 
18/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; JoaQUim aZEvEdo lima filHo, mat. 
57234668, P.a. 20/21, 13/10/2021 a 11/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; 
PaUla cUNHa da silva dENadai, mat. 55588715, P.a. 20/21, 13/10/2021 
a 11/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; rodrigo soUZa da silva, mat. 
5935437, P.a. 19/20, 13/10/2021 a 11/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias.
dEmais sErvidorEs: aldo rogErio vEras abrEU, mat. 5899907, P.a. 
20/21, 01/10/2021 a 30/10/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; cElio JaimE 
raiol, mat. 54189320, P.a. 20/21, 04/10/2021 a 02/11/2021’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; claUdErsoN miraNda, mat. 57201785, P.a. 20/21, 
01/10/2021 a 30/10/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; iara rosa dias, 
mat. 5939293, P.a. 20/21, 04/10/2021 a 02/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 
dias. “; iNgrid loPEs farias, mat. 7565395, P.a. 20/21, 13/10/2021 a 
11/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; lUiZE rUsso ramos amoras, mat. 
5894393, P.a. 19/20, 04/10/2021 a 02/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; 
maria do socorro dE olivEira, mat. 5573700, P.a. 20/21, 01/10/2021 
a 30/10/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; raoNi da silva cardoso, mat. 
57203715, P.a. 20/21, 13/10/2021 a 11/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. 
“; riZomar daNiEl castro, mat. 3084272, P.a. 20/21, 07/10/2021 a 
05/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; rosa maria carvalHo bEN-
tEs, mat. 57202067, P.a. 20/21, 04/10/2021 a 22/10/2021’_19 dias. 
16/11/2021 a 26/11/2021’_ 11 dias. “; silvia maria PErEira dE oli-
vEira, mat. 57188261, P.a. 20/21, 11/10/2021 a 09/11/2021’_30 dias. 0 
a 0’_ 0 dias. “; tHais torrEs moNtEiro aNdradE, mat. 5928021, P.a. 
19/20, 21/10/2021 a 19/11/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias.
mÔNica PalHEta fUrtado bElÉm dias
subdefensora Pública-geral do Estado do Pará

Protocolo: 698639
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

ATO Nº 51, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
o dEfENsor PÚblico-gEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii e XXvii, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 
2021/951078, rEsolvE:
Nomear bEatriZ maria brito soEiro, c.P.f. nº 010.836.542-50, para 
exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO DE GABINETE, Código GEP-
das-011.2, a contar de 30 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro goNÇalvEs lÉdo
defensor Público-geral do Estado do Pará

Protocolo: 698904
ATO Nº 52, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
o dEfENsor PÚblico-gEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii e XXvii, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 
2021/888291, rEsolvE:
Nomear malENa carNEiro da silva, c.P.f. nº 026.311.892-48, para 
exercer o cargo em comissão de COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA, 
código gEP-das-011.3, a contar de 31 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro goNÇalvEs lÉdo
defensor Público-geral do Estado do Pará

Protocolo: 698906

..

JUDICIÁRIO
.

..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato. N° 061/2018 – TJPA// 
Partes: tJPa e empresa oraclE do brasil sistEmas ltda., inscrita no 
cNPJ/mf sob o nº. 59.456.277/0001-76, // objeto do contrato: contra-
tação de prestação de serviço de suporte técnico, com atualização de ver-
sões e atualização tecnológica, em softwares oracle database Entreprise 
Edition, real application cluster, oracle business intelligence Enterprise 
Edition Plus, Ative Data Guard e Partitioning. // Origem: Inexigibilidade 
de licitação 050/2018, oriundo do Pa-Pro 2018/03079 fundamentada no 
artigo 25, caput, da lei nº 8.666/93 e suas alterações. // objeto do aditi-
vo: Prorrogação de vigência por mais 12 meses e reajuste no percentual 
de 8,62405%. // vigência do aditivo: início em 27/08/2021 e término em 
26/08/2022. // valor do aditivo: considerando o reajuste o valor global do 
contrato passa a ser de r$ 1.010.055,26. //dotação orçamentária: Progra-
ma de trabalho: 02.126.1417. 8651/ 8652/ 8653; Elemento de despesa: 
33.90.40; fonte de recurso: 0118// data da assinatura: 26/08/2021.// 
foro: belém/Pa.// responsável pela assinatura: débora moraes gomes – 
secretária de administração//ordenador responsável: miguel lucivaldo 
alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 698472
Extrato do 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2018/TJPA//
Partes: tJPa e a associaÇÃo ParaNaENsE dE cUltUra -aPc, inscrita no 
cNPJ/mf sob o nº 76.659.820/0001-51//objeto do contrato: suporte téc-
nico, instalação e manutenção de licença de uso do sistema aplicativo, sof-
tware PErgamUm (sistEma iNtEgrado dE bibliotEcas), cuja proprie-
dade intelectual pertence à associação Paranaense de cultura da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná.//Origem do Contrato: Inexigibilidade de 
licitação 051/2018// objeto do aditivo:  prorrogação do prazo de vigência 
em mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste de valor.// vigência: início 
em 31 de agosto de 2021 e término em 30 de agosto de 2022// valor do 
aditivo: fica reajustado o valor global do contrato no percentual de 7,59%, 
perfazendo o valor anual de r$ 15.640,80 (Quinze mil, seiscentos e quaren-
ta reais e oitenta centavos//dotação orçamentária: funcionais Programáti-
cas: 04102.02.061.1417.8725- fonte 0118 - Elemento de despesa: 339040 
// data da assinatura: 21/07/2021// foro: belém/Pa// responsável pela as-
sinatura: débora moraes gomes – secretária de administração//ordenador 
responsável: miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 698475
Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 045/2016/TJPA – Partes: 
tJPa e empresa ovErsEE tEcNologia E sistEmas ltda, inscrita no cNPJ/
mf sob o nº. 04.071.307/0001-34// objeto do contrato: prestação de serviço 
de streaming (ao vivo e sob demanda) para atender ambientes com a trans-
missão de sinais de áudio e vídeo pela internet e intranet, com fornecimento 
de equipamentos, softwares, serviços de operação de vídeo e suporte técnico 
pelo prazo de 24 meses, nos locais de instalação pré-determinados, no âm-
bito do tribunal de Justiça do Estado do Pará.// origem: licitação realizada 
na modalidade Pregão Eletrônico de nº.037/tJPa/2016// objeto do aditivo: 
prorrogação da vigência e o reajuste do contrato n° 045.2016.// valor do 
aditivo: fica reajustado o valor mensal do contrato no percentual de 8,743% 
do iNPc, perfazendo o novo valor mensal de r$ 95.669,34. // vigência do 
aditivo: 6 meses, com início em 01/09/2021 e término em 28/02/2022. // 
data da assinatura: 26/08/2021. // foro: belém/Pa.// responsável pela as-
sinatura: débora moraes gomes – secretária de administração//ordenador 
responsável: miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 698487
..

CONVÊNIO
.

Extrato de Acordo de Cooperação Técnica nº. 018/2021/TJPA. // 
Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará e o município de são geraldo 
do araguaia, inscrito no cNPJ: 10.249.241/0001-22. // objeto: coopera-
ção entre os partícipes, para cessão de servidores públicos municipais para 
a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das ativi-
dades necessárias à modernização da Justiça no munícipio. // vigência: 03 
(três) anos, com início em 23/08/2021 e término em 23/08/2024. // data 
da assinatura: 23/08/2021// responsáveis pela assinatura: célia regina 
de Lima Pinheiro – Desembargadora Presidente do TJ/PA e Jefferson Dou-
glas Jesus oliveira, Prefeito do município de são geraldo do araguaia.

Protocolo: 698749
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.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Portaria ProcEsso comarca/dEPartamENto sUPrido fiNalidadE

ElEmENto dE dEsPEsa

total

PEriodo dE aPlicaÇÃo

PrEstar 
coNtas 

atÉ
combustivel consumo

transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
Juridica

data 
iNicial data fiNal

339030 339030 339033 339036 339039

1150 Pro202102443 coordENadoria militar aNdErsoN lUis martiNs 
florEs

traNsPortE/loco-
moÇÃo 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1151 Pro202102445 baiÃo rosiNaldo arNaUd 
borgEs sEssÃo dE JÚri 0,00 49,00 0,00 1.506,00 0,00 1.555,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1152 Pro202102447 salvatErra rodrigo alvEs braga diligÊNcias 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1153 Pro202102448 goiaNÉsia do Pará caio KarlagE corrEa 
JaimE sEssÃo dE JÚri 0,00 78,00 0,00 0,00 432,00 510,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1154 Pro202102449 marabá 3ª vara daNilo samico rEgo sEssÃo dE JÚri 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1155 Pro202102451 castaNHal 2ª vara WaldENir silva corrEa sEssÃo dE JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1156 Pro202102452 UliaNÓPolis iraNEia silva dE 
olivEira

2º QUadrimEstrE 
(comPlEmENto) 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 920,00 16/08/21 31/08/21 15/09/21

1157 Pro202102453 abaEtEtUba vaNEssa cristiNa soUZa 
da silva EstUdo social 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1158 Pro202102454 sENador JosÉ PorfÍrio artENiZia fErrEira 
coElHo diligÊNcias 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21

1159 Pro202102455 castaNHal vara agrária JoEl dos saNtos gomEs 
JUNior aUdiÊNcias 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1160 Pro202102462 abaEtEtUba maUro osvaldo dE 
olivEira PErEira diligÊNcias 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1161 Pro202102463 PraiNHa JoÃo PaUlo dE olivEira 
lEitE diligÊNcias 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1162 Pro202102464 cacHoEira do arari daNiElE soUsa simarro 2º QUadrimEstrE 
(comPlEmENto) 445,00 640,00 0,00 230,00 0,00 1.315,00 16/08/21 31/08/21 15/09/21

1163 Pro202102466 itUPiraNga Jair fraNcisco viEira 
agUirra sEssÃo dE JÚri 55,00 102,00 0,00 1.293,00 0,00 1.450,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1164 Pro202102467 moNtE alEgrE bENEdito ragNo PirEs 
da silva sEssÃo dE JÚri 0,00 265,00 0,00 660,00 100,00 1.025,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1165 Pro202102471 altamira JosE rodrigo KEmPNEr EstUdo social 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1166 Pro202102472 castaNHal JosiElma frEitas 
miraNda EstUdo social 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1167 Pro202102475 castaNHal JoYcE da silva araUJo EstUdo social 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1168 Pro202102477 gUrUPá itHiEl victor araUJo 
PortEla aUdiÊNcias 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 16/08/21 14/09/21 29/09/21

1169 Pro202102485 alENQUEr EvaNdro lUiZ batista 
salomao diligÊNcias 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21

1170 Pro202102497 cacHoEira do arari rENaN NoroNHa caval-
caNtE diligÊNcias 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21

1171 Pro202102498 cUrUÇá robErta cordEiro gama sEssÃo dE JÚri 0,00 34,00 0,00 1.626,00 0,00 1.660,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21
1172 Pro202102499 bENEvidEs cEsar lobato salgUEiro sEssÃo dE JÚri 60,00 690,00 0,00 0,00 0,00 750,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21
1173 Pro202102500 coNcEiÇÃo do aragUaia aliNE costa dE soUsa sEssÃo dE JÚri 0,00 755,00 0,00 0,00 0,00 755,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21
1174 Pro202102501 XiNgUara floriaNo dias dE lima sEssÃo dE JÚri 60,00 65,00 0,00 725,00 0,00 850,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21

1175 Pro202102502 coordENadoria militar JosE ivaN dos saNtos traNsPortE/loco-
moÇÃo 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21

1176 Pro202102504 bragaNÇa saUlo saratY dE 
olivEira diligÊNcias 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21

1177 Pro202102505 bragaNÇa saUlo saratY dE 
olivEira diligÊNcias 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 17/08/21 15/09/21 30/09/21

1178 Pro202102507 castaNHal aldENir silva da rocHa EstUdo social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18/08/21 16/09/21 01/10/21
1179 Pro202102511 rio maria Joao dE dEUs cardoso sEssÃo dE JÚri 50,00 105,00 0,00 0,00 510,00 665,00 18/08/21 16/09/21 01/10/21
1180 Pro202102509 salvatErra livia formigosa dE lima maNUtENÇÃo PrEdial 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 19/08/21 17/09/21 02/10/21

1181 Pro202102512 PraiNHa EllEN maria camPos 
da silva diligÊNcias 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19/08/21 17/09/21 02/10/21

1182 Pro202102513 castaNHal aldENir silva da rocHa EstUdo social 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 18/08/21 16/09/21 01/10/21

1183 Pro202102521 soUrE HEroNildEs marQUEs 
barbosa EstUdo social 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 19/08/21 17/09/21 02/10/21

1184 Pro202102523 soUrE daNiElsoN corrEa lEitE EstUdo social 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 19/08/21 17/09/21 02/10/21

1185 Pro202102524 visEU JoÃo PaUlo PimENta dE 
agUiar sEssÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 0,00 545,00 575,00 19/08/21 17/09/21 02/10/21

1186 Pro202102527 sÃo sEbastiÃo da boa vista PEtrUs carvalHo frota 
E silva diligÊNcias 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 20/08/22 18/09/21 03/10/21

1187 Pro202102528 altamira JosE rodrigo KEmPNEr EstUdo social 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 20/08/22 18/09/21 03/10/21

1188 Pro202102529 caNaÃ dos caraJás aNdErsoN albErto silva 
dE olivEira sEssÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 19/08/21 17/09/21 02/10/21
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1189 Pro202102536 soUrE HEroNildEs marQUEs 
barbosa

EstUdo social (com-
PlEmENto) 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 20/08/21 18/09/21 03/10/21

1190 Pro202102537 maritUba vara crimiNal KEltoN silva da silva sEssÃo dE JÚri 60,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 20/08/21 18/09/21 03/10/21

1191 Pro202102538 abaEtEtUba migUEl NaZarENo baia 
fErrEira sEssÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 480,00 168,00 680,00 20/08/21 18/09/21 03/10/21

1192 Pro202102542 coordENadoria militar sidNEY aUgUsto morEira 
dE soUZa sErviÇo dE Escolta 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 20/08/21 18/09/21 03/10/21

1193 Pro202102544 aNaNiNdEUa vara do JÚri lUciaNY maria cassiaNo 
silva sEssÃo dE JÚri 0,00 1.055,00 0,00 0,00 0,00 1.055,00 20/08/21 18/09/21 03/10/21

1194 Pro202102554 caPaNEma sHaKira cristiNa ribEi-
ro da silva EstUdo social 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1195 Pro202102563 vitÓria do XiNgU maria sHirlaNE dUartE 
gama maNUtENÇÃo PrEdial 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1196 Pro202102559 XiNgUara floriaNo dias dE lima sEssÃo dE JÚri 60,00 65,00 0,00 675,00 0,00 800,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1198 Pro202102561 tUcUrUÍ EliZabEtH cristiNa 
NascimENto braNcH EstUdo social 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 23/08/21 21/09/21 06/10/21

1199 Pro202102562 almEirim EZiNElma taPaJos dE 
siQUEira lira diligÊNcias 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 27/08/21 25/09/21 10/10/21

1200 Pro202102564 bragaNÇa vara crimNal PaUlo robErto ramos 
morEira sEssÃo dE JÚri 50,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1201 Pro202102565 limoEiro do aJUrU rita dE cassia castro 
saNtos diligÊNcias 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1202 Pro202102567 brEvEs Priscilla moUra cosmo aUdiÊNcias 448,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.648,00 20/08/21 18/09/21 03/10/21

1203 Pro202102568 tErmo dE bagrE WilKEr ramoN salomao 
fErNaNdEs diligÊNcias 4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 7.000,00 20/08/21 18/09/21 03/10/21

1204 Pro202102574 mElgaÇo igor PacHElli coElHo 
PErEira diligÊNcias 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 23/08/21 21/09/21 06/10/21

 total 8.328,00 8.350,00 30.840,00 8.875,00 2.445,00 58.838,00  

Protocolo: 698540

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 023/2021/TJPA – Pregão 
037/2021/TJPA// tribUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará // ob-
jeto: registro de Preço para contratação de empresa especializada para 
fornecimento, instalação e recuperação de peças de comunicação visual 
e tátil para atender aos imóveis do Poder Judiciário, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, Anexo I 
do edital. // Empresa: máXima sErviÇos E comÉrcio EmPrEENdimEN-
tos EirEli, inscrita no cNPJ/mf sob o nº. 04.932.470/0001-44, telefone 
(96) 98107-1727, e-mail impressaomaximaap@gmail.com, com sede na 
cidade de macapá, Estado do amapá, à rua Hildemar maia, 6079, bairro 
do muca // vigência: início em 17 de agosto de 2021 e término em 17 de 
agosto de 2022 // dotação orçamentária: ação: 02.061.1417.7639, 8644, 
8645 e 8646, elemento de despesa: 339030, fonte: 0118 // data da as-
sinatura: 25/08/2021 // responsável pela assinatura: débora moraes go-
mes – secretária de administração do tJPa // ordenador responsável: mi-
guel lucivaldo alves santos.

Protocolo: 698598
EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 002/2021 
– cElEbrado ENtrE o Estado do Pará por intermédio da sEcrEtaria 
dE Estado dE dEsENvolvimENto UrbaNo E obras PÚblicas- sEdoP 
e o tribUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará – tJPa.// objeto: des-
centralização de crédito do governo do Estado do Pará, via  secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas- sEdoP, ao tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará, para a modernização da infraestru-
tura física do Poder Judiciário – construção do Novo fórum da comarca 
de São Félix do Xingu, mediante processo licitatório a ser realizado pelo 
tJPa, nos termos estabelecidos no plano de trabalho devidamente apro-
vado e observada a classificação funcional programática no valor orçado 
de r$ 4.958.006,33.// valor: r$ 4.958.006,33 sendo: r$ 4.357.321,87 
a ser descentralizado pelo Estado do Pará - sEdoP e r$ 600.384,46 a 
ser aportado a título de contrapartida pelo tJPa.// dotação orçamentária: 
sEdoP: Programa de trabalho: 07101 15.451.1508.7552; Elemento de 
despesa: 449051; fonte de recurso:0101/0301; tJPa: Programa de tra-
balho: 04.102.061.1417.7639; Elemento de despesa: 44.90.51; fonte de 
recurso: 0118.// vigência: 24 meses com início em 26/08/2021 e térmi-
no em 26/08/2023.// foro: comarca de belém/Pa.// data da assinatura: 
26/08/2021.// responsável pela assinatura: benedito ruy santos cabral 
- secretário de desenvolvimento Urbano E obras Públicas; célia regina de 
lima Pinheiro – Presidente do tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Protocolo: 698794

EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 001/2021 
– cElEbrado ENtrE o Estado do Pará por intermédio da sEcrEtaria 
dE Estado dE dEsENvolvimENto UrbaNo E obras PÚblicas- sE-
doP e o tribUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará – tJPa.// objeto: 
descentralização de crédito do govErNo do Estado do Pará, via sE-
crEtaria dE Estado dE dEsENvolvimENto UrbaNo E obras PÚbli-
cas- sEdoP, ao tribUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará, para a 
modErNiZaÇÃo da iNfraEstrUtUra fÍsica do PodEr JUdiciário – 
coNstrUÇÃo do Novo fÓrUm da comarca dE saliNÓPolis, median-
te processo licitatório a ser realizado pelo tJPa, nos termos estabelecidos 
no plano de trabalho devidamente aprovado e observada a classificação 
funcional programática no valor orçado de r$ 6.479.215,79.// valor: r$ r$ 
6.479.215,79 sendo: r$ 5.657.294,73 a ser descentralizado pelo Estado 
do Pará - sEdoP e r$ 821.921,06 a ser aportado a título de contrapar-
tida pelo tJPa.// dotação orçamentária: sEdoP: Programa de trabalho: 
07101 15.451.1508.7552; Elemento de despesa: 449051; fonte de re-
curso:0101/0301; tJPa: Programa de trabalho: 04.102.061.1417.7639; 
Elemento de despesa: 44.90.51; fonte de recurso: 0118.// vigência: 24 
meses com início em 26/08/2021 e término em 26/08/2023.// data de 
assinatura: 26/08/2021// foro: comarca de belém/Pa.// responsável pela 
assinatura: benedito ruy santos cabral - secretário de desenvolvimento 
Urbano E obras Públicas; célia regina de lima Pinheiro – Presidente do 
tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Protocolo: 698788
EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 003/2021 
– celebrado entre o Estado do Pará por intermédio da sEcrEtaria dE 
Estado dE dEsENvolvimENto UrbaNo E obras PÚblicas- sEdoP e 
o tribUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará – tJPa.// objeto: des-
centralização de crédito do governo do Estado do Pará, via  secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas- sEdoP, ao tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, para a modernização da infraestrutura física 
do Poder Judiciário – construção do Novo fórum da comarca de XiNgUa-
ra, mediante processo licitatório a ser realizado pelo tJPa, nos termos 
estabelecidos no plano de trabalho devidamente aprovado e observada a 
classificação funcional programática no valor orçado de R$ 7.874.761,48.// 
valor: r$ 7.874.761,48 sendo: r$ 6.803.302,09 a ser descentralizado pelo 
Estado do Pará - sEdoP e r$ 1.071.459,39 a ser aportado a título de con-
trapartida pelo tJPa.// dotação orçamentária: sEdoP: Programa de tra-
balho: 07101 15.451.1508.7552; Elemento de despesa: 449051; fonte de 
recurso:0101/0301; tJPa: Programa de trabalho: 04.102.061.1417.7639; 
Elemento de despesa: 44.90.51; fonte de recurso: 0118.// vigência: 24 
meses com início em 26/08/2021 e término em 26/08/2023.// foro: co-
marca de belém/Pa.// data da assinatura: 26/08/2021.// responsável 
pela assinatura: benedito ruy santos cabral - secretário de desenvolvi-
mento Urbano e obras Públicas; célia regina de lima Pinheiro – Presidente 
do tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Protocolo: 698799
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Portaria
.

Portaria Nº 37.412, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
institui os membros do comitê gestor de dados Pessoais (cgdP) no âmbi-
to do tribunal de contas do Estado do Pará.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
coNsidEraNdo o que dispõe a lei nº 13.709/2018 - lei geral de Proteção de 
dados, que regulamenta a política de proteção de dados pessoais e privacidade;
coNsidEraNdo que, com a conversão da medida Provisória nº 959/2020 
na lei nº 14.058/2020, a prorrogação do início da vigência da lei nº 
13.709/2018 para 3 de maio de 2021 não se concretizou, prevalecendo a 
alteração inicial promovida pela lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019, que 
definiu para 15 de agosto de 2020 o início da vigência da LGPD;
coNsidEraNdo a crescente utilização da internet e de modelos computa-
cionais estruturados para acesso de dados disponibilizados pelo tribunal de 
contas do Estado (tcE- Pa);
coNsidEraNdo a necessidade de proteção dos dados pessoais de jurisdicio-
nados e outros sujeitos identificados ou identificáveis nos atos processuais;
coNsidEraNdo o §2º, do art. 2º, da Portaria nº 37.305, de 09 de agosto 
de 2021, que instituiu o comitê gestor de dados Pessoais, no âmbito do 
tribunal de contas do Estado do Pará.
rEsolvE:
art. 1º fica instituído o comitê gestor de dados Pessoais (cgdP) no âmbito do 
tribunal de contas do Estado do Pará (tcE-Pa), destinado a cumprir o que dispõe o 
art. 3º da Portaria nº 37.305 de 09 de agosto de 2021, com os seguintes integrantes:
I - Ana Paula Cruz Maciel (Secretária Controle Externo – matrícula nº 
0100415) como titular; carlos Edilson melo resque (subsecretário con-
trole Externo – matrícula nº 0100351) como Suplente;
ii - lilian rose bitar tandaya bendahan (secretária Planejamento e gestão Es-
tratégica – matrícula nº 0100945) como titular; vicente anchieta Júnior (auditor 
de Controle Externo – Planejamento – matrícula nº 0101513) como Suplente;
iii - carlos césar silva gomes (secretário tecnologia da informação – matrí-
cula nº 0100236) como titular; leda mara souza de oliveira monteiro (sub-
secretária tecnologia da informação – matrícula nº 0101479) como suplente.
IV - André José Araújo Vieira (Auditor C. Externo-Administrativo – matrícu-
la nº 0101656) como titular; Naiara lopes araújo (assessor administrativo 
– matrícula nº 0101187) como suplente;
V - André Martins (Auxiliar T. C. E. Administrativo – matrícula nº 0101671) 
como Titular; Carlos Gustavo Vigário da Costa (Auxiliar T. C. E. Administra-
tivo – matrícula nº 0101709) como suplente;
art. 2º a secretaria de Planejamento e gestão Estratégica do tribunal, 
coordenará as atividades do comitê gestor de dados Pessoais a serem 
realizadas para implementação da lei geral de Proteção de dados.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliQUE-sE. rEgistrE-sE. cUmPra-sE
gabiNEtE da PrEsidÊNcia do tribUNal dE coNtas do Estado do 
Pará, belém, 27 de agosto de 2021.
coNsElHEira loUrdEs lima
Presidente

Protocolo: 698638
Portaria Nº 37.408, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o memorando nº 01/2021- sdm/csEs,
protocolizado sob o Expediente nº 010693/2021
r E s o l v E:
i - disPENsar o servidor rENato ribEiro martiNs cal, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101115, da função gratificada de Assistente de 
conselheiro substituto, a partir de 23-08-2021.
II - DESIGNAR o referido servidor para exercer o cargo em comissão de 
assessor de conselheiro substituto Ns-01, a partir de 23-08-2021.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 27 
de agosto de 2021.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 698536
Portaria Nº 37.413, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, e,
considerando o disposto no artigo 32 e artigo 33, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 41, § 4º, da constituição federal;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 40, § 4º, da constituição Estadual do Pará;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 18, inciso i, da resolução nº 
18.393/2012;
coNsidEraNdo o Parecer da comissão de avaliação de desempenho do 
Servidor em Estágio Probatório – CADSEP Nº 03/2021 constante no Expe-
diente Eletrônico nº 008584/2021,
r E s o l v E:
HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação de Desempenho do Estágio Pro-
batório do servidor abaixo relacionado, considerando apto para o exercício 
do cargo efetivo e concedendo-lhe a garantia constitucional da estabilidade:

matrícula servidor cargo Estabilidade a 
partir de

0101534 Waldo balEiXE da costa Auditor de Controle Externo - Direito 10/09/2021

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 27 
de agosto de 2021.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 698544
Portaria Nº 37.405, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho, anexo ao Expediente nº 010471/2021;
r E s o l v E:
Homologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional Horizontal por Antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

matrícula Nome

ENQUadramENto atUal ProgrEssÃo fUNcioNal Hori-
ZoNtal Por aNtigUidadE

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo Enquadra-

mento cl Nv

0101523 rogÉrio coElHo 
dE soUsa

auditor de controle 
Externo

tcE-ct-603
a 01

auditor de controle 
Externo

tcE-ct-603
a 02 20/08/2021

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 26 
de agosto de 2021.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 698493
.

DESIGNAR SERVIDOR
.

Portaria Nº 37.415, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o memorando nº 019/2021 – cis, protocolizado sob o 
Expediente Eletrônico nº 009369/2021,
r E s o l v E:
i – dEsigNar a servidora rENata PiQUEira dE aNdradE soarEs, ana-
lista Auxiliar de Controle Externo, matrícula nº 5616735, como pregoeira, 
no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de 
pessoa jurídica especializada para renovação da licença de suporte, aqui-
sição de subscrição e licenciamento de alta disponibilidade, serviços de 
implantação e consultoria para o software f5 big iP atualmente em uso no 
tribunal de contas do Estado do Pará.
ii - dEsigNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: gisElE 
MOURA DE QUEIROZ, matrícula nº 0100866, Auditor de Controle Externo 
– Direito, LARISSA BETHANIA LIMA MAFRA AIRES, Auditor de Controle Ex-
terno – ciências contábeis, matrícula nº 0101579, tHYago soUZa dE aN-
DRADE, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101087 e VITOR HUGO 
DANTAS MONTEIRO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101118.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 30 
de agosto de 2021.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 698740
Portaria Nº 37.407, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o memorando nº 028/2021 - cPa, protocolizado sob o 
Expediente nº 010684/2021,
rEsolvE:
DESIGNAR, os servidores ELDO DIAS BARBOSA, Auxiliar Técnico de Con-
trole Externo, matricula nº 0100295; HILDENISE PAIVA FURTADO, Asses-
sor de conselheiro, matrícula nº 0100914 e diEgo assUNÇÃo borgEs, 
assistente de transporte, matrícula nº 0100928, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão Especial de Baixa e Alienação de Bens 
Patrimoniais inservíveis deste tribunal de contas do Estado do Pará.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 27 
de agosto de 2021.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 698516



 diário oficial Nº 34.686  111 Terça-feira, 31 DE AGOSTO DE 2021

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

TOMADA DE PREÇOS Nº01/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma 
interna, sem acréscimos de área, em gabinetes dos conselheiros substitu-
tos, controladoria de pessoas e pensões, banheiros dos servidores e áreas 
comuns Anexo II e III do TCE/PA.
Entrega do Edital: A Cópia deste Edital e de seus Anexos poderá ser obtida, 
na secretaria de administração do tribunal de contas do Estado do Pará, 
sito na trav. Quintino bocaiúva nº 1585, gratuitamente, através de meio 
digital, com a apresentação de mídia de gravação, em cópias às expensas 
dos interessados, nos dias úteis, das 09:00 às 13:00 horas ou através da 
internet no site: www.tce.pa.gov.br
observação:  informações sobre a presente tomada de Preços, serão pres-
tadas pelo Presidente da cPl, até o primeiro dia útil que anteceder a data 
fixada para abertura da Sessão Pública da presente Licitação no horário de 
09:00 às 13:00 horas ou através do telefone (91) 3210-0584.
responsável pelo certame: marcus dias Paredes
local de abertura: tribunal de contas do Estado do Pará, n°1585, bairro Nazaré
data: 16 de setembro de 2021
Hora de abertura: 09:00 horas
marcus dias Paredes
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 698681
.

PENSÃO
.

Portaria Nº 37.414, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
r E s o l v E:
coNcEdEr pensão por morte, de acordo com o art. 40, § 7º da constituição 
federal/1988, com redação dada pela Emenda constitucional nº 103/2019, 
e as seguintes fundamentações legais do Estado do Pará: art. 6º, inciso i da 
lei complementar nº 39/2002; art. 14, inciso X, § 1º da lei complementar 
nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 110/2016; art. 25, 
inciso i, art. 25-a e art. 36 da lei complementar nº 39/2002; em favor de 
ONORINA DA SILVA PINHEIRO, viúva do ex-servidor ADEMIR BANDEIRA PI-
NHEiro, falecido em 15/06/2021, com base na remuneração do cargo efetivo 
de Agente Auxiliar de Serviços Administrativos, TCE-CO-303, Classe C, Nível 
04, matrícula nº 0695653, no valor mensal de r$ 2.278,12 (dois mil duzentos 
e setenta e oito reais e doze centavos), tendo em vista o que consta do Expe-
diente Eletrônico nº 007394/2021.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 30 
de agosto de 2021.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 698689
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

RESOLUÇÃO Nº 19.294
(Processo nº TC/519215/2020)
dispõe sobre a realização das sessões ordinárias no mês de setembro de 
2021 do tribunal de contas do Estado do Pará
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais;
considerando a proliferação da doença covid-19 em nossa capital e as 
consequências enfrentadas pelo sistema de saúde pública;
considerando a necessidade da manutenção dos serviços públicos e ju-
risdicionais e a correta prestação jurisdicional com a menor circulação de 
pessoas nas dependências desta corte de contas;
considerando o disposto no art. 15, XXv c/c Parágrafo Único do art. 165 do 
regimento interno do tribunal de contas;
considerando a necessidade de escalonar de maneira progressiva a pres-
tação dos serviços presenciais no âmbito desta corte de contas dentro de 
critérios seguros para saúde dos membros e servidores;
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.783, desta data.
rEsolvE, unanimemente:
art. 1º as sessões ordinárias do tribunal Pleno no mês de setembro de 2021 
ocorrerão de forma virtual nos dias 1º, 8, 15, 22 e 29, com início às 10 horas.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 18 de agosto de 2021.
RESOLUÇÃO Nº 19.295
(Processos nº 010449/2021)
dispõe sobre a alteração do artigo 11 da lei complementar nº 081, de 
26.04.2012, lei orgânica do tribunal de contas do Estado do Pará.
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições regimentais,
considerando o disposto no art. 91, inciso viii da constituição Estadual, bem como 
no artigo 2º, inciso iX, da lei orgânica do tribunal de contas do Estado do Pará;
Considerando, ainda, a proposição da Excelentíssima Senhora Conselheira 
Presidente lourdes lima, constante da ata nº. 5.783, desta data.
rEsolvE, unanimemente:
art. 1º aProvar e aUtoriZar a Presidência desta corte de contas a 
encaminhar à assembleia legislativa do Estado do Pará o projeto de lei 
Complementar, em anexo, que dispõe sobre alteração da Lei Orgânica do 
tribunal de contas do Estado do Pará, tudo dentro das formalidades legais 
e devido processo legislativo.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário conselheiro “Emílio martins”, em sessão ordinária de 18 de agosto de 2021.

Protocolo: 698859

..

MINISTÉRIO PÚBLICO
.

..

MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Dispensa por Cotação Eletrônica nº 04/2021-mpc/pa
Processo PAE nº 2021/261725
o coordenador de compras designado no processo PaE nº 2021/261725, 
torna público para conhecimento de todos que a dispensa por cotação Ele-
trônica nº 04/2021-mPc/Pa, que tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de 
combustíveis e de gás glP, em rede de postos credenciada, através de 
sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com 
chip, para a frota de veículos do ministério Público de contas do Estado do 
Pará – mPc/Pa, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu 
no dia 04/08/2021, às 09:00 h, no sítio http://web.banparanet.com.br/
cotacao, restantado dEsErta. a repetição do certame aconteceu no dia 
06/08/2021, às 08:00h, no sistema http://comprasnet.gov.br/, também 
sendo declarada dEsErta, por ausência de participantes/interessados.
  belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
Akyson Ferreira da Silva
coordenador de compras
dacc/mPc/Pa – matrícula nº 200109

Protocolo: 698736
.

CONVÊNIO
.

EXTRATO CONVÊNIO
coNvENENtEs: miNistÉrio PÚblico dE coNtas do Estado do Pará 
(mPc/Pa), cNPJ: 05.054.978/0001-50, como Primeiro convenente; e co-
lÉgio marista Nossa sENHora dE NaZarÉ, cNPJ nº 10.847.382/0005-
70, como segundo convenente.
obJEto: a concessão, pelo colégio marista Nossa senhora de Nazaré, de 
descontos nos valores de suas mensalidades escolares a beneficiários do 
ministério Público de contas do Estado do Pará (mPc/Pa), a partir do ano 
letivo de 2022, e a divulgação institucional, pelo Primeiro convenente, dos 
serviços ofertados pelo segundo convenente.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, da data da publicação no Diário Oficial do Estado.
data dE assiNatUra: 30/08/2021

Protocolo: 698610
.

FÉRIAS
.

Portaria N° 198/2021/MPC/PA
O Procurador-Geral de Contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o requerimento de férias da servidora cedida gioya Karina 
catete brasil, datado de 26/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/941412), e 
os termos da resolução nº 010/2020 – mPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rEsolvE:
conceder à servidora cedida gioYa KariNa catEtE brasil, matrícula nº 
200194, Auxiliar de Administração, 10 (dez) dias das Férias relativas ao 
período aquisitivo 29/09/2019 a 28/09/2020, para serem usufruídos no 
período de 29/09 a 08/10/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
PatricK bEZErra mEsQUita
Procurador-Geral de Contas, em exercício

Protocolo: 698734
Portaria N° 196/2021/MPC/PA
O Procurador-Geral de Contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o requerimento de férias do servidor laércio dias franco 
Neto, datado de 19/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/911979), e os termos 
da resolução nº 010/2020-mPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rEsolvE:
conceder ao servidor laÉrcio dias fraNco NEto, matrícula nº 200248, 
ocupante do cargo efetivo de analista ministerial – Especialidade: controle 
Externo, exercendo o cargo em comissão de Assessor da Procuradoria, 22 
(vinte e dois) dias das férias referentes ao período aquisitivo 09/03/2020 a 
08/03/2021, sendo 10 (dez) dias para serem usufruídos no período de 03 a 
12/11/2021 e 12 (doze) dias no período de 06 a 17/12/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 30 de agosto de 2021.
PatricK bEZErra mEsQUita
Procurador-Geral de Contas, em exercício

Protocolo: 698496
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Portaria
.

Portaria Nº 2672/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E s o l v E:
dEsigNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNgElo NaZarENo 
costa barbosa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo 
administrativo nº 110/2020-sgJ-ta, cujo objeto é a aquisição de ferra-
mentas e equipamentos a serem utilizados nos serviços de manutenção dos 
móveis e imóveis do ministério Público do Estado do Pará, de acordo com 
o disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, 
i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 
05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, a servidora laYs favacHo bastos, 1ª suplente, e 
o servidor rafaEl rodrigUEs dE soUZa, 2º suplente, devendo atuar 
como membro da Equipe de apoio o servidor saNdro gEorgE PalHEta 
barbosa e, no seu impedimento, mUrillo Paiva da coNcEiÇÃo, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora moNica fabÍola cavalcaNtE dos aNJos, técnica-conta-
dora, para análise da documentação contábil.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém (Pa), 30 de agosto de 2021.
cEsar bEcHara NadEr mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 698723
.

DESIGNAR SERVIDOR
.

Portaria Nº 2611/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 24/08/2021,
r E s o l v E:
dEsigNar a Promotora de Justiça Patricia dE fátima dE carvalHo 
ARAÚJO para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Mem-
bro Auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude - CAO 
infância e Juventude, a partir de 27/08/2021, até ulterior deliberação.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 25 de agosto de 2021.
aNtoNio EdUardo barlEta dE almEida
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio
Portaria Nº 2620/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio, usando de suas atri-
buições legais, e considerando os termos do ofício n.º 039/2021-cEaf/mP, de 
29/07/2021, protocolizado no “siP” sob o n.º 9219/2021, em 30/06/2021,
r E s o l v E:
DESIGNAR os membros e servidora abaixo discriminados para, sem pre-
juízo de suas atribuições, comporem a comissão Editorial para publicação 
de um e-book literário do Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 
24/08/2021, até ulterior deliberação:
JosÉ Edvaldo PErEira salEs (diretor-geral do cEaf);
micHEllE barbosa dE brito (diretora de Publicações do cEaf);
márcio silva maUÉs dE farias (Presidente da amPEP); e,
robErto carlos soarEs figUEirEdo (Presidente do sisEmPPa).
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 25 de agosto de 2021.
aNtoNio EdUardo barlEta dE almEida
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio

Protocolo: 698418
..

CONTRATO
.

Núm. do Contrato: 066/2021-MP/PA
modalidade de licitação: dispensa de licitação n. 026/2021-mP/Pa.
Partes contratantes: ministério Público do Estado do Pará e a empresa ir 
tEcNologia ltda (cNPJ nº 09.634.107/0001-66).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de marabá/Pa.
data da assinatura: 30/08/2021.
vigência: 31/08/2021 a 31/08/2022.
valor global: r$ 4.799,88 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e oito centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758; Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de belém.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader mattar Junior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 698732

Núm. do Contrato: 072/2021-MP/PA
modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 010/2021-mP/Pa e ata de 
registro de Preços nº 39/2021-mP/Pa.
Partes contratantes: ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
toriNo iNformática ltda.
objeto: aquisição de computadores do tipo WorKstatioN (estações de 
trabalho) de alto desempenho, com 02 (dois) monitores (item 02).
data da assinatura: 30/08/2021.
vigência: 31/08/2021 a 01/12/2021.
valor global: r$ 391.253,00 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e 
cinquenta e três reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760;
Elemento de despesa: 4490-52 ;
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de belém.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader mattar Junior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 698678
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/2014-MP/PA
Núm. do Termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 052/2014-mP/Pa.
Partes: ministério Público do Estado do Pará e o sr. rodolfo mascarENHas simÕEs.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel situado à Avenida 
dezesseis de Novembro, 418, cidade velha, belém/Pa, destinado ao gaE-
co. reajuste do valor do contrato.
data de assinatura: 30/08/2021.
valor mensal reajustado: r$ 15.938,58 (quinze mil, novecentos e trinta e 
oito reais e cinquenta e oito centavos).
valor anual reajustado: r$ 191.262,96 (cento e noventa e um mil, duzen-
tos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).
vigência do aditamento: -
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-36
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader mattar Júnior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 698570
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2021-MP/PA
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 039/2021-mP/Pa.
Partes: ministério Público do Estado do Pará e a Empresa toriNo iNfor-
mática ltda.
objeto do contrato: aquisição de computadores do tipo WorKstatioN (es-
tações de trabalho) de alto desempenho, com 02 (dois) monitores (item 02).
Justificativa do Aditamento: Acréscimo ao subitem 3.1, constante da Cláusula 
terceira do contrato original, de 11 (onze) computadores do tipo WorKsta-
tioN (estações de trabalho) de alto desempenho, com 02 (dois) monitores 
(item 02), conforme o disposto no art. 65, i, b e §1º da lei nº 8.666/1993, 
e Cláusula Sexta, item 6.1., do Contrato nº 039/2021, e acréscimo de valor
data de assinatura: 30/08/2021.
valor total acrescido: r$ 187.121,00 (cento e oitenta e sete mil, cento e 
vinte e um reais)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 4490-52.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader mattar Junior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 698589
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DE Portaria
Portaria Nº 14/2019-4ª PJIJ de Ananindeua
ProcEdimENto admiNistrativo Nº 000831-450/2019
obJEto: acompanhar política pública de saúde no que tange ao fornecimento de 
fórmula alimentar especial às crianças e adolescentes, no município de ananindeua.
ananindeua(Pa)., 25 de agosto de 2021.
PatrÍcia dE fátima dE carvalHo araÚJo
4ª Promotora de Justiça titular da infância e Juventude de ananindeu

Protocolo: 698679
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 65/2021-MPE-PJ-CASTANHAL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNmP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdimENto admiNistrativo simP Nº 003796-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente vargas, nº 2638, bairro centro, bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 65/2021-mPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: miNistÉrio PÚblico do Estado do Pará
Polo Passivo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
assunto: acompanhar de forma continuada, as políticas públicas aplicadas 
no conselho tutelar de castanhal
 sabriNa mamEdE NaPolEÃo KalUmE – Promotora de Justiça

Protocolo: 698657
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Procedimento Administrativo
000309-131/2017
origem: 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
data de instauração: 19/01/2017
objeto: o presente procedimento foi instaurado visando o acompanha-
mento do Projeto rede comunitária Escolar, criado pela signatária, no âm-
bito da 1ª Promotoria de Justiça e de defesa comunitária e cidadania de 
icoaraci, tendo como objetivo conclamar os órgãos públicos que atuam 
com segurança pública, Escolas Públicas dos distritos de icoaraci e outei-
ro, bem como a comunidade em geral a dialogar sobre ferramentas que 
melhorem a segurança nas escolas e o necessário para esta segurança.
a 1ª PJcdcci promove o arquivamento do Procedimento administrativo, 
com fundamento no art. 12, da resolução nº 174, de 04.07.2017, do cNmP 
e art. 36 da resolução n. 007/2019-cPJ,
considerando que o objetivo se encontra alcançado, estando o grupo rede 
comunitária Escolar em perfeito funcionamento, não necessitando mais da 
supervisão da Promotora de Justiça.
darlENE rodrigUEs morEira, 1ª Promotora de Justiça cível de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci.

Protocolo: 698668
EXTRATO DE Portaria
Portaria Nº 03/2021-4ª PJIJ de Ananindeua
ProcEdimENto admiNistrativo Nº 000106-450/2021
obJEto: acompanhar políticas públicas de educação, no tocante a adoção 
de estratégias que envolvam os demais órgãos da rede de proteção, na re-
alização da busca ativa dos alunos que se encontram afastados da escola, 
no âmbito das redes municipal e estadual de educação, quanto às escolas 
localizadas no município de ananindeua.
ananindeua(Pa)., 25 de agosto de 2021.
PatrÍcia dE fátima dE carvalHo araÚJo
4ª Promotora de Justiça titular da infância e Juventude de ananindeua

Protocolo: 698663
Portaria Nº 2647/2021-MP/PGJ
a ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o parágrafo único do art. 6º da lei nº 9.160, de 06 de 
janeiro de 2021, Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2021, que estabe-
lece que as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentá-
rias dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público, da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais inde-
pendentes, referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos 
seus respectivos representantes,
r E s o l v E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 158.825,92 (cen-
to e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois 
centavos), para atender a programação do orçamento vigente do ministé-
rio Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:

Prog. dE
trabalHo

NatUr.
da dEsP. ft Pi valor

solicit.
12101.03.091.1494.8758

 
449093

 
0319

 
100caNiiibE

 
158.825,92

 
total da sUPlEmENtaÇÃo 158.825,92

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação 
mencionada no art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da anulação 
parcial das dotações consignadas no orçamento vigente do ministério 
Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o 
estabelecido no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir:

Prog. dE
trabalHo

NatUr.
da dEsP. ft Pi valor

solicit.
12101.03.091.1494.8758

 
459061

 
0319

 
1000008758i

 
158.825,92

 
total do caNcElamENto 158.825,92

PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉm/Pa, 27 dE agosto dE 2021, 27 de agosto de 2021.
cEsar bEcHara NadEr mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 2648/2021-MP/PGJ
a ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o parágrafo único do art. 6º da lei nº 9.160, de 06 de 
janeiro de 2021, Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2021, que estabe-
lece que as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentá-
rias dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público, da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais inde-
pendentes, referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos 
seus respectivos representantes,
r E s o l v E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais), para atender a programação do orçamento vi-
gente do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:

Prog. dE
trabalHo

NatUr.
da dEsP. ft Pi valor

solicit.

12101.03.091.1494.8758 449051 0101 10000cNsEct 2.000.000,00

12101.03.091.1494.8758 449051 0101 10000cNsEmo 1.600.000,00
total da sUPlEmENtaÇÃo 3.600.000,00

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação mencionada no 
art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da anulação parcial das dotações 
consignadas no orçamento vigente do ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o 
estabelecido no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir:

Prog. dE
trabalHo

NatUr.
da dEsP. ft Pi valor

solicit.

12101.03.091.1494.8945 319011 0101 1000208945P 3.600.000,00
total do caNcElamENto 3.600.000,00

PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
bElÉm/Pa, 27 dE agosto dE 2021, 27 de agosto de 2021.
cEsar bEcHara NadEr mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 698622
Extrato de Arquivamento da Notícia de Fato nº 000251-151/2021– 
MP/6ªPJDPPMA.
o Promotor dE JUstiÇa titUlar do 6º cargo da Promotoria dE 
dEfEsa do PatrimoNio PÚblico E da moralidadE admiNistrativa, 
aldo dE olivEira braNdÃo saifE, torna público que promoveu o arqui-
vamento da Notícia de fato nº 000251-151/2021.
objeto: Pedido de providencias em face da fundação cultural do Pará 
(fcP), em face de possíveis irregularidades que vem ocorrendo no órgão 
desde 2019, tais como indicações políticas do deputado igor Normando, 
primo do atual governo do Estado, inclusive de parentes, para os principais 
cargo do órgão, como Presidências, direções e coordenações, bem como 
realização de Pss para contratação de funcionários temporários e a reali-
zação de 147 pagamentos, no período de 20/07 a 07/12/2020, a pessoas 
físicas, referentes a ações de qualificação em arte e ofício, sendo que não 
houve nenhum tipo de divulgação das ações.
Promotor de Justiça: aldo dE olivEira braNdÃo saifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da moralidade administrativa.

Protocolo: 698628
EXTRATO DE Portaria
Portaria Nº 08/2021-4ª PJIJ de Ananindeua
ProcEdimENto admiNistrativo Nº 000185-450/2021
obJEto: acompanhar a apuração que deverá ser realizada pelo conselho munici-
pal de direitos da criança e do adolescente do município de ananindeua, quanto 
à denúncia recebida pela ouvidoria deste Órgão ministerial e distribuída a esta 
Promotoria de Justiça, no tocante a atuação de conselheiro tutelar, devidamente 
identificado nos autos, como forma de zelar pela efetiva prestação de serviço, 
conforme determinado pelo Estatuto da criança e do adolescente.
ananindeua(Pa)., 25 de agosto de 2021.
PatrÍcia dE fátima dE carvalHo araÚJo
4ª Promotora de Justiça titular da infância e Juventude de ananindeua

Protocolo: 698617
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 63/2021-MPE-PJ-CASTANHAL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNmP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdimENto admiNistrativo simP Nº 001688-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente vargas, nº 2638, bairro centro, bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 63/2021-mPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: UldiNa dE almEida carvalHo /liliaN carvalHo dE araÚ-
Jo/miNistÉrio PÚblico do Estado do Pará
Polo Passivo: loUrENÇo cavrlaHo costa filHo
assunto: apuração de possível situação de vulnerabilidade envolvendo a idosa
sabriNa mamEdE NaPolEÃo KalUmE – Promotora de Justiça

Protocolo: 698646
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 64/2021-MPE-PJ-CASTANHAL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNmP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdimENto admiNistrativo simP Nº 003795-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente vargas, nº 2638, bairro centro, bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 64/2021-mPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: miNistÉrio PÚblico do Estado do Pará
Polo Passivo: cENtro EsPEcialiZado Em rEabilitaÇÃo - cEr
assunto: acompanhamento da implementação do centro Especializado em 
reabilitação – cEr, no município de castanhal
 sabriNa mamEdE NaPolEÃo KalUmE – Promotora de Justiça

Protocolo: 698653
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Portaria Nº 2649/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando das atribuições legais que 
lhes confere o artigo 3º, da Portaria nº 2591/2021-mP/PgJ, de 24 de 
agosto de 2021, que aprova a Programação das Quotas orçamentárias e o 
cronograma de Pagamento das despesas mensais do ministério Público do 
Estado do Pará, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021.
r E s o l v E:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma de Pagamento das despesas mensais do ministério Público do 
Estado do Pará, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo 
com os anexos constantes desta Portaria.
ii - a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉm/Pará, 27 dE agosto dE 2021, 27 de agosto de 2021.
cEsar bEcHara NadEr mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa
12101 – ministério Público do Estado do Pará
orçamento fiscal e da seguridade social
adição de Quotas orçamentárias mensais para o 3º Quadrimestre de 2021

ANEXO I – PORTARIA Nº 2591/2021-MP / PGJ DE 24 DE 
AGOSTO DE 2021

LEI Nº 9.105, DE 21 DE JULHO DE 2020

Programa/grUPo dE 
dEsPEsa

foN-
tE

3º QUadrimEstrE - 2021
 sEtEmbro   oUtUbro   NovEmbro   dEZEmbro   total

1494 – defesa da 
sociedade, do regime 

democrático, da ordem 
Jurídica e da garantia de 

direitos
investimento

 158.825,92 0,00 0,00 0,00 158.825,92

destaque concedido ao 
Encargos PgE 0319   158.825,92   0,00 0,00 0,00 158.825,92 

total gEral  158.825,92 0,00 0,00 0,00 158.825,92

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 DE 24 DE 
AGOSTO DE 2021

LEI Nº 9.105, DE 21 DE JULHO DE 2020
  R$

grUPo dE dEsPEsa/foNtE
3º QUadrimEstrE - 2021  

  sEtEmbro   oUtUbro   NovEmbro  dEZEmbro   total  

investimento 158.825,92 0,00  0,00 0,00   158.825,92
 
 

0319 - recursos próprios do 
fundo de reaparelhamento do 
ministério Público (destaque 
concedido ao Encargos PgE)

158.825,92   0,00 0,00 0,00 158.825,92  

total gEral 158.825,92 0,00 0,00 0,00 158.825,92  

Protocolo: 698747
ATO Nº 001/2021 – 3ªPJP
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SIMP Nº 006725-030/2017
  a 3ª Promotoria de Justiça da família, registros Públicos, fundações Enti-
dades de interesse social e da defesa do consumidor, no uso de suas atri-
buições legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 
da constituição federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, pará-
grafo segundo c/c art. 4º, todos do ProvimENto coNJUNto Nº 001/2017-
mP/PgJ/cgmP, por este ato, dEsaProva as contas da entidade UNiÃo 
mUNiciPal do EstUdaNtEs - UmEsPa, cNPJ nº 83.2013.058/0001-40, 
referentes ao ano-calendário 2012/2015.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Parauapebas, 13 de agosto de 2021.
vaNEssa galvÃo HErcUlaNo
Promotora de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça de Parauapebas,
 respondendo cumulativamente pela 3ª PJ de Parauapebas

Protocolo: 698596
Extrato da Portaria nº 19/2021-MPPA-PJA
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 129, vi da 
cf/2008, art. 26, i da lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadual 
057/2006 e art. 8º, da resolução 174/2017 do cNmP, de 17/09/2007, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo 19/2021-mPPa
-PJa, que se encontra à disposição na rua santo antônio, nº 20, bairro 
imperatriz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
Portaria nº 19/2021-mPPa-PJa
Polo Passivo: Em apuração
 Assunto: Visa garantir e acompanhar a realização de fiscalização do trân-
sito no município de anapu/Pa, no intuito de reduzir infrações administra-
tivas, crimes e acidentes de trânsito, bem como reduzir as ocorrências de 
receptação de veículos objeto de roubo/furto no município.

Protocolo: 698584

Extrato dA Portaria Nº 005/2021 – MP/3aPJCDCCI
o 3ª cargo de Promotor de Justiça cível de defesa comunitária e cidadania 
de icoaraci, nos termos do art. 129 cf/88, art.26, i da lei nº 8.625/93 e da 
lei complementar Estadual nº.57, de 06.07.2006; resolução do cNmP nº 
174/2017, art.8º inciso ii, torna pública a instauração de ProcEdimENto 
admiNistrativo simP Nº 001302-131/2021, para acompanhar e 
fiscalizar  de forma continuada as políticas públicas adotadas pelo poder 
público municipal direcionadas à população infanto-juvenil da etinia 
warao nos distritos de icoaraci e outeiro, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de icoaraci, situada na rua manoel barata, nº 1289, 
entre as travessas berredos e  souza franco – distrito de icoaraci – fone: 
3218-7700. Portaria nº 005/2021 – mP/3º PJcÍvEl.
JosÉ Edivaldo PErEira salEs, Promotor de Justiça titular da 3ª Promo-
toria de Justiça cível de defesa comunitária e cidadania de icoaraci.

Protocolo: 698603
EXTRATO DA Portaria Nº 012/2021/MP-4PJR
ProcEdimENto admiNistrativo
 o miNistÉrio PÚblico do Estado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resol-
ve instaurar o presente Procedimento administrativo com o objetivo de 
“Acompanhar conflito agrário no Complexo Divino Pai Eterno, localizado 
no município de São Félix do Xingu/PA”. O mencionado procedimento se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de redenção, situada na 
av. manoel vicente Pereira, s/nº, lotes 20/25 – Parque dos buritis – cEP: 
68.552-760 – redenção – Pa”.
 HErENa NEvEs maUEs corrEa dE mElo
Promotora de Justiça titular na 4ª PJ de redenção.

Protocolo: 698613
EXTRATO DA Portaria Nº 002/2021-MP/2ªPJB, de 06/07/2021
instaura o ProcEdimENto admiNistrativo simP Nº 003844-083/2019, 
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 travessa Justo chermont, no 
perímetro entre as Rua Duque de Caxias e Coronel Lourenço Borges, Bairro 
centro desta cidade, situada nesta cidade de breves/Pa; promovendo dili-
gências 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: 698572
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 003/2021-MP/2ªPJTAILÂNDIA
a 2ª Promotoria de Justiça de tailândia, com fundamento no art. 
54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
rEsolUÇÃo Nº 23-cNmP de 17/09/07, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo - Portaria nº 003/2021-mP/2ªPJt, simP nº 
000871-034/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- bairro santa maria, cEP.: 
68.695-000, tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
Portaria nº 003/2021-mP/2ªPJt
requerente: ministério Público do Estado do Pará - 2ª PJ de tailândia.
assunto: acompanhar e organizar as inspeções e visitas mensais, semes-
trais, anuais ou periódicas da PJ de tailândia na delegacia de Polícia do 
município de Tailândia e eventuais fiscalizações de políticas públicas decor-
rentes das visitas, nos anos de 2021 e 2022.
 José ilton lima moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 698530
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 005/2021-2ªPJPGM
o Promotor de Justiça carlos lamarcK magNo barbosa, titular do 2º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, vi, e §3º da lei 
complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. vi, da resolução nº 23 – cNmP, de 
17/09/07, e no art. 13, da resolução nº 007/2019–cPJ/mPPa, torna públi-
ca a instauração do ProcEdimENto PrEParatÓrio nº 005/2021-2ªPJPgm 
– simP 000230-032/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro Célio Miranda, CEP 
68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
Portaria nº 005/2021-2ªPJPgm
objeto: Procedimento Preparatório que visa apurar elementos voltados à 
identificação dos investigados ou do objeto para responsabilização pelas 
supostas violações de direitos dos custodiados no centro de recuperação 
regional de Paragominas – crrP, em tese cometidas por servidores da 
unidade penal; configurando possivelmente atos de improbidade adminis-
trativa - lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
carlos lamarcK magNo barbosa - 2º Promotor de Justiça titular de 
Paragominas

Protocolo: 698542
Extrato de Publicação do INQUÉRITO CIVIL nº. 000185-200/2020-
MP/PJ/DPP/MA o Promotor dE JUstiÇa do 3º cargo da Promo-
toria dE dEfEsa do PatrimoNio PÚblico E da moralidadE admi-
Nistrativa, dr. domiNgos sávio alvEs dE camPos, torna pública a 
instauração do iNQUÉrito civil nº. 000185-200/2020, 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 063/2021
data da instauração: 25/08/2021
objeto: a necessidade de investigar possível prática de atos de improbida-
de administrativa perpetrada por servidores do centro de Perícias cientí-
ficas Renato Chaves – CPC RC e a empresa Catedral Engenharia LTDA, no 
bojo do Procedimento investigatório criminal – Pic n° 000032-441/2016.
Promotor de Justiça: domiNgos sávio alvEs dE camPos

Protocolo: 698494
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 009/2021-MP/2ªPJTAILÂNDIA
a 2ª Promotoria de Justiça de tailândia, com fundamento no art. 
54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
rEsolUÇÃo Nº 23-cNmP de 17/09/07, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo - Portaria nº 009/2021-mP/2ªPJt, simP nº 
035570-003/2020, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- bairro santa maria, cEP.: 
68.695-000, tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
Portaria nº 009/2021-mP/2ªPJt
requerente: aldenor santana Pegado.
Assunto: Verificar a regularidade do Grupo Educacional IEPAM para ofertar 
cursos no município de tailânida.
 José ilton lima moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 698517
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 008/2021-MP/2ªPJTAILÂNDIA
a 2ª Promotoria de Justiça de tailândia, com fundamento no art. 
54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
rEsolUÇÃo Nº 23-cNmP de 17/09/07, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo - Portaria nº 008/2021-mP/2ªPJt, simP nº 
001296-034/2020, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- bairro santa maria, cEP.: 
68.695-000, tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
Portaria nº 008/2021-mP/2ªPJt
requerente: ministério Público do Estado do Pará - 2ª PJ de tailândia.
assunto: acompanhar a regularidade do processo eleitoral da associação 
dos moradores da vila Jardim liberdade - amvJal.
 José ilton lima moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 698514
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 003/2021-MP/2ªPJTAILÂNDIA
a 2ª Promotoria de Justiça de tailândia, com fundamento no art. 54, vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da rEsolUÇÃo 
Nº 23-cNmP de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil 
- Portaria nº 003/2021-mP/2ªPJt, simP nº 002143-034/2019, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de tailândia, situada na 
rua do fórum, nº 02- bairro santa maria, cEP.: 68.695-000, tailândia-
Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
Portaria nº 003/2021-mP/2ªPJt
requerente: ministério Público do Estado do Pará - 2ª PJ de tailândia.
assunto: apurar se houve eventual devolução irregular de dinheiro aos 
servidores da educação, por parte do município de tailândia, no tocante 
a contribuição sindical que teria sido regularmente descontada por ordem 
judicial no ano de 2019.
 José ilton lima moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 698509
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Extrato da Portaria nº 004/2021-MP/2ªPJTAILÂNDIA
a 2ª Promotoria de Justiça de tailândia, com fundamento no art. 
54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
rEsolUÇÃo Nº 23-cNmP de 17/09/07, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo - Portaria nº 004/2021-mP/2ªPJt, simP nº 
001842-034/2020, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- bairro santa maria, cEP.: 
68.695-000, tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
Portaria nº 004/2021-mP/2ªPJt
requerente: ministério Público do Estado do Pará - 2ª PJ de tailândia.
Assunto: Apurar a existência de eventual situação de risco à saúde envol-
vendo o sr. ronaldo da cunha trindade em decorrencia de denúncia do 
disK 100/180.
 José ilton lima moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 698511
Portaria Nº 2607/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio, usando de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do ofício n.º 110/2021, de 
09/08/2021, protocolizado no “siP” sob o n.º 11356/2021, em 09/08/2021,
r E s o l v E:
iNdicar os Promotores de Justiça ioNá silva dE soUsa NUNEs e car-
los EUgÊNio rodrigUEs salgado dos saNtos para, sem prejuízo de 
seus atribuições, representarem o ministério Público do Estado do Pará, 
nas tratativas entre a secretaria de Estado de Educação - sEdUc-Pa - e o 
sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras em Educação Pública do 
Pará - SINTEPP, sobre a paralisação dos profissionais de educação, a contar 
de 10/08/2021, até ulterior deliberação.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 25 de agosto de 2021.
aNtoNio EdUardo barlEta dE almEida
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio
Portaria Nº 2609/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o 
cumprimento das atribuições do Grupo de Trabalho “Conflitos Agrários e 
fundiários no Pará – gt agrário”, criado pela Portaria n.º 1.437/2010-mP/
PgJ, de 12/04/2010, publicada no d.o.E. de 20/05/2010;
coNsidEraNdo os termos do ofício n.º 081/2021-mP/cao-cível, de 
17/08/2021, protocolizado no “siP” sob o n.º 11773/2021, em 17/08/2021,
r E s o l v E:
CONVOCAR os Promotores de Justiça abaixo relacionados para participa-
rem da 2ª Reunião Extraordinária, no dia 25/08/2021, às 14:30h, a ser 
realizada de modo virtual, pelo link a ser encaminhado ao e-mail funcional 

dos participantes, bem como ao respectivo grupo de Whatssapp:
aliNE cUNHa da silva - PJ de anapu;
crYstiNa micHiKo taKEta moriKaWa - PJ de Parauapebas;
HErENa NEvEs maUÉs corrÊa dE mElo - PJ agrária de redenção;
ioNE missaE da silva NaKamUra - PJ de agrária de castanhal/ PJ agrá-
ria de santarém, em substituição;
JosÉ albErto grisi daNtas - PJ de Eldorado dos carajás;
JosÉlia lEoNtiNa dE barros loPEs - PJ de marabá;
lÍliaN viaNa frEirE - PJ agrária de marabá, em substituição;
loUisE rEJaNE dE araÚo silva sEvEriNo - PJ de cametá;
rENata valÉrio PiNto cardoso - PJ agrária de altamira, em substituição.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 25 de agosto de 2021.
aNtoNio EdUardo barlEta dE almEida
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio
Portaria Nº 2610/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o 
cumprimento das atribuições do grupo de trabalho em defesa da Educação 
(“gt Educação”), reestruturado pela Portaria n.º 1.249/2017-mP/PgJ, de 
06/03/2017, publicada no d.o.E. de 23/03/2017;
coNsidEraNdo os termos do ofício n.º 168/2021-mP/cao cidadania, de 
14/08/2021, protocolizado no “siP” sob o n.º 11844/2021, em 18/08/2021,
r E s o l v E:
CONVOCAR os membros abaixo discriminados a participarem de Reunião 
Extraordinária, no dia 20/08/2021, às 10h, a fim de apurar os debates 
acerca do retorno das aulas presenciais em alguns municípios do Estado:
aliNE JaNUsa tElEs martiNs;
carlos EUgÊNio rodrigUEs salgado dos saNtos;
EmÉrio mENdEs costa;
ioNá silva dE soUsa NUNEs;
lÍliaN NUNEs E NUNEs;
PaUla sUElY dE araÚJo alvEs camacHo;
maYaNNa silva dE soUZa QUEiroZ;
ÂNgEla maria baliEiro QUEiroZ - PJ coordenadora do cao cidadania;
LÍGIA VALENTE DO COUTO DE ANDRADE FERREIRA - PJ Auxiliar do CAO Cidadania; e
NADILSON PORTILHO GOMES - PJ Auxiliar do CAO Cidadania.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 25 de agosto de 2021.
aNtoNio EdUardo barlEta dE almEida
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Em EXErcÍcio

Protocolo: 698419
EXTRATO DE ATA DO CONSELHO SUPERIOR DO MPPA, REFERENTE 
À 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO VIRTUAL – 2021
(resolução 004/2020/csmP/mPPa)
data E Hora – 8h do dia 23/08 até às 18h do dia 27/08/2021.
local: sítio eletrônico: www.mppa.mp.br. PrEsENtEs: dr. cEsar bEcHa-
ra NadEr mattar JUNior, Procurador-geral de Justiça, Presidente do 
conselho superior; dr. maNoEl saNtiNo NascimENto JUNior, correge-
dor-geral do ministério Público; dr. Waldir maciEira da costa filHo, 
conselheiro secretário e os seguintes conselheiros: dr. marcos aNtÔNio 
fErrEira das NEvEs, dra. maria do socorro martiNs carvalHo 
mENdo, dra. rosa maria rodrigUEs carvalHo, dr. fraNcisco bar-
bosa dE olivEira e dr. NElsoN PErEira mEdrado.
itENs da PaUta:
1.1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir maciEira da costa filHo:
1.1.1. Processo nº 000713-033/2016
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Estado do Pará
origem: 1º PJ de salinópolis
assunto: apurar condições e necessidade de reparos na estrutura do imóvel em 
que funciona a Escola dr. miguel de santa brigida, localizada em salinópolis
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEcimENto da promoção de 
arquivamento do feito, conforme a resolução n.º 174/2017-cNmP c/c a 
resolução n.º 007/2019-cPJ, para que os autos retornem à Promotoria de 
Justiça de origem, para fins de arquivamento, com as devidas retificações 
no sistema simP e na capa do procedimento.
1.1.2. Processo nº 000244-125/2021
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia de Habitação do Pará - coHab
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos
assunto: recurso em Notícia de fato, onde o recorrente alega que estaria 
sendo preterida no Programa cheque moradia do Estado do Pará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo acolHimENto da rEvisÃo do arQUivamEN-
to da NotÍcia dE fato e No mÉrito, maNifEstoU-sE não ser devido o 
arquivamento, nos termos do art. 8º, inciso vii, do regimento interno do 
conselho superior do ministério Público, visto que há elementos pertinentes 
nos autos que demonstrem que a demanda requer intervenção do ministério 
Público a respeito do acompanhamento da política pública pretendida.
1.1.3. Processo nº 000778-073/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): município de rurópolis
origem: Promotoria de Justiça de rurópolis
assunto: apurar não realização de eleições para o conselho tutelar do município 
de rurópolis, ausência de veículo para desenvolver as atividades e ausência de 
abrigo municipal para receber crianças e adolescentes em situação de risco
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
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selheiro Relator, DECIDIU pelo NÃO CONHECIMENTO quanto à inexistência 
de veículo oficial do Conselho Tutelar e quanto à falta de abrigo institucional 
para realizar o devido acolhimento de crianças e adolescente por se tratarem 
de questões judicializadas e pelo coNHEcimENto e HomologaÇÃo da Pro-
moção de arquivamento do feito no que diz respeito à realização de eleição 
para mandatos do conselheiros tutelares, nos moldes do art. 8º, inciso vii 
do regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº. 057/2006.
1.1.4. Processo nº 001296-116/2013
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de belém, governo do Estado do Pará
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa de belém
assunto: concorrência Pública nº 001/2011 e contrato nº 12/2011 da secre-
taria de Estado de Comunicação e Empresa Griffo Comunicação e Jornalismo.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.5. Processo nº 000315-116/2013
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s):Inexistente
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa de belém
Assunto: Apurar possíveis irregularidades na execução de programadas 
destinado à assistência e à saúde em belém. liquidação irregular de des-
pesas relacionadas à assistência farmacêutica básica.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.6. Processo nº 000026-150/2015
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): vice governadoria do Estado do Pará
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa de belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da vice governadoria 
do Estado do Pará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.7. Processo nº 000322-151/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): instituto de assistência dos servidores do Estado do Pará - iasEP
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa de belém
assunto: apurar inadimplemento do contrato administrativo nº 035/2019, 
realizado entre o instituto de assistência dos servidores do Estado do Pará 
e a Empresa marajó locação e serviços ltda.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.8. Processo nº 001002-116/2013
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura municipal de belém - guarda municipal
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público E moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades quanto ao uso pela guarda muni-
cipal de belém (gmb) de sinal luminoso e sonoro em seus veículos
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.9. Processo nº 001718-094/2018
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): revendedores de gás de cozinha
origem: 4ª PJ de santa izabel do Pará
assunto: apurar representação a respeito do valor cobrado pelo botijão de gás no 
Município de Santa Izabel e quanto à existência de um possível cartel na cidade
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.10. Processo nº 000242-151/2016
requerente(s): tribunal de contas dos municípios do Pará - tcm/Pa
requerido(s): fundação cultural do município de belém - fUmbEl
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público E moralidade administrativa de belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da fundação cultural 
do município de belém (fUmbEl) quanto a concessão de apoio cultural.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.11. Processo nº 000050-043/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): marcílio costa Picanço
origem: PJ de terra santa
assunto: apurar suposta utilização de maquinário e servidor públicos da 
Prefeitura de terra santa em obra realizada por particular.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.12. Processo nº 000051-151/2016
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): tribunal de contas do Estado do Pará - tcE/Pa

origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público E moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades em contrato relativo a obras no 
ano de 2014 no tcE-Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pela NÃo HomologaÇÃo da promoção de ar-
quivamento, conforme art. 57, parágrafo único da lei complementar Esta-
dual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii da resolução n.º 007/2019-cPJ, com 
a consequente remessa dos autos à PGJ para fins de designação de outro 
membro do mPPa, para tomar as providências cabíveis.
1.1.13. Processo nº 000056-150/2014
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Secretaria Executiva de Educação - SEDUC
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa de belém
Assunto: Apurar irregularidades em inexigibilidade de licitação realizada na Se-
cretaria de Estado de Educação para contratação de empresa prestadora de ser-
viços de suporte logístico e operacional para realizada de eventos, ano de 2008
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.14. Processo nº 000879-086/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Jonas dos santos sousa
origem: Promotoria de Justiça de Ulianópolis
assunto: apurar possível violação de princípio da impessoalidade nas pu-
blicidades institucionais da câmara municipal de Ulianópolis, tendo em vis-
ta a veiculação de imagem da prefeita, à época
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.15. Processo nº 000093-122/2021
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará /robson Pena fortes
requerido(s): câmara municipal de igarapé-miri
origem: PJ de igarapé-miri
assunto: apurar notícia de aumento das remunerações do Prefeito munici-
pal e vice, e secretários municipais em 2021.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.16. Processo nº 000282-151/2016
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura municipal de belém - Pmb
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa de belém
assunto: dispensas de licitação realizadas pela secretaria municipal de Ur-
banismo de belém, em 2016.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.17. Processo nº 000327-076/2018
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de mãe do rio
origem: PJ de mãe do rio
assunto: apurar infraestrutura e condições de funcionamento dos órgãos 
de saúde municipais de mãe do rio-Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEcimENto da promoção de 
arquivamento do feito, conforme a resolução n.º 174/2017-cNmP c/c a 
resolução n.º 007/2019-cPJ, para que os autos retornem à Promotoria de 
Justiça de origem, para fins de arquivamento, com as devidas retificações 
no sistema simP e na capa do procedimento.
itens 1.1.1 a 1.1.17 votaram os seguintes membros: cesar bechara Nader 
mattar Junior, Presidente do conselho superior; manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-geral do ministério Público e os conselheiros: Waldir 
macieira da costa filho (relator), marcos antônio ferreira das Neves, ma-
ria do socorro martins carvalho mendo, rosa maria rodrigues carvalho e 
francisco barbosa de oliveira.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs:
1.2.1. Processo nº 000013-151/2013
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria de Estado de Educação (sEdUc) e secretaria de 
Estado de saúde Pública (sEsPa).
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: investigar possíveis irregularidades decorrentes de descumpri-
mento contratual pelos gestores da sEdUc e da secretaria de Estado de 
saúde Pública consistente no atraso de valores devidos às empresa de 
limpeza e conservação contratadas pelas respectivas secretarias
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.2. Processo nº 002149-116/2013
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): organização social via amazônia
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar supostas ilegalidades em diversas licitações e contratos 
administrativos envolvendo a sEdUc e a organização social via amazônia
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela NÃo Homologa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, converteu o julgamento em 
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diligência, conforme o art. 27, §3º, inciso i da resolução n.º 07/2019 do 
colégio de Procuradores de Justiça, devendo os autos serem remetidos à 
Promotoria de Justiça de origem para que cumpra as diligências descritas 
no voto do conselheiro relator.
1.2.3. Processo nº 000120-151/2015
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Não informado
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
Assunto: Investigar possíveis irregularidades apontadas no relatório de fis-
calização nº 81/2008, expedido pela AGE
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.4. Processo nº 000227-151/2015
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura municipal de belém - Pmb
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades contratação de servidores de 
Procuradores municipais sem prévia aprovação em concurso público
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.5. Processo nº 002303-116/2013
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Imprensa Oficial do Estado Do Pará - IOEPA
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos da impren-
sa Oficial constatadas pela Auditoria Geral do Estado – AGE Nº 012/2011.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.6. Processo nº 000675-138/2020
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): município de são domingos do araguaia
origem: Promotoria de são domingos do araguaia
assunto: apurar possíveis irregularidades na gestão atual da Prefeitura de 
são domingos do araguaia.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.7. Processo nº 000050-150/2014
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): José antônio fortes ribeiro
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: irregularidades cometidas por servidor na sEsma.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEcimENto da promoção de ar-
quivamento e pela devolução dos autos, à Promotoria de Justiça de ori-
gem, para que lá sejam arquivados, conforme entendimento da súmula n.º 
002/2017 e do Enunciado n.º 18, ambos do csmP.
1.2.8. Processo nº 000129-150/2014
requerente(s): agE e sEdEs
requerido(s): sEdEs
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: investigar possíveis irregularidade em dispensas de licitação 
constatadas pela auditória geral do Estado – agE.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.9. Processo nº 000653-073/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): adilson da silva e Pablo raphael gomes genuino
origem: 6º cargo da Procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar suposta aplicação irregular de recurso públicos fUNdEb
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pela ratificaÇÃo do dEclÍNio dE atribUi-
ÇÃo ao ministério Público federal, devendo os autos serem remetidos com 
a devida urgência, para que sejam adotadas as providências cabíveis por 
força do art. 109, i da cf/88.
1.2.10. Processo nº 000315-151/2019
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação carlos gomes - fcg
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: irregularidades no contrato nº 011/2010 celebrado entra a fun-
dação carlos gomes e sidney molina Júnior.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.11. Processo nº 000286-151/2017
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará - UEPa
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidade na dispensa de licitação nº 
146/2017, na contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de emissão de bilhetes de passagens aéreas, rodoviárias, fluviais, para 
atender às viagens a serviço da Universidade do Estado do Pará – UEPa

o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela NÃo Homologa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, converteu o julgamento em 
diligência, conforme o art. 27, §3º, inciso i da resolução n.º 07/2019-cPJ, 
devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem para 
que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro relator.
1.2.12. Processo nº 001043-036/2019
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):Wanderson Nascimento Pereira
origem: 4º PJ de benevides
assunto: apurar possível infração ambiental consistente na prática de poluição sonora
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.13. Processo nº 004421-040/2019
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): melo recepções
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelo es-
tabelecimento “melo recepções”
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.14. Processo nº 000281-750/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria municipal de saúde de moju
origem: 2ª PJ de moju
assunto: apurar suposta irregularidade na propositura de propostas para a 
conferência Nacional de saúde, pela secretaria municipal de saúde de moju
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.15. Processo nº 000089-200/2017
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): EEEfm luiz Nunes direito, EEEfm Profª Erotildes frota aguiar, 
EEEfm rainha da Paz, EEEfm Novo Horizonte, EEEfm Profª izabel amazonas
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar supostas irregularidades na constituição dos conselhos 
das Escolas Estaduais no município de ananindeua-Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 03 do conselho superior do mPPa.
1.2.16. Processo nº 000288-151/2014
requerente(s): ministério Público federal
requerido(s): secretaria de Estado de desenvolvimento e Urbanismo - sEdUrb
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no contrato administrativo nº 020/2008.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 23, i da lei n.º 
8.429/92 e Enunciado n.º 04 do conselho superior do mPPa.
itens 1.2.1 a 1.2.16 votaram os seguintes membros: cesar bechara Nader 
mattar Junior, Presidente do conselho superior; manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-geral do ministério Público e os conselheiros: Waldir 
macieira da costa filho, marcos antônio ferreira das Neves (relator), ma-
ria do socorro martins carvalho mendo, rosa maria rodrigues carvalho e 
francisco barbosa de oliveira.
1.3. Processos de relatoria da conselheira maria do socorro martiNs 
carvalHo mENdo:
1.3.1. Processo nº 000243-151/2019
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): assembleia legislativa do Estado do Pará - alEPa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar a denúncia de que a sra. Juliana maria Zaire fonteles de lima 
seria servidora fantasma da assembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.2. Processo nº 000134-151/2018
requerente(s): tribunal de Justiça do Estado do Pará - tJE/Pa
requerido(s):companhia de Habitação do Estado do Pará - coHab
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no Programa “cheque moradia” 
em diversos municípios do Estado do Pará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.3. Processo nº 000300-151/2015
requerente(s): ouvidoria do mPE/Pa
requerido(s): agência de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
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assunto: apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da adEPará 
relacionadas ao contrato 028/2014 firmado com a Empresa Autotrac Co-
mércio e telecomunicações s/a, cujo objeto se refere a contratação de ser-
viço de comunicação via rádio para atender as embarcações da adEPará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de pro-
vas de atos de improbidade administrativa e ainda que não fosse o caso, 
consolidou-se a prescrição para o ajuizamento de ação, conforme disciplina 
o art. 23, i da lei n.º 8.429/1992, pois já passaram mais de 05 (cinco) 
anos da ocorrência dos fatos.
1.3.4. Processo nº 000172-151/2015
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria municipal de Economia- sEcoN
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar suposta irregularidade relacionada à secretaria municipal 
de Economia de belém (sEcoN) no que concerne ao “festival do açaí” por 
um custo estimado de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.5. Processo nº 000009-344/2021
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): a família do idoso
origem: PJ de curuçá
assunto: apurar situação de vulnerabilidade vivenciada pelo idoso José 
carlos Pinheiro fernandes, que teria tido internação em casa de acolhi-
mento negada pelo poder público municipal sob o argumento de que teria 
problemas psiquiátricos
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.3.6. Processo nº 000323-151/2015
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no ambito da fundação João 
XXiii (fUNPaPa) ocorridas no pregão eletrônico nº 026/2014 para aquisi-
ção de água mineral potável.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 04 do csmP, ante a ocorrência do 
instituto da prescrição.
1.3.7. Processo nº 000318-151/2015
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao processo nº 
1701/2014, da fundação Papa João XXiii que teve por objeto a aquisição 
de 6 cadeados n.º 40 e 30 metros e corrente, que seriam usados para a 
segurança do novo prédio da fUNPaPa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.8. Processo nº 000222-151/2018
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): departamento de trânsito do Estado do Pará (dEtraN/Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do departamento de 
trânsito do Estado do Pará –dEtraN na contratação de empresas terceiri-
zadas para desenvolver serviços referentes ao setor de tecnologia
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.9. Processo nº 001102-147/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): minervina maria se barros silva
Origem: 2º PJ de São Félix do Xingu
assunto: trata-se de inquérito civil instaurado para apurar suposta prática 
de nepotismo no Município de São Félix do Xingu/PA
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à súmula n.º 001/2011-csmP.
1.3.10. Processo nº 000609-036/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Posto mirante

origem: 4º PJ de benevides
assunto: apurar de possível contaminação do lençol freático por resíduos de gasoli-
na, em tese oriunda do Posto de gasolina mirante No município de benevides (Pa)
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.3.11. Processo nº 001222-030/2019
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): rei Empreendimentos ltda-Epp, master construtora, incor-
poradora E Negócios imobiliários, valdir flausino de oliveira (responsável 
Pelo residencial amazônia), antares Empreendimentos imobiliários ltda
origem: 6º PJ  de Parauapebas
assunto: apuração de Possível violação às regras Urbanísticas de Parcela-
mento do solo Urbano pela loteadora máster construtora incorporadora e 
negócios imobiliários ltda, referente ao loteamento residencial amazônia
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, com base no art. 27, seção vi da reso-
lução n.º 007/2019-cPJ e no art. 10, capítulo v da resolução n.º 23-cNmP.
1.3.12. Processo nº 009019-030/2018
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): supermercado cristal
origem: 6º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possíveis práticas de poluição sonora por parte do esta-
belecimento supermercado cristal e de omissão por parte da secretaria 
municipal de meio ambiente
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à súmula n.º 001/2011-csmP.
1.3.13. Processo nº 000177-911/2015
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria municipal de Educação de marabá - sEmEd
origem: 11ª PJ de marabá
assunto: apurar a ocorrência de irregularidades na celebração de contratos de lo-
cação de veículos pela secretaria municipal de Educação do município de marabá
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
itens 1.3.1 a 1.3.13 votaram os seguintes membros: cesar bechara Nader 
mattar Junior, Presidente do conselho superior; manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-geral do ministério Público e os conselheiros: Waldir 
macieira da costa filho, marcos antônio ferreira das Neves, maria do so-
corro martins carvalho mendo (relatora), rosa maria rodrigues carvalho e 
francisco barbosa de oliveira.
1.4. Processos de relatoria da conselheira rosa maria rodrigUEs carvalHo:
1.4.1. Processo nº 004775-032/2018
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura municipal de Paragominas
origem: 3º PJ de Paragominas
Assunto: Apurar e fiscalizar a destinação de resíduos sólidos no Município 
de Paragominas/Pa e a responsabilidade de eventuais danos ambientais 
causados em decorrência do depósito indevido desses resíduos
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.2. Processo nº 000073-940/2020
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura municipal, Polis consultoria ltda
origem:11ª PJ de marabá
assunto: apurar indícios de improbidade administrativa em relação ao pa-
trimônio público referente ao processo de inexigibilidade de licitação nº 
006/2008/cPl/sEvoP, entre o município de marabá e Pólis consultoria ltda
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.3. Processo nº 000107-150/2014
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Publico e moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na contratação da organização 
social Pró-saúde para gerir o Hospital galileu por meio do contrato de 
gestão nº 11/sEsPa/2014
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.4. Processo nº 000078-340/2017
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Extrafarma - Imifarma Prod Farma e Cosméticos S/A
origem: 11º PJ de santarém
assunto: Promover reformas e adaptações visando à acessibilidade das 
calçadas de seus estabelecimentos comerciais localizados no município de 
santarém/Pa, para utilização, com segurança e autonomia, por pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida
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o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.5. Processo nº 000094-028/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria municipal de saúde de ourem
origem: PJ de Nova timboteua
assunto: apurar irregularidades no processo de escolha de representantes 
do conselho municipal de saúde de Nova timboteua
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.6. Processo nº 000006-148/2020
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitua municipal de baião
origem: Promotoria de Justiça de baião
Assunto: Apurar supostos elementos de identificação dos investigados re-
passes realizados ao iNss pela Prefeitura de baião no nome da sra. rai-
munda de Jesus da silva rocha nos anos de 2009 a 2013, mesmo não 
estando mais contratada e vinculada à administração pública, aduzindo 
que alguém estaria recebendo recursos em seu nome
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.7. Processo nº 000026-808/2019
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará/daiane lima araújo/
maria rosana barbosa
requerido(s): UNiPlaN
origem: 7º Promotoria de Justiça de altamira
assunto: Promover a devida investigação relativa à regularidade da facul-
dade UNiPlaN
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela ratificaÇÃo do dEclÍNio dE atribUi-
ÇÃo ao ministério Público federal, devendo os autos serem remetidos com 
a devida urgência, para que sejam adotadas as providências cabíveis por 
força do art. 109, i da cf/88.
1.4.8. Processo nº 000053-104/2021
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): João victor modesto dos santos
origem: 2º PJ militar
assunto: Notícia de fato instaurada em razão do recebimento de represen-
tação por abuso de autoridade e crime militar
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento da NotÍcia dE fato E imProcEdÊNcia do rE-
cUrso iNtErPosto nos termos do art. 8º, inciso vii, do regimento interno 
do conselho superior do ministério Público e art. 57, da lcE 057/2006.
1.4.9. Processo nº 000229-911/2015
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): alan de Jesus de oliveira santis
origem: 11ª PJ de marabá
assunto: apurar a inserção grosseira de documentos, nos autos de proces-
so judicial 0010148-682013.8.14.0028, com o fim de, supostamente, im-
pedir que o mesmo fosse enviado para manifestação do ministério Público 
E, assim, burlar a legislação em vigor e beneficiar o autor da ação.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e no art. 57 da lcE n.º 057/2006.
itens 1.4.1 a 1.4.9 votaram os seguintes membros: cesar bechara Nader 
mattar Junior, Presidente do conselho superior; manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-geral do ministério Público e os conselheiros: Waldir 
macieira da costa filho, marcos antônio ferreira das Neves, maria do so-
corro martins carvalho mendo, rosa maria rodrigues carvalho (relatora) e 
francisco barbosa de oliveira.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco barbosa dE olivEira
1.5.1. Processo nº 001290-710/2016
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): bunge alimentos s/a
origem: 2º PJ de barcarena
assunto: apurar possível poluição de recursos Hídricos
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.2. Processo nº 002165-094/2018
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): vergílio Kennedy da silva santos
origem: 3º PJ de santa izabel
assunto: trata-se de pedido de informação acerca da não conclusão da re-
forma e ampliação da Escola municipal Nestor Herculano ferreira, cujo va-
lor foi orçado em r$ 165.326,54, com data para conclusão em 26/02/2018.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.3. Processo nº 000521-801/2019
requerente(s):ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Norte Energia s/a
origem: 1º PJ criminal de altamira
Assunto: Correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial

o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do 
Conselheiro Relator, RECEBEU os autos, para fins de ciência da decisão 
de arquivamento, com fulcro no artigo 12 da resolução n.º 174/2017 
do cNmP, bem como determinou a devolução dos autos à Promotoria 
de Justiça de origem para que proceda as devidas averbações em seus 
registros de Portarias.
itens 1.5.1 a 1.5.3 votaram os seguintes membros: cesar bechara Nader 
mattar Junior, Presidente do conselho superior; manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-geral do ministério Público e os conselheiros: Waldir 
macieira da costa filho, marcos antônio ferreira das Neves, maria do so-
corro martins carvalho mendo, rosa maria rodrigues carvalho e francisco 
barbosa de oliveira (relator).
1.6. Processos de relatoria do conselheiro NElsoN PErEira mEdrado:
1.6.1. Processo nº 000168-012/2015 – dr. marcos antônio das Neves im-
pedido de votar
requerente(s): ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria municipal de cultura de santarém
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: apurar possível prática de nepotismo na secretaria municipal de 
Cultura de Santarém e eventual existência de funcionários fantasmas
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheira relator, dEcidiU pelo coNHEcimENto e pela HomologaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior.
item 1.6.1 votaram os seguintes membros: cesar bechara Nader mattar 
Junior, Presidente do conselho superior; manoel santino Nascimento Ju-
nior, corregedor-geral do ministério Público e os conselheiros: Waldir ma-
cieira da costa filho, maria do socorro martins carvalho mendo, rosa maria 
rodrigues carvalho, francisco barbosa de oliveira e Nelson Pereira medra-
do (relator). Registrou-se o impedimento em votar do Exmo. Conselheiro 
marcos antônio ferreira das Neves, conforme disposto no art. 37, §5º do 
regimento interno do Egrégio conselho superior do ministério Público.
Publique-se nos termos do art. 18 do regimento interno do csmP.
belém, 30 de agosto de 2021
Waldir maciEira da costa filHo
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior do mPPa

Protocolo: 698018
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 030/2021-mP/Pa
modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 013/2021-mP/Pa
Partes contratantes: ministério Público do Estado do Pará e empresa tEc-
No2000 iNdUstria E comErcio ltda (cNPJ nº 21.306.287/0001-52)
objeto: registro de Preços para aquisição de mesas
data da assinatura: 27/05/2021
vigência: 31/05/2021 a 31/05/2022
Preços registrados:

itEm Especificações Técnicas Mínimas fabricante
marca/modelo Unidade Quant 

Estim.
Preço 

Unitário 

01

mEsa – tamPo rEtaNgUlar rEbatÍvEl, com rodÍZios, 
ENfilEirávEl.

Dimensões: 1400 x 600 x 740 mm (LxPxA)
tampo: rebatível a 90º, de madeira de média densidade 
- mdP de 25 mm de espessura. com suporte articulado e 

sistema de trava automática, acionada por mola e alavanca 
ergonômica em alumínio pintado com tinta epóxi. Todo pro-
cesso de soldagem realizado com solda MIG. Tampo fixado 

à estrutura através de parafusos com buchas metálicas. 
Estrutura/base: Pés em formato “Y” invertido, confeccionado 

em tubo de aço (secção quadrada ou circular), unidos por 
travessa de aço (secção quadrada ou circular) de forma a 
permitir seu enfileiramento com outras mesas quando os 

tampos estiverem rebatidos, reduzindo o espaço necessário 
para o seu acondicionamento e movimentação. acabamento 

nas extremidades por ponteiras plásticas injetadas. Todo pro-
cesso de soldagem realizado com solda mig. revestimento: 
tampo: laminado melamínico de alta resistência na cor argila 
em ambos os lados. Base: pintura eletrostática epóxi na cor 
cinza, sobre tratamento que previna a oxidação. Bordas: re-
tas em todo o perímetro do tampo encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível, com espessura de 3mm, na 
mesma cor do tampo, colada por sistema hotmelt. rodízios: 

04 (quatro) rodízios injetados em termoplástico de duplo 
giro, para piso rígido, munidos de trava individual. tamanho 
60 mm de diâmetro, eixo e sistema de fixação em aço. Blin-
dagem nas rodas, a fim de impedir que os detritos do piso 

entrem em contato com o eixo. Posicionamento dos mesmos 
em distância tal que assegure a estabilidade do móvel. 

Deverá ser apresentado laudo de profissional (engenheiro de 
segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 

devidamente acreditado, atestando que o produto atende aos 
requisitos da Norma regulamentadora Nr-17 (ergonomia) do 

ministério do trabalho.

 tEcNo2000/
tEcNo2000/

brEmEN
 

Und 70 970,00

foro: belém- Pa
ordenador responsável: cesar bechara Nader mattar Junior
Endereço da contratada: rua vereador décio de Paula nº 101, bairro do 
Planalto, no Município de Formiga - MG, CEP 35574-825, Telefone/fax (61) 
3248-3956 / (37) 3329-1000, e-mail tecno2000@tecno2000.com.br/ bra-
silia@tecno2000.com.br,

Protocolo: 661621
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 029/2021-mP/Pa
modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 011/2021-mP/Pa
Partes contratantes: ministério Público do Estado do Pará e empresa E 
dias dE olivEira ltda (cNPJ nº 06.300.105/0001-42)
objeto: registro de Preços para aquisição, montagem e instalação de Pol-
tronas (lotE ii)
data da assinatura: 27/05/2021
vigência: 31/05/2021 a 31/05/2022
Preços registrados:

lotE ii – sofás

item Especificação fabricaNtE /
marca / modElo Unidade Qtd valor Unitário 

(r$)

04

sofá para 01 lugar -
 Dimensões aproximadas: 80 x 80 x 83 cm 

(largura x profundidade x altura), Encosto: Em 
almofadas fixas confeccionadas em espuma flexí-
vel de poliuretano com densidade d-26. assento: 

Em almofadas removíveis confeccionadas em 
espuma flexível de poliuretano com densidade 

d-28 e com zíper para retirada do revestimento. 
Armação estrutural: em madeira de refloresta-

mento, seca e imunizada contra cupins e fungos. 
Presença de cintas elásticas e grampos galvani-

zados. forro de acabamento em tNt. Pés: secção 
quadrada, em alumínio. Pastilhas de feltro para 

proteção do piso. revestimento: Partes estofadas 
totalmente revestidas em couro sintético (símile 

couro) na cor preta.
(Certificado de conformidade com a NBR 

15164:2004 – mÓvEis Estofados – sofás.)
ProcEdÊNcia: NacioNal 

flEXform
5ª avENida

 

Und 20 1.278,74
 

05

sofá para 02 lugares
Dimensões aproximadas: 140 x 80 x 83 cm 

(largura x profundidade x altura) Encosto: Em 
almofadas fixas confeccionadas em espuma flexí-
vel de poliuretano com densidade d-26. assento: 

Em almofadas removíveis confeccionadas em 
espuma flexível de poliuretano com densidade 

d-28 e com zíper para retirada do revestimento. 
Armação estrutural: em madeira de refloresta-

mento, seca e imunizada contra cupins e fungos. 
Presença de cintas elásticas e grampos galvani-

zados. forro de acabamento em tNt. Pés: secção 
quadrada, em alumínio. Pastilhas de feltro para 

proteção do piso. revestimento: Partes estofadas 
totalmente revestidas em couro sintético (símile 

couro) na cor preta.
(Certificado de conformidade com a NBR 

15164:2004 – mÓvEis Estofados – sofás.)
ProcEdÊNcia: NacioNal 

flEXform
5ª avENida

 
Und 20 1.757,25

06

sofá para 03 lugares
Dimensões aproximadas: 195 x 80 x 83 cm 

(largura x profundidade x altura) Encosto: Em 
almofadas fixas confeccionadas em espuma flexí-
vel de poliuretano com densidade d-26. assento: 

Em almofadas removíveis confeccionadas em 
espuma flexível de poliuretano com densidade 

d-28 e com zíper para retirada do revestimento. 
Armação estrutural: em madeira de refloresta-

mento, seca e imunizada contra cupins e fungos. 
Presença de cintas elásticas e grampos galvani-

zados. forro de acabamento em tNt. Pés: secção 
quadrada, em alumínio. Pastilhas de feltro para 

proteção do piso. revestimento: Partes estofadas 
totalmente revestidas em couro sintético (símile 
couro) na cor preta. Certificado de conformidade 
com a Nbr 15164:2004 – mÓvEis Estofados 

– sofás.
ProcEdÊNcia: NacioNal

flEXform
5ª avENida

 
Und 20 3.263,50

foro: belém- Pa
ordenador responsável: cesar bechara Nader mattar Junior
Endereço da contratada: rua Professor augusto, s/N – riozinho, na cidade 
de bragança – Pa, cEP: 68.600-000,
Telefone/Fax: (91) 3425-1266 / 3212-1390, e-mail: norte.moveis@hot-
mail.com /
orcamento_nobilli@hotmail.com

Protocolo: 661628

Portaria Nº 2674/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que o ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E s o l v E:
DESIGNAR o Exmo. Promotor de Justiça MÁRIO SAMPAIO NETTO CHER-
moNt, titular do cargo de 3º Promotor de Justiça criminal de icoaraci, 
para atuar como longa manus da Procuradoria-geral de Justiça nos autos 
do inquérito Policial nº 0801359-32.2021.8.14.0201, simP nº 002076-
131/2021, prossiga com a demanda e ofereça a devida denúncia, em des-
favor do indiciado, pela prática do crime de ameaça disposto no art. 147, 
caput, do código Penal, em razão das fundamentações apresentadas.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 30 de agosto de 2021.
cEsar bEcHara NadEr mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 698858
Portaria Nº 2675/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que o ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E s o l v E:
DESIGNAR o Exmo. Promotor de Justiça MÁRIO SAMPAIO NETTO CHER-
moNt, titular do cargo de 3º Promotor de Justiça criminal de crimes contra 
a mulher de icoaraci, para atuar como longa manus da Procuradoria-geral 
de Justiça nos autos do inquérito Policial nº 0807877-20.2021.8.14.0401, 
simP nº 002508-131/2021, prossiga com a demanda e ofereça a devida 
denúncia, em desfavor do indiciado, pela prática do crime disposto no art. 
21, da lei de contravenções Penais, em razão da fundamentação apre-
sentada.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 30 de agosto de 2021.
cEsar bEcHara NadEr mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 698872
..

MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria nº 097/2021/GAB/MPCM-PA
A Procuradora-Geral, em exercício, do Ministério Público de Contas dos Mu-
nicípios do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o que consta no Processo nº 4513/2021,
rEsolvE:
 i – conceder suprimento de fundos ao servidor ramaYaNa gaia ribEiro 
– cPf nº 410.012.492-91, no valor de r$3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) para as despesas de pronto pagamento do órgão (exercício financei-
ro de 2021), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
01.122.1442.8515.339030 (compra de material de consumo) – valor: 
r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
01.122.1442.8515.339036 (serviços de terceiros Pessoa física) – valor: 
r$600,00 (seiscentos reais)
01.122.1442.8515.339039 (serviços de terceiros Pessoa Jurídica) – valor: 
r$400,00 (quatrocentos reais)
total: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
ii – o período de aplicação do referido suprimento é de 60 (sessenta) dias e a pres-
tação de contas deverá ser feita em até 03 (três) dias subsequentes a este período.
iii – dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém, 30 de agosto de 2021
maria rEgiNa cUNHa
Procuradora do mPcm/Pa
Portaria n° 098/2021/GAB/MPCM-PA
a Procuradora-geral do ministério Público de contas dos municípios do Estado 
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, 
da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4521/2021,
rEsolvE:
i - reconhecer e conceder ao servidor fabio olivEira dE soUsa – cargo: 
técnico - informática, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 04.10 até 02.11.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém, 30 de agosto de 2021
maria rEgiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício

Protocolo: 698708
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MUNICÍPIOS
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 37/2021

a ata tem por objeto o registro de Preços para contratação de empresas 
do ramo pertinente para aquisição de Equipamentos de Proteção individual 
- EPi’s para enfrentamento ao covid-19, destinado aos funcionários e alu-
nos da rede Pública municipal de Educação no retorno as aulas presenciais, 
especificados no Termo de Referência, anexo I. EMPRESA E VALOR REGIS-
trado: PartEs: coNtrataNtE: o fUNdo mUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE 
altamira, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no cNPJ sob 
o nº 28.553.049/0001-90 - EmPrEsa: r. f. barilE ltda-mE. cNPJ/mf n.º 
29.230.269/0001-46; valor global de r$: 196.749,60, para o lote 1 - itens: 
de 01 ao 10. validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. 
iNformaÇÕEs: a ata dE rEgistro dE PrEÇos Nº 042/2021 vinculada ao 
PrEgÃo ElEtrÔNico srP Nº 037/2021 poderá ser acessada na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. 
assinatura: altamira/Pa, 26/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 37/2021

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA, pessoa jurí-
dica de direito público interno, inscrito no cNPJ sob o nº 28.553.049/0001-90 
- coNtratada: EmPrEsa: EmPrEsa: r. f. barilE ltda-mE. cNPJ/mf n.º 
29.230.269/0001-46; contrato nº. 633/2021, valor r$: 196.749,60. dota-
ção orçamentária - 2.026. 2.052. 2.075 - 33.90.30.00-material de consumo. 
vigência: até 26/08/2022; objeto: registro de Preços para contratação de 
empresas do ramo pertinente para o aquisição de Equipamentos de Proteção 
individual - EPi’s para enfrentamento ao covid-19, destinado aos funcio-
nários e alunos da rede Pública municipal de Educação no retorno as aulas 
presenciais, especificados no Termo de Referência, anexo I - www.altamira.
pa.gov.br. assinatura: 26/08/2021.

Protocolo: 698808

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 020/2021
ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021

coNtrataNtE - o mUNiciPio dE brasil Novo. coNtratado: goNÇal-
vEs & dias ltda, cNPJ/mf 07.868.912/0006-33. obJEto: reequilíbrio eco-
nômico financeiro ao contrato nº 020/2021. Data da Assinatura do Aditivo 
26.03.2021.

WEdEr maKEs carNEiro
Prefeito municipal de brasil Novo

Protocolo: 698810

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 022/2021

ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021
coNtrataNtE - o mUNiciPio dE brasil Novo/fUNdo mUNiciPal dE saÚ-
dE. coNtratado: goNÇalvEs & dias ltda, cNPJ/mf 07.868.912/0006-
33. OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 022/2021. Data 
da assinatura do aditivo 26.03.2021.

ELYSSON LEONARDE KLOSS
secretário municipal de saúde

Protocolo: 698814

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 023/2021

ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021
coNtrataNtE - o mUNiciPio dE brasil Novo/fUNdo mUNiciPal dE EdU-
caÇÃo. coNtratado: goNÇalvEs & dias ltda, cNPJ/mf 07.868.912/0006-
33. OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 023/2021. Data 
da assinatura do aditivo 26.03.2021.

WALCLÉIA RODRIGUES DE LIMA
secretária municipal de trabalho e Promoção social

Protocolo: 698816

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

FUNDO MUNICIPAL DE SEMED
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 031/2021

ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021
coNtrataNtE - o mUNiciPio dE brasil Novo/fUNdo mUNiciPal dE EdU-
caÇÃo. coNtratado: goNÇalvEs & dias ltda, cNPJ/mf 07.868.912/0006-
33. OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 031/2021. Data 
da assinatura do aditivo 26.03.2021.

JOSÉ DE ANCHIETA MEDEIROS COSTA
secretário municipal de Educação

Protocolo: 698819

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 033/2021

ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021
coNtrataNtE - o mUNiciPio dE brasil Novo/fUNdo mUNiciPal dE dE-
sENvolvimENto, ProtEÇÃo E dEfEsa do mEio ambiENtE-fmma. coN-
tratado: goNÇalvEs & dias ltda, cNPJ/mf 07.868.912/0006-33. ob-
JETO: Reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 033/2021. Data da 
assinatura do aditivo 26.03.2021.

FERNANDO ROCCA DE ARAÚJO
secretário municipal de meio ambiente

Protocolo: 698820

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021-PMC - SRP 
objeto: registro de Preço Para eventual e futura aquisição de material Elétrico 
Para a manutenção de rede de iluminação pública do município de capane-
ma/Pará. adJUdicado Para: t costa da silva Eireli, cNPJ 03.230.897/0001-
38. lote valor: 1 r$ 922.000,00; J. c. P. Prado comércio Eireli - me, cNPJ: 
21.254.778/0001-05. lote-valor: 2-r$ 21.000,00; d. duarte de moura Ei-
reli, cNPJ 34.036.580/0001-99; lote-valor: 3-r$ 522.000,00; devalle ma-
teriais Elétricos Eireli Epp, cNPJ 37.227.550/0001-58. lote-valor: 4-r$ 
610.000,00; Fenix Logistica, Comércio e Locações de Máquinas Eireli - Me, 
cNPJ 09.368.158/0001-93. lote-valor: 5-r$2.799.000,00. Homologado 
Para: t costa da silva Eireli, cNPJ 03.230.897/0001-38. lote-valor: 1-r$ 
922.000,00; J. c. P. Prado comércio Eireli - me, cNPJ: 21.254.778/0001-05. 
lote-valor: 2-r$21.000,00; d. duarte de moura Eireli, cNPJ 34.036.580/0001-
99. lote-valor: 3-r$522.000,00. devalle materiais Elétricos Eireli Epp, cNPJ 
37.227.550/0001-58. Lote-Valor: 4-R$610.000,00. Fenix Logistica, Comércio 
e locações de máquinas Eireli - me, cNPJ 09.368.158/0001-93. lote-valor: 
5-R$2.799.000,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homo-
logo a licitação na forma da lei nº 8666/93. Francisco Ferreira Freitas 
Neto - Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 2018-1312002. Inexigibilidade nº 
022/2018. objeto: Prestação de serviços de internações Hospitalares. Em-
presa: irmaos Pedrosa ltda cNPJ sob o nº 15.447.545/0001-18. vigência: 03 
(três) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 
13/08/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 698823

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Secretaria de Assistência Social, por intermédio da secretaria municipal 
de suprimento e licitação torna público a abertura da Nova data do Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PrEgÃo ElEtrÔNi-
co srP Nº 071/2021/fmas, cujo objeto é a contratação de Empresa Espe-
cializada Para fornecimento de Hortifrutigranjeiros, destinado a atender as 
necessidades da secretaria municipal de assistência social, Neste município 
de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início 
da etapa de lances no dia 15/09/2021às 09:00 horas. o Edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Benedita Ribeiro de 
Lima Neta - Pregoeira da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Protocolo: 698826
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
AVISO DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021
A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA, através da se-
cretaria de infraestrutura e desenvolvimento Urbano, por intermédio da sua 
Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que se encontra autorizada a re-
alização de licitação na modalidade PrEgÃo ElEtrÔNico, Nº 010/2021, 
do tipo mENor PrEÇo Por itEm, em conformidade com a lei federal nº 
10.520/2002, e subsidiariamente, com a lei federal nº 8.666/1993, com a 
lei complementar nº 123/2006, 147/2014, 155/2016, decreto 10.024/2019 
e demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra 
deste Edital e em seus anexos. Cujo objeto AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL-S10 
Para abastEcimENto dE EQUiPamENtos dE tErraPlENagEm Para rE-
cUPEraÇÃo dE Estradas da ZoNa rUral No mUNiciPio dE coNcEiÇÃo 
do aragUaia-Pa, conforme convênio Nº 005/2021/ com a secretaria de es-
tado de transporte/sEtraN, conforme termo de referência e projeto básico 
em anexo ao edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 09h00m 
do dia 31/08/2021 até as 08h30m do dia 13/09/2021, por meio do endereço 
www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link “registro de 
proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir propostas no sis-
tema eletrônico; as propostas serão abertas às 09h00m do dia 13/09/2021 
(horário de brasília). os editais estarão disponíveis no site: www.conceicao-
doaraguaia.pa.gov.br, maiores informações junto à comissão Permanente de 
Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo e-mail 
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com. conceição do araguaia-Pa, 30 de agosto 
de 2021.  Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL.

Protocolo: 698827

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ERRATA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08.2021
Na matéria publicada no dia 26 de agosto de 2021
ONDE SE LÊ:
Informamos as empresas interessadas que houve ratificação na planilha do 
lote 2
LEIA-SE:
Informamos as empresas interessadas que houve ratificação nas planilhas 
dos lotes 1 e 2
curionópolis, 30 de agosto de 2021- Elizabeth Mª. S.V. Botelho da Silva 
– Presidente CPL

Protocolo: 698520

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA, 
atravÉs da sEcrEtaria mUNiciPal dE saÚdE, Em cUmPrimENto À ra-
tificaÇÃo ProcEdida PElo sra. EliZEtH rodrigUEs almEida abrEU, 
faZ PUblicar o EXtrato rEsUmido do ProcEsso dE disPENsa dE li-
citaÇÃo a SEGUIR:
OBJETO: locaÇÃo dE imÓvEl Para o fUNcioNamENto da sEdE admi-
Nistrativa da sEcrEtaria mUNiciPal dE saÚdE dE cUrioNÓPolis, lo-
caliZado Na av. sErgiPE Nº 142, Qd.  24 lt 03, bairro da PaZ, cUrio-
NÓPolis /Pa.
CONTRATADA: cElsa dos aNJos dE JEsUs, Nº 262.279.672-20.
valor global: r$38.500,00 (triNta E oito mil E QUiNHENtos rEais)
fUNdamENto lEgal: art. 24, iNciso X, da lEi Nº 8.666/93 E sUas altE-
raÇÕEs PostEriorEs.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PEla EXma. sra. EliZEtH rodrigUEs al-
mEida abrEU, Na QUalidadE dE ordENadora dE dEsPEsas da sEcrE-
taria mUNiciPal dE saÚdE do mUNicÍPio dE cUrioNÓPolis/Pa-cUrio-
NÓPolis, 08 dE fEvErEiro 2021.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210020
CONTRATANTE: sEcrEtaria mUNiciPal dE saÚdE.
CONTRATADA: cElsa dos aNJos dE JEsUs, Nº 262.279.672-20.
CONTRATO Nº 20210020
OBJETO: locaÇÃo dE imÓvEl Para o fUNcioNamENto da sEdE admi-
Nistrativa da sEcrEtaria mUNiciPal dE saÚdE dE cUrioNÓPolis, lo-
caliZado Na av. sErgiPE Nº 142, Qd.  24 lt 03, bairro da PaZ, cUrio-
NÓPolis /Pa.
VALOR GLOBAL: r$38.500,00 (triNta E oito mil E QUiNHENtos rEais)
vigÊNcia: 10 dE fEvErEiro a 31 dE dEZEmbro dE 2021.
data da assiNatUra: 10 dE fEvErEiro dE 2021.

Protocolo: 698888

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
TIPO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO 

DE PREÇO Nº 004/2021-PMC 
objeto: registro de Preços, para futura contratação de pessoa jurídica para 
a aquisição de material de construção, elétrico e hidraúlico em geral, que 
será destinado a manutenção da Prefeitura municipal de curuçá/Pa e suas 
secretarias, fundo municipal de Educação, fundo de valorização da Educação 
básica-fUNdEb, fundo municipal de saúde, fundo municipal de assistência 
social, saaE, no município de curuçá, Estado do Pará. a data de abertura será 
no dia 14/09/2021 às 09:00hs. o Edital encontra-se à disposição no portal do 
tcm/Pa e no sitE da Pmc. curuçá/Pa, 30 de agosto de 2021. JEFFERSON 
FERREIRA DE MIRANDA Prefeito Municipal de Curuçá/PA.

Protocolo: 698830

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021/CPL/PMM
PROCESSO N° 2.773/2021-PMM. obJEto coNtrataÇÃo dE PEssoa JU-
rÍdica Para forNEcimENto dE sErviÇos, iNstalaÇÃo, imPlaNtaÇÃo E 
ENtrEga Em fUNcioNamENto do sistEma dE vÍdEo moNitoramENto 
dE sEgUraNÇa Para atENdEr as NEcEssidadEs da gUarda mUNiciPal 
dE marabá-gmm viNcUlada a sEcrEtaria mUNiciPal dE sEgUraNca 
iNstitUcioNal. com fundamento no artigo 49, caput, da lei n° 8.666/1993 
decide rEvogar o pregão em epígrafe. marabá 26/08/2021 - Jair Barata 
Guimarães - Secretário Municipal de Segurança Institucional - SMSI - 
Portaria nº 1661/2017-GP.

Protocolo: 698835

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2021-CPL/PMM
PROCESSO Nº 18.035/2021-PMM, tipo: menor preço por lote. data 
do certame: 15/09/2021. Horário: 09:00 (horário de brasília-df). objeto: 
rEgistro dE PrEÇosPara EvENtUal coNtrataÇÃo dE EmPrEsa Para 
PrEstaÇÃo dE sErviÇos Em mEdiciNa do trabalHo, modo a imPlaN-
tar, rEaliZar E docUmENtar os EXamEs mÉdicos admissioNais, PE-
riÓdicos, dE mUdaNÇas dE fUNÇÃo E dEmissioNais, com EmissÃo do 
aso - atEstado dE saÚdE ocUPacioNal). Íntegra do Edital no site da Pre-
feitura de marabá e na sala da comissão Permanente de licitação cPl/Pmm, 
localizada no edifício Ernesto frota, avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04, bairro Nova marabá, cEP: 68.509-060, marabá, Pará, subsolo da agência 
do banco do brasil, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min, ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. telefone da cPl/
Pmm: (94) 3322-1646. marabá (Pa), 30/08/2021.

Protocolo: 698837

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2021-
CEL/SEVOP/PMM, Processo n° 14.958/2021-PMM -CEL/SEVOP/PMM. 
objeto: rEgistro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE matErial 
Para iNstalaÇÃo dE sistEma dE irrigaÇÃo do Estadio dE fUtEbol 
dE marabá, localiZada Na vila sÃo JosÉ, Para atENdEr a sEcrEta-
ria mUNiciPal dE viaÇÃo E obras PUblicas - Pmm, conforme Edital e 
seus Anexos; Homologado as empresas: BC AGRO COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 
29.220.447/0001-58, vencedora do lote 01 no valor total de r$ 59.000,00 
(cinquenta e nove mil reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá 
- Pa, 23.08.2021, Fabio Cardoso Moreira - Secretário Municipal de Via-
ção e Obras Públicas - SEVOP.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço Nº 060/2021-CEL/SEVOP/PMM 

Origem: referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2021-CEL/
SEVOP/PMM, Processo n° 14.958/2021-PMM -CEL/SEVOP/PMM. 
objeto: rEgistro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE matErial 
Para iNstalaÇÃo dE sistEma dE irrigaÇÃo do Estadio dE fUtEbol 
dE marabá, localiZada Na vila sÃo JosÉ, Para atENdEr a sEcrEtaria 
mUNiciPal dE viaÇÃo E obras PUblicas - Pmm, conforme Edital e seus 
Anexos; as EMPRESAS: BC AGRO COMÉRcio EirEli, cNPJ: 29.220.447/0001-
58, vencedora do lote 01 no valor total de r$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil 
reais). Órgão gerenciador: secretaria municipal de viação e obras Públicas - 
sEvoP. vigência: 12 meses. assinatura: 27.08.2021. Fabio Cardoso Moreira 
- Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP.

Protocolo: 698839
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2021-CPL/PMM 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.500/2021-PMM 

objeto: rEgistro dE PrEÇos Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE sEmENtEs 
E mUdas Para o ProJEto dE frUticUltUra, Hortas comUNitárias E 
sistEma agroflorEstal da sEcrEtaria mUNiciPal dE agricUltUra. 
onde sagrou vencedora a empresa: braga distribUidora comErcio E 
sErviÇos ltda - cNPJ: 42.122.046/0001-23 - vencedora dos lotes: 01, 
02, 03, 04 perfazendo o valor total de: r$ 190.733,00 (cento e noventa mil 
e setecentos e trinta e três reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final.  
marabá 30/08/2021. José Nilton de Medeiros - Secretário Municipal de 
Administração - SEMAD - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 698840

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACANÃ

.

PREFEITURA MUNICIPA DE MARACANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio da comissão 
Permanente de licitação torna pública a nova data de abertura de Processo 
licitatório do tipo menor Preço global por lote, na modalidade PrEgÃo ElE-
trÔNico srP Nº 015/2021/Pmm, cujo objeto é a Prestação de serviços de 
transporte Escolar Para alunos em Zoneamento rural da rede municipal e 
Estadual de Ensino do municipio de maracanã/Pa, durante 12 meses. a Nova 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia13/09/2021 às 14:00 horas no sistema comprasnet. o Edital es-
tará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a 
partir da data da publicação. Cleuma de Fátima Mendonça dos Santos - 
Pregoeira/PMM.

Protocolo: 698842

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ESTADO DO PARÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N° 037/2021, NA FORMA ELETRÔNICA
O Secretário Municipal de Educação, Exmo. Sr. MARK JONNY SANTOS SILVA, 
torna público o aviso dE HomologaÇÃo referente ao processo licitatório 
P.E N° 037/2021.
OBJETO: registro de preço visando futura e eventual contratação de em-
presa para fornecimento de peças de veículo para manutenção/conservação 
de veículos para atender a secretária municipal de Educação e transporte 
escolar, fundo municipal de saúde e secretaria municipal de assistência social 
de Pacajá.
EMPRESAS VENCEDORA:
1-CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS PARA 
VEICULOS LTDA - 03.712.368/0001-70 subtotal adjudicado: r$ 563.523,10 
(Quinhentos sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e dez cen-
tavos).
2- IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - 
08.870.944/0001-21 subtotal adjudicado: r$ 1.020.668,47 (Um milhão vin-
te mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).
3- M O BRITO BANDEIRA COMERCIO DE PECAS EIRELI - 
07.542.005/0001-95 subtotal adjudicado: r$ 347.230,95 (trezentos e qua-
renta e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos).
4- MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA - 07.712.240/0001-
68 subtotal adjudicado: r$ 192.833,96 (cento e noventa e dois mil, oitocen-
tos e trinta e três reais e noventa e seis centavos).
5- JOSIANE GAIA GOMES 84959959215 - 33.566.304/0001-70
subtotal adjudicado: r$ 13.347,00 (treze mil, trezentos e quarenta e sete reais).

Pacajá/Pa, 23 de agosto 2021.
MARK JONNY SANTOS SILVA

gEstor do fmE
Protocolo: 698846

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ESTADO DO PARÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N° 038/2021, NA FORMA ELETRÔNICA
O Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. ANDRÉ RIOS DE REZENDE, torna 
público o aviso dE HomologaÇÃo referente ao processo licitatório P.E N° 
038/2021.
OBJETO: registro de preços visando à futura e eventual contratação de em-
presas para aquisição de materiais de construção destinado ao atendimento 
de demandas da Prefeitura municipal de Pacajá e suas secretarias.
EMPRESAS VENCEDORA:
01-  N. S. GUSMAO JUNIOR EIRELI - 12.913.674/0001-66 subtotal adju-
dicado: r$ 1.158.068,20 (um milhão e cento e cinquenta e oito mil e sessenta 
e oito reais e vinte centavos).

02- V. DE SOUSA NUNES COMERCIO - 09.552.700/0001-63 subtotal ad-
judicado: r$ 74.242,20 (setenta e quatro mil e duzentos e quarenta e dois 
reais e vinte centavos).
03- CENTRO ELETRICO LTDA - 30.590.099/0001-90 subtotal adjudicado: 
r$ 159.115,50 (cento e cinquenta e nove mil e cento e quinze reais e cin-
quenta centavos).
04- S. F. MARINHO EIRELI - 34.210.198/0001-50 subtotal adjudicado: r$ 
698.039,74 (seiscentos e noventa e oito mil e trinta e nove reais e setenta e 
quatro centavos).

Pacajá/Pa, 27 de agosto 2021.
ANDRE RIOS DE REZENDE

PrEfEito mUNiciPal
Protocolo: 698849

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 20210397

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-043PMP
coNtrataNtE: fUNdo mUNiciPal dE saÚdE
coNtratada: PollYaNNa tamara morais E silva moUra EirElli
obJEto: aquisição de material permanente odontológico, destinado a aten-
der a secretaria municipal de saúde, no município de Parauapebas, Estado 
do Pará.
valor total: r$ 51.098,00 (cinquenta e um mil, noventa e oito reais)
vigÊNcia: 12 (doze) meses, após a assinatura das partes.
data da EmissÃo: 26 de Julho de 2021.

Protocolo: 698765

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 20210403

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-043PMP
coNtrataNtE: fUNdo mUNiciPal dE saUdE
coNtratada: dENtal UNivErso EirEli
obJEto: aquisição de material permanente odontológico, destinado a aten-
der a secretaria municipal de saúde, no município de Parauapebas, Estado 
do Pará.
valor total: r$ 29.158,92 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e oito reais 
e noventa e dois centavos)
vigÊNcia: 12 (doze) meses, após a assinatura das partes
data da EmissÃo: 30 de Julho de 2021

Protocolo: 698766

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 20210202 
Origem: Pregão nº 022/2021. contratantes: fundo municipal de Edu-
cação28.558.407/0001-58 contratada (o) v s locações Eireli cnpj: 
36.908.164/0001-69. objeto: contratação de Prestação de serviço de trans-
porte Escolar dos alunos da rede Publica de Ensino do município. valor total: 
r$ 244.770,50 (duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e setenta reais e 
cinquenta centavos); vigência: 30 agostode 2021 a 31 de dezembro de 2021; 
assinatura: 30/08/2021.

CONTRATO Nº 20210203 
Origem: Pregão nº 022/201. contratante: fundo de manut. e desenv. do 
Ensino da Educação basica cNPJ: 28.558.407/0001-58. contratada (o) v s 
locações Eireli cNPJ: 36.908.164/0001-69 objeto: contratação de Prestação 
de serviço de transporte Escolar dos alunos da rede Publica de Ensino do 
município. total: r$ 182.719,00 (cento e oitenta e dois mil setecentos e de-
zenove reais); vigência: 30/08/2021 a 31/12/2021; assinatura: 30/08/2021.

CONTRATO Nº 20210204 
Origem: Pregão nº 022/2021. contratante: fundo municipal de Edu-
cação 28.558.407/0001-58. contratada (o) l g leon Junior Eireli cNPJ: 
30.542.332/0001-69. objeto: contratação de Prestação de serviço de trans-
porte Escolar dos alunos da rede Publica de Ensino do município. valor total: 
r$ 244.770,50 (duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e setenta reais 
e cinquenta centavos); vigência: 30/08/2021 a 31/12/2021; data da assina-
tura: 30/08/2021.

CONTRATO Nº 20210206
Origem: Pregão nº 022/201. contratante: fundo de manut. e desenv. 
do Ensino da Educação basica cNPJ: 28.558.407/0001-58 contratada (o) 
s vieira comercio E serviços Eireli Epp objeto: l g leon Junior Eireli cNPJ: 



124  diário oficial Nº 34.686 Terça-feira, 31 DE AGOSTO DE 2021

30.542.332/0001-69. total: r$ 182.719,00 (cento e oitenta e dois mil sete-
centos e dezenove reais); vigência: 30 de agostode 2021 a 31 de dezembro 
de 2021; data da assinatura: 30 de agosto 2021. Marcelo Wilton Rodri-
gues - Secretário municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 024/2021. objeto: registro de Preço Para seleção de Proposta 
mais vantajosa Para futura e Eventual contratação de Empresa Especializada 
Para fornecimento de Urnas funerárias e Prestação de serviços funerários, 
a fim de suprir as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Placas. 
tipo menor preço por lote. a audiência pública ocorrerá no dia 13/09/2021, 
às 09:00hs, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. a integra do edital 
poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do 
município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Shayane Nayara 
Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

Protocolo: 698862

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-047 FMS

objeto: registro de preços visando futura contratação de empresa para forne-
cimento de diversos equipamentos e materiais permanentes para atender aos 
diversos setores e departamentos do fundo municipal de saúde do município 
de rondon do Pará. abertura: 15/09/2021 às 09:00 horas (horário de brasília-
df). recebimento da proposta no site  www.portaldecompraspublicas.com.br 
até às 08:59 horas do dia 15/09/2021.
O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 
às 13:00, nos sítios: www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br informações: 94-99227-0575(Whatsa-
pp) ou cplrondondopara@gmail.com ou cplrondondopara@yahoo.com.br

rondon do Pará, 27 de agosto de 2021
Milton Ferreira da Silva - Pregoeiro

Protocolo: 698865

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA DE PREGOEIRA
PORTARIA Nº 123/2021-SEMED

A Secretária Municipal de Educação, Sra. MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA, 
conforme Decreto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: art. 1º. designar a servidora aldoÊmia rEgis corrÊa como 
pregoeira da secretaria municipal e Educação de santarém. art. 2º - designa-
dos para atuar como auxiliares ou equipe de Apoio da pregoeira nas licitações 
da secretaria municipal de Educação de santarém, realizadas na modalidade 
Pregão: felipe galvão Pereira - secretaria municipal de Educação; vanderlei 
silva aguiar - secretaria municipal de Educação. art. 3º - a Pregoeira desig-
nada pela Portaria fica autorizada a requisitar junto aos setores da SEMED, 
técnicos que auxiliem nos processos licitatórios, quando o objeto demandar 
conhecimentos específicos.

Protocolo: 698897

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 - SEMINFRA

Objeto: Construção do Complexo Turístico de Vila de Ponta de Pedras - 1ª 
Etapa. data da abertura: 23 de setembro de 2021. Horário: 10:00 h. local: 
sala de licitação (Nlcc) sEmiNfra. o edital poderá ser retirado do site da 
Pms - www.santarem.pa.gov.br. documentação técnica poderão ser obtidos 
na sEmiNfra/Nlcc, no horário de 9:00 h às 12:00h. informações e esclare-
cimentos através do e-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br.

santarém (Pa), 30 de agosto de 2021.
Ana Flávia Lopes Ferreira.

Presidente da comissão
Protocolo: 698899

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 053 /2021/NLCC/SEMINFRA
o secretário municipal de infraestrutura, do município de santarém - Pa, 
decreto 010/2021-gaP/Pms, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. re-
solve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação de 

empresa para obras remanescentes do centro de iniciação ao Esporte - ciE, 
na cidade de santarém - Pará, o Eng. cledimar augusto da silva, crEa/Pa 
1502174375, lotado nesta secretaria municipal de infraestrutura - sEmiN-
fra. art. 2º - considerando a necessidade da manutenção e continuidade 
dos serviços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de acarretar pre-
juízos à administração e ao interesse público, tendo em vista que agente pú-
blico inicialmente investido na função de fiscal poderá, por diversos motivos, 
ter que se ausentar do serviço público ou, eventualmente, ser destituído da 
função. Fica designado como fiscal substituto para o presente Contrato, o Eng. 
saulo couto sales, crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta secretaria municipal 
de infraestrutura - sEmiNfra. art. 3º Esta portaria produz efeito na data de 
sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. 
rEgistrE-sE E PUbliQUE-sE, dÊ-sE ciÊNcia E cUmPra-sE.

santarém, 23 de fevereiro de 2021.
DANIEL GUIMARÃES SIMÕES

secretário municipal de infraestrutura
Protocolo: 698900

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SEMED - 927453

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, de re-
prografia e de encadernação para atender as demandas da SEMED e dos 
órgãos a ela vinculados. Edital: 31/08/2021 das 09h às 14h. no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/927453-014 2021 ou 
www.santarem.pa.gov.br. Entrega das propostas: 31/08/2021 a partir das 
9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br. abertura das propostas: 
15/09/2021 às 09h no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

santarém-Pa, 30 de agosto de 2021.
MARIELE ROSA RODRIGUES DE SOUSA

Pregoeira da sEmEd
Protocolo: 698894

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 122/2021-SEMED
a secretária municipal de Educação, sra. maria JosÉ maia da silva, confor-
me decreto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021, rEsolvE. art. 1º - fica 
constituída a comissão de licitação da secretaria municipal de Educação-sE-
MED. Art. 2º - Para compor a Comissão de Licitação, ficam designados como 
membros titulares: aldoÊmia rEgis corrÊa - Presidente; vaNdErlEi sil-
va agUiar - membro; gElcioNE soUsa olivEira- membro. art. 3º - Para 
atuar como suplentes ficam designados os servidores: FELIPE GALVÃO PE-
REIRA - Suplente; GERUSA VIDAL FERREIRA - Suplente.

Protocolo: 698895

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 060/2021 - SRP
rEgistro dE PrEÇos Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE imPlE-
mENtos Para maQUiNas PEsadas Para rEcUPEraÇÃo E maNUtENÇÃo 
das Estradas E viciNais do mUNicÍPio tiPo: 01 (Uma) carrEta taN-
QUE, 02 (dUas) gradE aradoras, 02 (dUas) gradE NivEladora, 03 
(trÊs) tErracEador dE arrasto, atENdENdo a sEcrEtaria mUNici-
Pal dE obras E traNsPortEs. abertura: 15/09/2021 às 09 h30m. Edital: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 
de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licita-
ção.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; 
https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

JOAO CLEBER DE SOUSA TORRES
Prefeito Municipal de São Félix do Xingu

Protocolo: 698901

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 069/2021 - SRP
rEgistro dE PrEÇos Para coNtrataÇÃo dE EmPrEsa Para PrEstaÇÃo 
dE sErviÇos dE maNUtENÇÃo mEcaNica dE motociclEtas, com for-
NEcimENto dE PEÇas, PNEUs E acEssÓrios, atENdENdo as NEcEssi-
dadEs das sEcrEtarias: sEmaPlaN, sEmfi, sEmob, sEmagri, sEmUrb, 
sEmtUr E sEmEl, com ParticiPaÇÃo da sEcrEtaria mUNiciPal dE mEio 
ambiENtE - sEmmas. abertura: 14/09/2021 às 09 h30m. Edital: departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março 
nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pms-
fx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://
www.sfxingu.pa.gov.br/web/

JOAO CLEBER DE SOUSA TORRES
Prefeito Municipal de São Félix do Xingu

Protocolo: 698902
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2021-026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

objeto: contratação de empresa para preparo e fornecimento de refeições. 
data, Hora, local: 15/09/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura 
mul de são geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e 
informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência Pmsaga, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do tcm/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
São Geraldo do Araguaia - PA, 30 de agosto de 2021. Pregoeiro - Adir 
Carrafa - CPL - PMSAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

objeto: aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar 
para atender o cardápio da merenda escolar. data, Hora, local: 17/09/2021 
às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura mul de são geraldo do araguaia/Pa. 
contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, 
no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edi-
tal disponível ainda para download no portal da transparência Pmsaga, site: 
http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do tcm/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do Araguaia - 
PA, 30 de agosto de 2021. Presidente - Adir Carrafa - CPL - PMSAGA.

Protocolo: 698903
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AVISO DE PRORROGAÇÃO
O Município de São Miguel do Guamá/Pa, torna publico a prorrogação 
do Pregão Eletrônico srP nº 032/2021 cujo objeto é registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições e 
lanches, com disponibilização de todos os utensílios e equipamentos específi-
cos necessários ao acondicionamento das refeições/lanches, bem como para 
sua conservação e higienização, a ser executado no âmbito do Município de 
são miguel do guamá, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, 
secretarias e fundos municipais, pelo princípio da conveniência e da opor-
tunidade. a nova data da sessão de recebimento das propostas, análise e 
julgamento será em 08/09/2021 às 14:00 horas, por meio do endereço ele-
trônico 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.

Protocolo: 698905
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 2508001-2021 

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-002. contratante: município 
de são sebastião da boa vista, cNPJ 05.105.143/0001-81. contratado: mais 
brasil construtora Eireli, cNPJ 26.916.786/0001-85. objeto: contratação de 
Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Construção de Pas-
sarela de madeira no município de são sebastião da boa vista, conforme 
convênio Plataforma + brasil nº 904129/2020. valor total: r$363.490,00 
(trezentos e sessenta e três mil quatrocentos e noventa reais). assinatura: 
25/08/2021. vigência: 120(cento e vinte) dias.

Protocolo: 698909

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-SMS
objeto: registro de Preços Que objetiva aquisição de medicamentos do com-
ponente básico da assistência farmacêutica (farmácia básica, Hipertensão e 
diabetes, saúde mental, Uso Hospitalar - Urgência e Emergência) d insumos 
do componente básico, Estratégico, materiais e Equipamentos Permanen-
tes de uso Hospitalar e odontológico, para o atendimento das Necessidades 
da secretaria municipal de saúde de terra alta. abertura: 10/09/2021, Às 
09h30min. local: Www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: 
site do compras Públicas. Elinaldo Matos da Silva - Prefeito.

Protocolo: 698910

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-0308001-SRP

O Município de Tomé Açu, torna público aos interessados que às 14:00h 
do dia 14/09/2021 PrEgÃo PrEsENcial 9/2021-0308001-srP. objeto: rE-
gistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrE-
sa Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE mEcÂNica, ElÉtrica, fUNilaria, 
PiNtUra, caPotaria, vidraÇaria, com forNEcimENto dE PEÇas E ma-
tEriais, obJEtivaNdo a maNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva dos 
vEÍcUlos aUtomotorEs E maQUiNários Em gEral da frota oficial 
DO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU E FUNDOS MUNICIPAIS. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitação, localizada na Praça três Poderes nº 738, bairro: centro, tomé 
Açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir 
da publicação deste aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos municípios do Estado do 
Pará - tcm/Pa: www.tcm.pa.gov.br.

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO - Em exercício

Protocolo: 698911

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 

SRP Nº 027/2021PMT-PE-SRP
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: rEgistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE EQUiPamENtos, PEÇas E sUPrimENtos dE iNfor-
mática, dEstiNados a atENdEr a PrEfEitUra mUNiciPal dE trairÃo 
E fUNdos.
A Prefeitura Municipal de Trairão - PA ora denominada licitadora, atra-
vés de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o PrEgÃo 
ElEtrÔNico srP Nº 027/2021Pmt-PE-srP com abertura marcada para o dia 
31/08/2021 às 08:00 horas, fica PRORROGADA para o dia 02 de setembro de 
2021 às 08:00 horas a abertura do processo licitatório.
motivo: Em razão de adequações necessárias ao sistema de licitações para o 
exercício de 2021, se fazendo assim necessária tal prorrogação.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 

SRP Nº 029/2021PMT-PE-SRP
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: rEgistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE PEÇas E sErviÇos dE maNUtENÇÃo dE cENtral dE 
ar E ar coNdicioNado dE JaNEla, dEstiNados a atENdEr a PrEfEitU-
ra mUNiciPal E fUNdos.
A Prefeitura Municipal de Trairão - PA ora denominada licitadora, atra-
vés de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o PrEgÃo 
ElEtrÔNico srP Nº 029/2021Pmt-PE-srP com abertura marcada para o dia 
31/08/2021 às 13:00 horas, fica PRORROGADA para o dia 02 de setembro de 
2021 às 13:00 horas a abertura do processo licitatório.
MOTIVO: Em razão de adequações necessárias ao sistema de licitações para 
o exercício de 2021, se fazendo assim necessária tal prorrogação.
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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 

SRP Nº 042/2021FMS-PE-SRP
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: rEgistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrE-
sa Para aQUisiÇÃo dE oXigÊNio mEdiciNal dEstiNados a atENdEr o 
fUNdo mUNiciPal dE saÚdE dE trairÃo-Pa.
O Fundo Municipal de Saúde de Trairão - PA ora denominada licitadora, 
através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o PrEgÃo 
ElEtrÔNico srP Nº 042/2021fms-PE-srP com abertura marcada para o dia 
01/09/2021 às 08:00 horas, fica PRORROGADA para o dia 03 de setembro de 
2021 às 08:00 horas a abertura do processo licitatório.
motivo: Em razão de adequações necessárias ao sistema de licitações para o 
exercício de 2021, se fazendo assim necessária tal prorrogação.
trairão (Pa), 27 de agosto de 2021.

DEIVIDE DA SILVA CRUZ
Pregoeiro decreto Nº 053/2020.

Protocolo: 698912

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20210238
ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2021PMT-PE-SRP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA
CNPJ: 10.221.760/0001-82

obJEto: rEgistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE vEÍcUlo PicK-UP moNtada sobrE cHassi dE aÇo 
tiPo loNgariNa, ZEro QUilomEtro, cabiNE dUPla 4X4 (diEsEl) Para 
atENdEr os trabalHos do mUNiciPio dE trairÃo-Pa.
coNtratada: P g agUiar viEira EirEli, com o valor total de r$ 
449.900,00(Quatrocentos e Quarenta e Nove mil, Novecentos reais).
data da assinatura: 27/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 27 de agosto de 2021, celso cirilo dos santos, Presidente da cPl.

Protocolo: 698913

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro Deivide da Silva Cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 010/2021PMT-PE-SRP, tipo menor Preço por 
item, modo de disputa aberto e fechado. objeto: rEgistro dE PrEÇos 
Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrEsa Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos 
dE HotElaria/HosPEdagEm, dEstiNados a atENdEr o fUNdo mUNi-
ciPal dE saÚdE, fUNdo mUNiciPal dE assistENcia social E fUNdo 
mUNiciPal dE mEio ambiENtE. data da abertura: 13/09/2021 Horário: 
09:00hrs (horário de brasília-df).
PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021FMS-PE, tipo menor Preço por item, 
modo de disputa aberto. objeto: coNtrataÇÃo dE EmPrEsa EsPEciali-
Zada Em PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE vigilÂNcia dEsarmada a sErEm 
EXEcUtados dE sEgUNda a sEXta-fEira, fiNais dE sEmaNa E fEria-
dos, 24 Horas Por dia, No HosPital mUNiciPal dE trairÃo/Pá. data 
da abertura: 13/09/2021 Horário: 14:00hrs (horário de brasília-df).
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 022/2021PMT-PE-SRP, tipo menor Preço 
por item, modo de disputa aberto e fechado. objeto: rEgistro dE PrE-
Ços Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrEsa Para aQUisiÇÃo dE car-
NE boviNa E avEs dEstiNados a atENdEr a PrEfEitUra mUNiciPal dE 
trairÃo E ÓrgÃos do mUNicÍPio. data da abertura: 14/09/2021 Horário: 
08:00hrs (horário de brasília-df).
Integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
guilhon nº s/n - bela vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de 
Trairão. Deivide da Silva Cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 698915

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PUBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-00038 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92021038 

obJEto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura 
e eventual aquisição de material de informática para suprir a demanda das se-
cretarias e fundos municipais da Prefeitura de Uruará. data da abertura: 14 de 
setembro de 2021. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do tcm/Pa

Protocolo: 698917

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 9/2021-073-FMS

obJEto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública municipal, para o fornecimento 

de “gases medicinais e ar comprimidos em cilindros”, para contratações futu-
ras. abErtUra: 14/09/2021, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNfor-
maÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão 
ser lidos ou obtidas cópias no departamento de suprimentos e serviço (setor 
de Licitações e Contratos), situado na Avenida Manoel Félix de Farias s/n, 
bairro centro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xin-
gu/Pa, 30/08/2021. Tales Duan dos Santos Sales - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 9/2021-074-FMS

obJEto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública municipal, para a prestação de 
serviços médicos e de fisioterapia hospitalar, para contratações futuras. ABER-
tUra: 15/09/2021, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNformaÇÕEs: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vito-
riadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos 
ou obtidas cópias no departamento de suprimentos e serviço (setor de li-
citações e Contratos), situado na Avenida Manoel Félix de Farias s/n, Bairro 
centro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 
30/08/2021. Tales Duan dos Santos Sales - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 9/2021-075-PMVX

obJEto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública municipal, para o fornecimento 
de materiais e instrumentos musicais, para contratações futuras. abErtUra: 
14/09/2021, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNformaÇÕEs: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxin-
gu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obti-
das cópias no departamento de suprimentos e serviço (setor de licitações e 
Contratos), situado na Avenida Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, Vitó-
ria do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 30/08/2021. 
Joaquim dos Santos Mendes - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2021-076-PMVX

obJEto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública municipal, para fornecimento de 
peças e manutenção de motos, para contratações futuras. abErtUra: abEr-
tUra PrEvista Para o dia: 14/09/2021, às 09:00 horas. local P/ rEtira-
da E iNformaÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico, Erro! A referência de hiperlink não é válida.e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias no departamento de suprimentos e serviço (setor de 
Licitações e Contratos), situado na Avenida Manoel Félix de Farias s/n, Bairro 
centro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 
30/08/2021. Cleonice da Silva Soares - Pregoeira.

Protocolo: 698918

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - 

INEXIGIBILIDADE Nº. 6/2021-016-PMVX, publicado no Diário Oficial do 
Estado, Edição nº 34.605, Páginas nº. 104, do dia 08/06/2021. onde se lê: 
r$: 54.000,00; leia-se: r$: 66.000,00.

Protocolo: 698919

.

.

PARTICULARES
.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE C, Nº 110

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2021

O Serviço Social do Transporte – SEST, torna pública a homologação e 
adjudicação da concorrência nº 08/2021, cujo objeto é selecionar e contratar 
empresa especializada para realizar serviço de manutenção preventiva e cor-
retiva das centrais de ar do sEst sENat, na Unidade c, Nº 110, Paragominas/
PA, conforme Edital e seus Anexos, em favor da empresa FÊNIX COMÉRCIO 
E maNUtENÇÃo dE EQUiPamENtos ltda, cNPJ: 15.375.259/0001-94, no 
valor total de r$ 40.200,00 (Quarenta mil e duzentos reais).

ADRIANO TAVARES ALVES
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 698509

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
UNIDADE B Nº 77 - Marabá/PA

ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT torna públi-
co a homologação e adjudicação da concorrência nº 002/2021, cujo objeto é 
selecionar e contratar empresa especializada em prestação de serviço técnico 
de fiscalização de obras no período de execução da obra de reforma da Unida-
de b 77 - sENat, em terreno situado na rodovia br  222 Km 03 s/N, bairro 
São Felix III, conforme Edital e seus Anexos, em favor da empresa SIQUEI-
ra coNstrUtora EirEli  (30.129.785/0001-68) no valor de r$ 26.399,33 
(vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Andreia Monic Viana dos Santos
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 698916
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..

EMPRESARIAL
.

EXTRATO DE CONTRATO-CMP
CONTRATO Nº: 20210038

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº3/2021-00001 CMP
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTRATADA(O): K. J. DA S. CARNEIRO EIRELI
obJEto: contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que te-
nham 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 câ-
mara municipal de Parauapebas, Estado do Pará, atendendo ao princípio da 
publicidade e ao direito à informação.valor total: r$ 792.000,00 (sete-
centos e noventa e dois mil reais)/vigÊNcia 30 de agosto de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021/data da assiNatUra: 30 de agosto de 2021.

Protocolo: 698492

MAIA & MAIA MATADOURO LTDA 
Inscrito no CNPJ nº 26.255.780/0001-04 

instalado na rua tancredo Neves, nº 376 a, bairro Jardim tropical, cEP: 
68.800-000, breves/Pa, informa que recebeu da secretaria municipal de meio 
ambiente de breves/Pa, a licença de operação nº 064/2021 para a atividade 
de Matadouro/Frigorífico (abate de bovinos).

Protocolo: 698920

POSTO AUTO SERTÃO LTDA 
Inscrito no CNPJ nº 18.858.254/0001-00 

situado na av. marechal deodoro, s/N, bairro centro, cEP: 68.618-000, Nova 
Esperança do Piriá/Pa, informa que recebeu da secretaria municipal de meio am-
biente e Habitação - sEmmaH, licença de operação nº 004/2021, para a ativida-
de de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Protocolo: 698921

NAIRON FERNANDO RODRIGUES 
CPF N° 084.513.639-97 

Proprietário da FAZENDA CAMPO VERDE 
Localizado na Rodovia BR 222, KM 56 , Adentrando por 40 km , Rondon do 
Pará, requereu da sEcma/roNdoN a licença ambiental rural - lar sob. 
Protocolo n° 318/2021 em 21/07/2021.

Protocolo: 698922

FERNANDO DE ANDRADE RODRIGUES 
CPF N° 435.312.619-91 

Proprietário da FAZENDA ANDRADE 
Localizado na Rodovia BR 222, KM 56 , Adentrando por 40 km , Rondon do 
Pará, requereu da sEcma/roNdoN a licença ambiental rural - lar sob. 
Protocolo n° 319/2021 em 21/07/2021.

Protocolo: 698926

L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
Inscrito no CNPJ nº 35.588.390/0001-47 

torna público que que recebeu da sEcrEtaria mUNiciPal dE mEio ambiEN-
tE E tUrismo dE bENEvidEs, a licença de operação sob Processo 184/2021 
com validade de 01 ano.

Protocolo: 698928

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu 
da secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade - sEmas - Nú-
cleo regional - NUrE / redenção, a licença ambiental para a construção 
das Redes de Distribuição de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV, para a obra  1.  
Projeto  440018236 Pa - 287 bannach e cumaru do Norte, localizada nos 
municípios de bannach e cumaru do Norte, no Estado do Pará.

Protocolo: 698946

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021-IPMB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210726/2021-IPMB 

objeto: contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de ma-
terial e equipamento de informática, destinados a atender às demandas do 
instituto de Previdência do município de breves/Pa. Entrega da Proposta: a 
partir de 31/08/2021 às 10:00:00, no endereço: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. abertura da Proposta: em 13/09/2021 às 10:01:00, no endere-
ço: www.portaldecompraspublicas.com.br. o Edital Estará disponível no site: 
http://ipmb.breves.pa.gov.br/.

Protocolo: 698962

TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
CNPJ: 63.310.411.0020-66 

torna público que recebeu da sEmat a lo com processo N°: 066/2021 para 
atividade comÉrcio atacadista dE ProdUtos alimENtÍcios Em gEral 
com PrEdomiNÂNcia dE ProdUtos alimENtÍcios, localizada em bene-
vides/ Pa.

Protocolo: 698960

CERÂMICA DUNORTE LTDA 
CNPJ nº 17.757.084/0001-05

Vic. do Bigode, km 2, zona rural, Jacundá-PA, requereu da SEMATUR reno-
vação de licença de operação para a atividade de extração de argila fora de 
corpos hídricos.

Protocolo: 698959

POSTO PRAÇA PA-150
CNPJ 36.104.741/0001-60 

av. cristo rei, 80, cidade Nova, Jacundá, recebeu da sEmatUr licença de 
operação nº 008/2021 válida até 11/08/2025 para a atividade de Posto re-
vendedor de combustíveis.

Protocolo: 698956

A CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA 
CNPJ: 29.198.671/0001-90 

torna publico que está requerendo a secretaria municipal de meio ambiente 
de ananindeua-Pa a licença de operação para atividade de fabricação de 
estruturas pré-moldados de concreto armado, localizada no distrito industrial 
de Ananindeua, lote 16, quadra E setor T, Anexo B, bairro Distrito Industrial 
na cidade de ananindeua-Pa cEP: 67033-310 através do processo/código nº 
r087221.

Protocolo: 698943

LIMA AGUIAR COMÉRCIO  LTDA 
CNPJ 04.552.469/0001-94

Na Tv. Duque de Caxias, 3819, Centro, Igarapé-Açú, PA, CEP 68.725-000, 
torna público que recebeu da secretaria municipal de meio ambiente de iga-
rapé-açú/Pa - sEmma a licença de operação 014/2019 para comércio de com-
bustíveis para veículos automotores

Protocolo: 698939

DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

dispensa de licitação Nº31/2021, base legal - item ii do art.24 da lei 
8.666/93 e o decreto nº 9.412/2018. objeto:  aquisição de 01(uma) mesa 
de 1,50m com gaveteiro, 01 (um) armário com chave em aço de 1,60m, 01 
(um) mesa em l para a sala comercial da delegacia regional do sudoeste 
do Pará - altamira. credor:  ElEtromarc com o valor total de r$1.110,50 e 
alaNNa comErcio ltda. com o valor total de r$890,00. dotação orçamen-
tária: 622.12.44.90.52.001-mobiliário em geral. autorizado em 06/08/2021 
e ratificado em 09/08/2021, por Drª. TEREZA CRISTINA DE BRITO AZE-
VEDO-Presidente do CRM/PA.

Protocolo: 698937

AUTO POSTO ESPAÇO REAL LTDA
CNPJ: 42.795.510/0001-42 

localizado a rodovia Pa 150, vila aparecida, torna publico que esta reque-
rendo junto à sEmma - goianésia do Pará, a concessão da lP - licença Previa 
e li - licença de instalação para a atividade de Posto revendedor / Posto de 
abastecimento.

Protocolo: 698931

A CLARO S.A. 
Inscrita no CNPJ 40.432.544/0241-60 

torna público que recebeu da secretaria municipal de ciência, tecnologia e 
meio ambiente a licença prévia para atividade de torre de telefonia móvel 
(Patla02) localizada na rodovia Pa 150, Km 67,5, s/N, Zona rural, tailândia/
Pa, através do n°11/2021.

A CLARO S.A. 
Inscrita no CNPJ 40.432.544/0241-60

torna público que recebeu da secretaria municipal de ciência, tecnologia e 
meio ambiente a licença de instalação para atividade de torre de telefonia 
móvel (Patla02) localizada na rodovia Pa 150, Km 67,5, s/N, Zona rural, 
tailândia/Pa, através do n°12/2021.

Protocolo: 698930

EDITAL
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ 

realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial nº02/2021, tipo mENor 
PrEÇo global, objetivando a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviço de agENciamENto dE viagENs, sob demanda compre-
endendo os serviços de emissão, pesquisa de preço, reserva, emissão, mar-
cação, remarcação, endosso, cancelamentos e fornecimento de passagens 
aéreas nacionais, passagens terrestres, para conselheiros, membros, servi-
dores e colaboradores eventuais do conselho regional de medicina do Estado 
do Pará (Passagens Aéreas para o Brasil), quando em viagem de exclusivo 
interesse público. o recebimento dos Envelopes (credenciamento, proposta 
e habilitação) dar-se-á no dia 17/09/2021 às 13:00 horas (horário de belém-
Pa), sede do crm-Pa, na av. generalíssimo deodoro 223, Umarizal, belém/
Pa. o edital pode ser obtido no crm/Pa no citado endereço ou na internet no 
site: www.cremepa.org.br. Drª. TEREZA CRISTINA DE BRITO AZEVEDO
-Presidente do CRM/PA.

Protocolo: 698935
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso III e X, da Constituição Estadual, 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 1287/2021 – Chefe de Gabinete, de 23 
de agosto de 2021;
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/872973,
DECRETA:
Art. 1º Colocar à Disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social - SEGUP o TEN CEL QOPM RG 27035 ROBERTO CALDERARO BRITO.
Art. 2º Fica Agregado o TEN CEL QOPM RG 27035 ROBERTO CALDERARO 
BRITO, em razão de ter passado à disposição da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, para o exercício de função de 
natureza policial militar. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e X, da Constituição do Estado 
do 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 1300/2021-Chefe de Gabinete, de 25 de 
agosto de 2021, do Chefe de Gabinete do Comando-Geral da PMPA;
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/937134,
D E C R E T A:
Art. 1º Colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social – SEGUP, os policiais militares a seguir:
CEL QOPM RG 12884 LUIS MARCELO BILÓIA DA SILVA
CEL QOPM RG 18329 BENEDITO TOBIAS SABBÁ CORRÊA
 CEL QOPM RG 21114 MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA
TEN CEL QOPM RG 18295 PAULO DE JESUS GARCIA REIS
 MAJ QOPM RG 27018 ADEMIR CÉSAR GOMES DA SILVA
MAJ QOPM RG 30351 ELIENAI WASNER FONTES VIANA
MAJ QOPM RG 29213 RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS
Art. 2º Ficam agregados, em razão de terem passado à disposição da Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, para 
exercício de função de natureza policial militar, os ofi ciais:
CEL QOPM RG 12884 LUIS MARCELO BILÓIA DA SILVA
CEL QOPM RG 18329 BENEDITO TOBIAS SABBÁ CORRÊA
 CEL QOPM RG 21114 MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA
TEN CEL QOPM RG 18295 PAULO DE JESUS GARCIA REIS
 MAJ QOPM RG 27018 ADEMIR CÉSAR GOMES DA SILVA
MAJ QOPM RG 30351 ELIENAI WASNER FONTES VIANA
MAJ QOPM RG 29213 RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, inciso 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 1314/2021-Chefe de Gabinete, de 30 
de agosto de 2021, do Chefe de Gabinete do Comando-Geral da PMPA; e,
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/947924,

D E C R E T A:
Art. 1º Colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social - SEGUP, o ofi cial MaJ QoPM rG 29206 fraNciSco dE 
ASSIS GALHARDO DO VALE.
 Art. 2º Agregar, em razão de ter passado à disposição da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, para o exercício de 
função de natureza policial-militar, o ofi cial MaJ QoPM rG 29206 fraNciS-
CO DE ASSIS GALHARDO DO VALE.
Art. 3º Este decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, inciso III e X, da Constituição do Estado 
do Pará;
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 1315/2021 Chefe de Gabinete, de 30 de 
agosto de 2021, do Chefe de Gabinete do Comandante-Geral da PMPA; e
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/955508,
D E C R E T A:
Art. 1º Colocar à disposição da Assembleia Legislativa do Pará, a militar 
TEN CEL QOPM RG 8117 ANA CRISTINA SOUZA MACHADO.
Art. 2º Fica agregada, em razão de ter passado à disposição da Assembleia 
Legislativa do Pará, para o exercício de função de natureza policial-militar, 
a ofi cial TEN cEl QoPM rG 8117 aNa criSTiNa SoUZa MacHado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso III e X, da Constituição do Estado Pará;
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 1313/2021 Chefe de Gabinete, de 30 de 
agosto de 2021, do Chefe de Gabinete do Comandante-Geral da PMPA; e
Considerando as informações e os documentos constantes no P rocesso nº 
2021/952104; 
D E C R E T A:
Art. 1º Colocar à disposição da Casa Militar da Governadoria do Estado do 
Pará o militar CEL QOSPM RG 27235 LISIO EDUARDO CAPELA HERMES.
Art. 2º Fica agregado, em razão de ter passado à disposição da Casa Militar 
da Governadoria do Estado do Pará, para o exercício de função de natureza 
policial militar, o ofi cial cEl QoSPM rG 27235 liSio EdUardo caPEla 
HERMES.
Art. 3º Este decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, inciso 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 051/2021 – Assistente do Comandante Ge-
ral, de 23 de agosto de 2021, do Gabinete do Comando Geral da PMPA; e
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/904123;
DECRETA:
Art. 1º Colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social – SEGUP, o ofi cial TEN cEl QoPM rG 16842 UBiraJara 
MAGELA DE SOUSA FALCÃO.
Art. 2º Fica agregado, em razão de ter passado a disposição da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, para o exercício 
de função de natureza-militar, o ofi cial TEN cEl QoPM rG 16842 UBiraJa-
RA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.
Art. 3º Este decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição do Estado do 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 0687/2021- Gab. cmd° cBMPa, de 24 de 
agosto de 2021, do Comandante-Geral do CBMPA; e;
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/937914, 
D E C R E T A: 
Art. 1º. Colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social (SEGUP), os militares a seguir.
CEL QOBM ROGER NEY LOBO TEIXEIRA
CEL QOBM RAIMUNDO REIS BRITO JUNIOR
CEL QOBM ANDRÉ LUIZ NOBRE CAMPOS
TEN CEL QOBM OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA
Art. 2º. Ficam agregados em razão de terem passado à disposição da Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), para o 
exercício de função de natureza policial-militar, os militares:
CEL QOBM ROGER NEY LOBO TEIXEIRA
CEL QOBM RAIMUNDO REIS BRITO JUNIOR
CEL QOBM ANDRÉ LUIZ NOBRE CAMPOS
TEN CEL QOBM OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA
Art. 3º Este decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição do Estado do 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 0698/2021-Gab. cmd° cBMPa, de 30 de 
agosto de 2021, do Comandante-Geral do CBMPA; e
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/955968, 
D E C R E T A: 
Art. 1º. Colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social (SEGUP), os militares a seguir.
TEN CEL QOBM JOSAFÁ TELES VARELA FILHO
MAJ QOBM CHARLES DE PAIVA CATUABA
MAJ QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA
MAJ QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS
Art. 2º. Ficam agregados, em razão de terem passado à disposição da Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), para o 
exercício de função de natureza policial-militar, os militares:
TEN CEL QOBM JOSAFÁ TELES VARELA FILHO
MAJ QOBM CHARLES DE PAIVA CATUABA
MAJ QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA
MAJ QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS
Art. 3º Este decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição do Estado do 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 dos ofícios nº 0697/2021-Gab. cmd° cBMPa, de 30 
de agosto de 2021, e nº 0701/2021-Gab. cmd° cBMPa, de 31 de agosto 
de 2021, do Comandante-Geral do CBMPA; e
Considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/950009,
D E C R E T A: 
Art. 1º. Colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social (SEGUP), os militares a seguir.
MAJ QOBM RICARDO LENO ANAISSI PEREIRA
MAJ QOBM EDSON AFONSO DE SOUZA DUARTE
MAJ QOBM THIAGO AUGUSTO VIEIRA COSTA
MAJ QOBM CEZAR ALBERTO TAVARES DA SILVA
MAJ QOBM CELSO DOS SANTOS PIQUET
CAP QOABM ELIAS GUIMARÃES XAVIER
1° TEN QoaBM MarcoS roBErTo DE OLIVEIRA
1° TEN QoaBM lUEdSoN dE SoUZa araÚJo
1° TEN QoaBM rUi GUilHErME SarMENTo alcÂNTara
1° TEN QoaBM JociclEi da SilVa rEZENdE

Art. 2º. Ficam agregados em razão de terem passado à disposição da Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social SEGUP, para o 
exercício de função de natureza policial militar, os militares:
MAJ QOBM RICARDO LENO ANAISSI PEREIRA
MAJ QOBM EDSON AFONSO DE SOUZA DUARTE
MAJ QOBM THIAGO AUGUSTO VIEIRA COSTA
MAJ QOBM CEZAR ALBERTO TAVARES DA SILVA
MAJ QOBM CELSO DOS SANTOS PIQUET
CAP QOABM ELIAS GUIMARÃES XAVIER
1° TEN QoaBM MarcoS roBErTo dE oliVEira
1° TEN QoaBM lUEdSoN dE SoUZa araÚJo
1° TEN QoaBM rUi GUilHErME SarMENTo alcÂNTara
1° TEN QoaBM JociclEi da SilVa rEZENdE
Art. 3º Este decreto entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVE:
designar RÔMULO RODOVALHO GOMES, Secretário Adjunto de Gestão 
Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social/
SEGUP, para responder, interinamente, no período de 1º a 30 de setembro 
de 2021, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA, sem prejuízo 
das atividades de sua função originária.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 DE AGOSTO DE 2021.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

Protocolo: 700173
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