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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   Nº 9.308, de 13 de seteMBro de 2021
dispõe sobre a criação da Semana de conscientização Sobre a Preservação da 
fauna e os Meios legais de Proteção aos animais, no âmbito do Estado do Pará.
a aSSEMBlEia lEGiSlatiVa do EStado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica instituída a Semana de conscientização Sobre a Preservação 
da fauna e os Meios legais de Proteção aos animais, a ser realizada, anu-
almente, na primeira semana do mês de outubro.
art. 2° Na semana de que trata esta lei, serão promovidos eventos ins-
titucionais no intuito de conscientizar as comunidades paraenses sobre a 
preservação da fauna e os meios legais de proteção aos animais, no âmbito 
do Estado do Pará.
Parágrafo único. a conscientização referida no caput deve alertar contra o 
tráfico de animais silvestres, maus tratos a animais, as consequências do 
desmatamento exacerbado e o reflexo da poluição para a vida animal, bem 
como dar publicidade aos contatos e mecanismos dos órgãos de denúncia 
e proteção das espécies animais.
at. 3° Órgão competente do Poder Executivo promoverá a organização de 
eventos para o efetivo cumprimento desta lei.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   Nº 9.309, de 13 de seteMBro de 2021
institui o Programa Estadual de Prevenção e assistência aos Portadores da 
doença de alzheimer.
a aSSEMBlEia lEGiSlatiVa do EStado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° Esta lei institui o Programa Estadual de Prevenção e assistência aos 
Portadores da doença de alzheimer, no âmbito do Estado do Pará.
art. 2° o Programa Estadual de Prevenção e assistência aos Portadores 
da doença de alzheimer consiste na implementação de políticas públicas 
contínuas e específicas voltadas a ações para o bem-estar no processo 
de envelhecimento e na prevenção à evolução do alzheimer e de técnicas 
científicas inovadoras de assistência às pessoas acometidas pela doença.
art. 3° Órgão competente do Poder Executivo fará a implantação, coorde-
nação, acompanhamento e regulamentação do programa objeto desta lei.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 703770

d e c r e t o   Nº 1.856, de 13 de seteMBro de 2021
institui o Grupo de trabalho Especial para a proposição de critérios de cál-
culo das parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação 
do imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (cota-parte).
o GoVErNador do EStado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 158, inciso iV, da constituição federal, no 
art. 3º da lei complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e 
no art. 3º da lei Estadual nº 5.645, de 11 de janeiro de 1991, com regula-
mentação pelo decreto Estadual nº 4.478, de 3 de janeiro de 2001;
considerando a promulgação da Emenda constitucional nº 108, de 26 de 
agosto de 2020, que estabeleceu novos critérios de distribuição da cota 
municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de Mercado-
rias e sobre Prestação de Serviços de transporte interestadual e intermu-
nicipal e de comunicação (icMS); 
considerando a necessidade de revisão das normas estaduais para regula-
mentar novos critérios e formas de cálculo da cota-parte de icMS perten-
cente aos Municípios,
d E c r E t a:
art. 1º fica instituído o Grupo de trabalho para revisão de critérios de 
cálculo da cota de icMS pertencente aos Municípios, de acordo com o pa-
rágrafo único do art. 158 da constituição federal, com redação dada pela 
Emenda constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, competindo-lhe:
i - propor a revisão ou a edição de novos atos normativos visando à regu-
lamentação do tema, no âmbito do Estado do Pará; e
ii - estabelecer um canal de comunicação entre os órgãos e entidades para 
discussão e esclarecimento sobre a matéria.
art. 2º o Grupo de trabalho contará com representantes dos seguintes 
órgãos e instituições, sob coordenação do primeiro:
i - Secretaria de Estado da fazenda (SEfa);
ii - Procuradoria-Geral do Estado (PGE);
iii - Secretaria de Estado da Educação (SEdUc);
iV - assembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa); e
V - federação das associações de Municípios do Estado do Pará (faMEP).

Parágrafo único. os membros do Grupo de trabalho, após as indicações pelos 
órgãos e instituições referidos nos incisos do caput deste artigo, serão nome-
ados por portaria do titular da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa).
art. 3º o Grupo de trabalho Especial de cota-parte terá duração de 60 
(sessenta) dias, contados da data de designação de seus representantes, 
e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por ato do Secretário 
de Estado da fazenda.
art. 4º a participação no Grupo de trabalho não será remunerada, sendo 
seu exercício considerado de relevante interesse público.
art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 703771
decreto de 13 de seteMBro de 2021

o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando que o candidato abaixo relacionado, aprovado e nomeado no 
concurso Público c-182 da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, não tomou posse dentro do prazo previsto em lei;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/833161,
r E S o l V E:
art. 1º tornar sem efeito, com base nos termos do art. 22, §3º, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação do candidato relacionado 
neste decreto, o qual foi nomeado para exercer o cargo a seguir discrimi-
nado, com lotação na fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa:
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
BEatriZ daNdara rEMÍGio GUEdES
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-182, da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, cujo resultado foi homologado e publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 34.076, de 30 de dezembro de 2019;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/833161,
r E S o l V E:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, §1º, da constituição Estadual 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, o candidato constante neste decreto para exercer, em 
virtude de aprovação em concurso público, o cargo a seguir discriminado, 
com lotação na fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa:
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Maria lENY dE JESUS SaNtaNa SaNtoS
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual, e
considerando o decreto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, o 
qual regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remune-
rada prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 
1985 (Estatuto dos Militares Estaduais da Polícia Militar do Pará);
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/688837;
d E c r E t a:
art. 1º fica dispensado da convocação da reserva remunerada, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.651, de 6 de julho de 2018 e renovada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.327, de 27 de agosto de 2020, a contar 
de 2 de junho de 2021, em razão do seu falecimento, o militar abaixo 
relacionado:
SUBtEN BM rr ÂNGElo QUEiroZ dE alMEida, Mf: 3405117/3.
art. 2º Este decreto entra em vigor na contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e 
considerando o art. 12, alínea “a”, item “2”, do decreto Estadual nº. 2.400, 
de 13 de agosto de 1982;
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. 077/2021-dGP/SP/SScaPM, de 25 de 
agosto de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/826661
r E S o l V E:
art. 1º reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Pará o caP QoPM 
rG 18096 JoSÉ ÂNGElo doS SaNtoS fiGUEirEdo, por haver cessado o 
motivo de sua permanência na Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social – SEGUP/Pa.



 diário oficial Nº 34.697  5 Terça-feira, 14 DE SETEMBRO DE 2021

art. 2º agregar o caP QoPM rG 18096 JoSÉ ÂNGElo doS SaNtoS fi-
GUEirEdo, em razão de ter completado 30 (trinta) anos de efetivo serviço.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 22 de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - PMPA, 
aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 1240/2021 – chefe de Gabinete, de 16 
de agosto de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/791919,
rESolVE:
art. 1º. colocar à disposição da Justiça Militar do Estado do Pará (JME), a 
Sd PM rG 43052 daNdara caroliNa PErEira MoNtEiro.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i c/c o art. 90, ambos da 
lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o teor do ofício nº. 1249/2021 – chefe de Gabinete, de 12 
de agosto de 2021, do chefe de Gabinete do comandante-Geral;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/853996,
d E c r E t a:
art. 1º. colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado do 
Pará, a contar de 9 de agosto de 2021, o MaJ QoPM rG 33456 adriaNo 
roGÉrio daNtaS MoNtEiro.
art. 2º. fica agregado, o MaJ QoPM rG 33456 adriaNo roGÉrio daN-
taS MoNtEiro, a contar de 9 de agosto de 2021, 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.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aliSoN PErEira do NaSciMENto para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete, a contar de 17 de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 
2011, BrENNa carla GoNÇalVES Vila NoVa do cargo em comissão de 
assessor Especial i, a contar de 1º de setembro de 2021.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
lUiZa do Socorro da SilVa ViaNa para exercer o cargo em comissão 
de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
BrUNa taYENE da coSta GUiMarÃES do cargo em comissão de assessor 
Especial i.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
GlaidStoN dE PaiVa caMPoS para exercer o cargo em comissão de as-
sessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 
de abril de 2020, caMila cardoSo cardiaS para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor de operação, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na agência de transporte Metropolitano – aGtraN/Pa, a contar de 1º de 
setembro de 2021.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, e
considerando os termos do Processo nº 2021/845759,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, VaNia criStiNa riBEiro BrilHaNtE 
do cargo em comissão de Gerente de área i, código GEP-daS-011.5, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/845759,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, aNa PaUla BorGES dE SoUZa para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de área i, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/969887,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 
de julho de 2011, aNa claUdia da coSta carNEiro do cargo em comissão 
de Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de atendi-
mento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 1º de setembro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 13 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº 2021/969887,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, UriEl dE JESUS BraBo dE Brito para exercer o 
cargo em comissão de Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa, a contar de 
1º de setembro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
autorizar JarBaS VaScoNcEloS do carMo, Secretário de Estado de ad-
ministração Penitenciária, a se ausentar de suas funções no período de 3 
a 7 de setembro de 2021, para tratar de assuntos de interesse particular, 
devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, 
artHUr rodriGUES dE MoraES, Secretário adjunto.
Palácio do GoVErNo, 13 dE SEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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errata
No Decreto datado de 26 de agosto de 2021, publicado no Diário Ofi-
cial do estado nº. 34.683, de 27 de agosto de 2021, página 6, colunas 
1 e 2, que trata da nomeação de JoSÉ arMaNdo MESQUita dUtra. 
onde se lê: ...para exercer o cargo em comissão de Assessor III, código 
GEP-DAS-011.3, ...
Leia-se: ...para exercer o cargo em comissão de Gerente II, código GEP-DAS-011.3 ...

Protocolo: 703773

d e c r e t o  Nº 1851, de 10 de seteMBro 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$ 4.499.716,51 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 4.499.716,51 (Quatro Milhões, 
Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e dezesseis reais e 
cinquenta e Um centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dESPESa Valor

111050412212978338 - casa civil 0101 339039 700.000,00

141012012212978338 - SEdaP 0101 339014 20.000,00

141012012212978338 - SEdaP 0101 339030 30.000,00

141012012212978338 - SEdaP 0101 339039 30.000,00

141012012212978338 - SEdaP 0101 449052 15.000,00

141012012212978339 - SEdaP 0101 339008 10.000,00

141012012212978339 - SEdaP 0101 339036 40.000,00

261010612212978338 - PMPa 0301 339039 736.479,51

582012312212978338 - cEaSa 0261 339039 300.000,00

582012360514916639 - cEaSa 0261 339039 200.000,00

642011030215078288 - fHcGV 0269 339030 2.418.237,00

total 4.499.716,51

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

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dESPESa Valor

101040412212972537 - crG - altamira 0101 339030 10.000,00

101040412212978409 - crG - altamira 0101 339030 10.000,00

101040412212978409 - crG - altamira 0101 339033 35.000,00

101040412212978409 - crG - altamira 0101 339037 55.000,00

101040412212978409 - crG - altamira 0101 339039 20.000,00

101040412212978409 - crG - altamira 0101 449052 5.000,00

101040412215088891 - crG - altamira 0101 339014 10.000,00

101040412215088891 - crG - altamira 0101 339033 20.000,00

101040412215088891 - crG - altamira 0101 339036 5.000,00

101040412215088891 - crG - altamira 0101 339039 20.000,00

101040412615088585 - crG - altamira 0101 339140 10.000,00

101040412815088887 - crG - altamira 0101 339039 5.000,00

101040413115088681 - crG - altamira 0101 339139 10.000,00

101060412212978612 - crG - Breves 0101 339030 20.000,00

101060412212978612 - crG - Breves 0101 339033 120.000,00

101060412212978612 - crG - Breves 0101 339037 180.000,00

101060412212978612 - crG - Breves 0101 339039 100.000,00

101060412212978618 - crG - Breves 0101 339030 40.000,00

101060412815088912 - crG - Breves 0101 339039 5.000,00

101060413115088683 - crG - Breves 0101 339139 20.000,00

141012012212974668 - SEdaP 0101 339030 80.000,00

141012033112978311 - SEdaP 0101 339046 50.000,00

141012045115087552 - SEdaP 0101 449039 15.000,00

261010618115027559 - PMPa 0301 449051 736.479,51

582012312212978338 - cEaSa 0261 449052 500.000,00

642011012212978339 - fHcGV 0269 319016 193.237,00

642011012615088238 - fHcGV 0269 449052 1.922.119,93

642011030215078289 - fHcGV 0269 449052 302.880,07

total 4.499.716,51

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de setembro de 2021.
HEldEr BarBalHo
Governador do Estado
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1854, de 13 de seteMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 29.420.922,94 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 29.420.922,94 (Vinte e Nove Milhões, 
Quatrocentos e Vinte Mil, Novecentos e Vinte e dois reais e Noventa e 
Quatro centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dESPESa Valor

311010618215027563 - cBM 0101 449051 500.000,00

341011133415048354 - fdE 0101 459066 2.000.000,00

572012012212974668 - EMatEr 0101 339030 403.000,00

572012012212978338 - EMatEr 0101 339030 479.060,80

572012012212978338 - EMatEr 0101 339033 1.410.000,00

572012012212978338 - EMatEr 0101 339039 9.000,00



 diário oficial Nº 34.697  7 Terça-feira, 14 DE SETEMBRO DE 2021

572012012815088887 - EMatEr 0101 339014 7.495,00

572012012815088887 - EMatEr 0101 339030 5.000,00

572012012815088887 - EMatEr 0101 339033 3.000,00

572012012815088887 - EMatEr 0101 339035 7.000,00

572012012815088887 - EMatEr 0101 339039 3.005,00

572012060614918711 - EMatEr 0101 339014 178.035,00

572012060614918711 - EMatEr 0101 339030 296.000,00

572012060614918711 - EMatEr 0101 339039 85.965,00

572012060614918712 - EMatEr 0101 449051 9.501.147,81

572012060614918712 - EMatEr 0101 449052 8.560.903,80

862012678414867575 - cPH 0101 449051 731.151,43

871010824415058859 - fEaS 0101 334181 5.000.000,00

901011030215078289 - fES 0103 449039 241.159,10

total 29.420.922,94

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 de setembro de 2021.
HEldEr BarBalHo
Governador do Estado
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 703761

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 765/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENtaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1006368, de 13 de setembro 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 acará/Pa, no dia 13/09/2021.

Servidor objetivo

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

cerimônia, lotada na diretoria do cerimonial.

realizar precursora da 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, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 703772

Portaria Nº 1.418/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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. 2021/997791,

r E S o l V E:
autorizar o cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior, comandan-
te-Geral da Polícia Militar do Pará, a viajar para Brasília-df, nos dias 15 e 
16 de setembro de 2021, a fim de cumprir agenda institucional, devendo 
responder pelo comando da corporação o cEl QoPM MarcElo roNald 
BotElHo dE SoUZa, chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar do 
Estado do Pará.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.419/2021-ccG, de 13 de seteMBro de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 
2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/988639,
r E S o l V E:
i. exonerar aNdrEY MENdoNÇa dE SoUZa do cargo em comissão de Ge-
rente de turismo de Natureza, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de turismo.
ii. nomear arY SÉrGio dE alMEida SaNtoS para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de turismo de Natureza, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de turismo.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.420/2021-ccG, de 13 de seteMBro de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 
2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/988616,
r E S o l V E:
i. exonerar SHirlENE diaS dE SoUSa do cargo em comissão de Gerente 
de Qualidade, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de turismo.
ii. nomear aNdrEY MENdoNÇa dE SoUZa para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de Qualidade, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de turismo.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.421/2021-ccG, de 13 de seteMBro de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 
2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/988616,
r E S o l V E:
i. exonerar SHirlENE diaS dE SoUSa do cargo em comissão de Gerente 
de Qualidade, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de turismo.
ii. nomear aNdrEY MENdoNÇa dE SoUZa para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de Qualidade, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de turismo.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.422/2021-ccG, de 13 de seteMBro de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 
2011, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/988668,
r E S o l V E:
i. exonerar rafaEl ViEira da coSta filHo do cargo em comissão de 
Gerente de Sol e Praia, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de turismo.
ii. nomear SHirlENE diaS dE SoUSa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Sol e Praia, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de turismo.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
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caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.423/2021-ccG, de 13 de seteMBro de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 
2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/988574,
r E S o l V E:
i. exonerar aNtoNio GErSoN alVES crUZ do cargo em comissão de Ge-
rente dos Escritórios regionais, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de turismo.
ii. nomear rafaEl ViEira da coSta filHo para exercer o cargo em co-
missão de Gerente dos Escritórios regionais, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de turismo.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.424/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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. 2021/1009041,
r E S o l V E:
i. exonerar WilliaM dE oliVEira NoGUEira do cargo em comissão de 
Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 9 de setembro de 2021.
ii. nomear NaraYaNa riEra BrotaS para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 9 de setembro de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.425/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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. 2021/1009041,
r E S o l V E:
nomear WilliaM dE oliVEira NoGUEira para exercer o cargo em co-
missão de coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 9 de setembro de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.426/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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. 2021/1009041,
r E S o l V E:
i. exonerar Jair claUdio da SilVa GUiMarÃES do cargo em comissão 
de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear alMir SilVa da cUNHa para exercer o cargo em comissão 
de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.427/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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. 2021/1009041,
r E S o l V E:
nomear Jair claUdio da SilVa GUiMarÃES para exercer o cargo em 
comissão de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lo-
tação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.428/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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. 2021/1009041,
r E S o l V E:
i. exonerar alMir SilVa da cUNHa do cargo em comissão de coordenador 
administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear EdlENE KElY ataidE SEaBra MoUta para exercer o cargo 
em comissão de coordenador administrativo de Unidade Prisional, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.429/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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. 2021/1009041,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, WaNdErSoN SiQUEira riBEiro para exercer o cargo 
em comissão de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 13 de setembro de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.430/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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 ofício nº 449/2021-GaB/SEEl,
r  E S o l V E:
i. exonerar BErtiNo lEal BarBoSa NEto do cargo em comissão de co-
ordenador de Núcleo i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer. 
ii. nomear raQUEl dE SoUSa SiQUEira PaSSariNHo para exercer o 
cargo em comissão de coordenador de Núcleo i, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Esporte e lazer.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.431/2021-ccG, de 13 de seteMBro 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 o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar aliSSoN PErEira do NaSciMENto, assessor de Gabinete, na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 17 de agosto de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 dE SEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 703774
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coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 41/2021-ccG/Pa.
ProcESSo Nº: 2021/962.515.
coNtrataNtE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita no cNPJ sob o 
n.º 03.584.058/0001-18.
ENdErEÇo: av. Boulevard castilhos frança s/n – Belém – Pa.
oBJEto: locação de espaço para a realização para evento com a presença 
do Vice Presidente da república, Ministro de Estado e Embaixadores Es-
trangeiros.
fUNdaMENto: lEi Nº 8.666/93, art. 24, iNciSo XXiV.
data da aSSiNatUra: 03/09/2021.
ViGÊNcia: 08/09/2021.
Valor GloBal: r$ 64.738,00 (sessenta e quatro mil setecentos e trinta 
e oito reais).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; Natureza de despesa: 339039; fonte: 0101; ação: 233368.
ordENador
luciana Bitencourt  Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil

Protocolo: 703394

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 10º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20/2017-ccG/Pa.
tErMo aditiVo: 10º
coNtrato: 20/2017 – ccG/Pa
oBJEto: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contrato 
nº. 20/2017.
fUNdaMENto: art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93.
data da aSSiNatUra: 10/09/2021.
ViGÊNcia: 12/09/2021 a 11/09/2022.
Valor: r$ r$ 211.374,00 (duzentos e onze mil trezentos setenta e quatro 
reais) EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função:04; Sub-função:122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339037; ação: 246498.
coNtrataNtE:
caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 07.730.458/0001-45.
coNtratada: a. a. J. loUrENÇo & cia ltda, inscrita no cNPJ nº 
05.619.593/0001-92.
ENdErEÇo: travessa do chaco, n° 1847- casa B, Bairro do Marco, cEP: 
66.093-541 Belém/Pa.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil.

Protocolo: 703538
eXtrato –  3º terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 30/2018-ccG/Pa.
coNtrataNtE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: EQUiSYStEM coMÉrcio E SErViÇoS dE tElEcoMUNica-
ÇÕES E iNforMática ltda, inscrita no cNPJ nº 08.629.122/0001-53.
ENdErEÇo: travessa 03 de maio, nº 839, Sala 1, Bairro de São Brás, cEP: 
66.060-600, Belém – Pa.
oBJEto: Prorrogação da vigência do contrato nº. 30/2018-ccG/Pa, por 
mais 12 (doze) meses, bem como reajuste de preço com base no iPca/
iBGE, de aproximadamente 8,73%.
fUNdaMENto: art. 57, inciso ii e 65, inciso ii, alínea “d” da lei 8.666/93 
e suas alterações.
data da aSSiNatUra: 09/09/2021.
ViGÊNcia: 14/09/2021 à 13/09/2022.
Valor GloBal: r$ 44.907,12 (quarenta e quatro mil novecentos e sete 
reais e doze centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339040; ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 703555

diÁria
.

Portaria Nº 764/2021-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°2021/993803, de 9 de setembro 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 caMEtá/Pa, no período de 09 a 11/09/2021.

Servidor objetivo
GErSoN aNtoNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 

matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário 
de diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 703430

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 766/2021-crG, de 13 de setembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENtaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/1005680, de 13/09/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 10/09/2021, o gozo 
de férias da servidora taMara lÚcia SaNtoS E SilVa, id. funcional nº. 
5897818/3, concedido por meio da Portaria nº. 645/2021-crG, publicada 
no doE Nº. 34.663, de 09/08/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 de Setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
 
Portaria N°. 767/2021-crG, de 13 de setembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENtaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/1008248, de 13/09/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado, referente ao mês de oUtUBro de 2021.

id. fUNcioNal SErVidor PErÍodo aQUiSitiVo PErÍodo GoZo

5899863/2 VaNESSa carNEiro carMoNa 01/02/2019 a 
31/01/2020

04/10/2021 a 
18/10/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 13 de Setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 703750

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 818/2021 – 
di/cMG, de 13 de seteMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: cametá/Pa; Período: 09 a 10/09/2021; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° tEN QoPM luiz 
Paulo Benjamin leal, Mf nº 4220579/4, 1° tEN QoPM Victor lincoln da 
cunha Barros, Mf nº 4220541/2, 1º SGt PM andré costa carvalho, Mf 
nº 54193101/3, 2° SGt BM Pedro Nazareno dos Santos Modesto, Mf nº 
5602289/2, 3º SGt PM Gerson José ferreira Gomes, Mf nº 5733200/2, cB 
PM osmar da conceição Moraes de Sousa Junior, Mf nº 57200026/3, cB 
PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2 e cB PM Marcos Paulo Silva 
do Nascimento, Mf nº 54193024/2; ordenador de despesa: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 703563
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eXtrato de Portaria Nº 819/2021 – 
di/cMG, de 13 de seteMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 31/08 a 02/09/2021; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: cEl QoPM osmar Viei-
ra da costa Júnior, Mf nº 3405915/4; ordenador de despesa: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 703565

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 426/2021-PGe.G., de 13 de setembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
aUtoriZar, o assessor José Mauricio Vieira Barata Junior, identidade 
funcional nº 5888375/5, a se afastar de suas funções no período de 13.09 
a 01.10.2021, para gozo de residual de férias, interrompida pela Portaria 
Nº 345/2021-PGE.G., de 16.07.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 703439

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNtrato nº. 24/2021-seac
Na publicação do doe N° 34.680, de 25/08/2021,
onde lê-se: ...”conforme especificações contidas na cláusula décima – 
item nº. 14.1 do instrumento contratual e termo de referência....
Valor anual total: r$ 201.399,04 (duzentos e um mil e trezentos e trinta e 
nove reais e quatro centavos)”.
Leia-se: ...”conforme especificações contidas no item 4.1 e 7.1 do Projeto 
Básico e cláusula oitava do instrumento contratual.
Valor anual total: r$ 224.600,00 (duzentos e vinte e quatro mil e seis-
centos reais)”.

Protocolo: 703627

.

.

diÁria
.

Portaria 122/2021-GaB/seac
Belém Pa, 13 de setembro de 2021
o SEcrEtário adJUNto da SEcrEtaria EStratÉGica dE EStado dE
articUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o PaE 2021/992788,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor fraNciSco raiNEro dE SoUSa filHo, Matrícula 
5953276-2, cPf 051.433.052-09, 2,5 (duas e meia) diárias, no período 
de 14/09/2021 a 16/08/2021, com destino ao Município de Parauapebas 
no Estado do Pará, “com objetivo de orientar as ações integradas e in-
tercomplementares nas áreas da educação, assistência social, esporte e 
lazer, saúde, políticas para as mulheres e jovens e suas interações com a 
segurança pública”, naquele município.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 13 de setembro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNtoS JÚNior
SEcrEtário adJUNto

Protocolo: 703337

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 869/2021- daF/sePLad de 10 de seteMBro 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° 2021/508375, de 12 de maio 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 ricardo NUNES da SilVa, funcional nº. 
5112460/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para a fun-
ção de fiscal e o servidor JoÃo GUilHErME dE liMa, id. funcional nº. 
3219330/1, ocupante do cargo de Pedagogo, para a função de Suplen-
te, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 
47/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NEJaMENto E adMiNiStraÇÃo - SEPlad e a empresa MorEira GodoY 
coMÉrcio E SErViÇoS EirEli-EPP.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 703349

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 880/2021-daF/sePLad, de 13 de seteMBro 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°2021/593056,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor oYaMa BraSil GoNcalVES JU-
Nior, id. funcional nº. 54181354/2, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão ambiental, para responder como chefe de Gabinete, durante o im-
pedimento legal da titular Marilia liMa dE MoraES, id. funcional nº. 
57201165/1, no período de 16/08/2021 a 14/09/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 13 dE 
SEtEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 703704

FÉrias
.

Portaria Nº 870/2021-daF/sePLad, de 10 de seteMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
considerando o Processo nº. 2021/961354,
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.770/2021-daf/SEPlad de 10/08/2021, publicada 
no doE nº. 34.668 de 12/08/2021, referente à concessão de férias da ser-
vidora MariNEtE alVES da SilVa id. funcional nº. 5935527/2, ocupante 
do cargo de assistente administrativo.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 10 dE 
SEtEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araUJo
diretora de administração e finanças
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Portaria Nº 871/2021-daF/sePLad, de 13 de seteMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/993582,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 09/09/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da Portaria Nº 
770/2021 – daf/SEPlad de 10/08/2021, publicada no doE nº. 34.668 de 
12/08/2021, à servidora lorENa KEllY alMEida dE SoUZa, id. funcional 
nº.57174989/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo / contador, 
lotada no Núcleo de controle interno – NciN/SEPlad.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 13 dE 
SEtEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 703342

Portaria Nº 271, de 9 de seteMBro de 2021 - dPo
a SEcrEtária dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1846, de 08/09/2021 e 1847, de 08/09/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 271, de 9 de seteMBro de 2021

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

dE dESPESa

foNtE

3º QUadriMEStrE - 2021

SEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

dEfESa Social
Polícia civil

outras despesas 
correntes 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00

contrato Estimativo
 0101 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00

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

SEGUP
outras despesas 

correntes 90.524,96 0,00 0,00 0,00 90.524,96

despesas ordinárias
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) cBM
 0101 83.031,45 0,00 0,00 0,00 83.031,45

dEStaQUE rEcEBido 
do(a) SEaP

 0101 7.493,51 0,00 0,00 0,00 7.493,51
dESENVolViMENto 
SÓcio-EcoNÔMico

EMatEr
outras despesas 

correntes 1.206.033,06 0,00 0,00 0,00 1.206.033,06

despesas ordinárias
 0660 1.206.033,06 0,00 0,00 0,00 1.206.033,06

itErPa
investimentos 7.133.963,24 0,00 0,00 0,00 7.133.963,24

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0623 7.133.963,24 0,00 0,00 0,00 7.133.963,24
GEStÃo
iGEPrEV

investimentos 1.566.797,81 0,00 0,00 0,00 1.566.797,81
obras e instalações

 0261 1.566.797,81 0,00 0,00 0,00 1.566.797,81

PolÍtica Social
fHcGV

outras despesas 
correntes 3.996.355,40 1.578.118,40 1.578.118,40 1.578.118,40 8.730.710,60

despesas ordinárias
 0269 2.418.237,00 0,00 0,00 0,00 2.418.237,00

dEStaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 1.578.118,40 1.578.118,40 1.578.118,40 1.578.118,40 6.312.473,60
fund. Santa casa

investimentos 0,74 0,00 0,00 0,00 0,74
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0260 0,74 0,00 0,00 0,00 0,74

SEaStEr
investimentos 2.200.704,31 0,00 0,00 0,00 2.200.704,31

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0306 2.200.704,31 0,00 0,00 0,00 2.200.704,31
SEJUdH

outras despesas 
correntes 113.503,64 113.503,64 113.503,64 113.503,64 454.014,56

contrato Estimativo
 0101 13.780,35 13.780,35 13.780,35 13.780,35 55.121,40

contrato Global
 0101 99.723,29 99.723,29 99.723,29 99.723,29 398.893,16

SESPa
outras despesas 

correntes 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

despesas ordinárias
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

PolÍtica SÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

despesas ordinárias
 0101 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

UEPa
investimentos 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0102 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

3º QUadriMEStrE - 2021
SEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
1.206.033,06 0,00 0,00 0,00 1.206.033,06

EMatEr
 0660 1.206.033,06 0,00 0,00 0,00 1.206.033,06

cultura 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00
fcP
 0101 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

direitos Socioas-
sistenciais 2.200.704,31 0,00 0,00 0,00 2.200.704,31

SEaStEr
 0306 2.200.704,31 0,00 0,00 0,00 2.200.704,31

Educação Superior 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00
UEPa

 0102 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00
Governança 

Pública 8.700.761,05 0,00 0,00 0,00 8.700.761,05

iGEPrEV
 0261 1.566.797,81 0,00 0,00 0,00 1.566.797,81

itErPa
 0623 7.133.963,24 0,00 0,00 0,00 7.133.963,24

Manutenção da 
Gestão 1.282.995,64 113.503,64 113.503,64 113.503,64 1.623.506,56

Polícia civil

 0101 1.169.492,00 0,00 0,00 0,00 1.169.492,00
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SEJUdH
 0101 113.503,64 113.503,64 113.503,64 113.503,64 454.014,56

Saúde 4.296.356,14 1.878.118,40 1.878.118,40 1.878.118,40 9.930.711,34
fHcGV

 0269 2.418.237,00 0,00 0,00 0,00 2.418.237,00
dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 1.578.118,40 1.578.118,40 1.578.118,40 1.578.118,40 6.312.473,60
fund. Santa casa

 0260 0,74 0,00 0,00 0,00 0,74
SESPa

dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
Segurança Pública 2.321.032,96 0,00 0,00 0,00 2.321.032,96

Polícia civil
 0101 2.230.508,00 0,00 0,00 0,00 2.230.508,00

SEGUP
dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) cBM

 0101 83.031,45 0,00 0,00 0,00 83.031,45
dEStaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEaP

 0101 7.493,51 0,00 0,00 0,00 7.493,51

foNtE
3º QUadriMEStrE - 2021

SEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         3.660.028,60 113.503,64 113.503,64 113.503,64 4.000.539,52

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUrSoS 
ordiNárioS 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00

0103 - fES - recursos ordinários 1.578.118,40 1.578.118,40 1.578.118,40 1.578.118,40 6.312.473,60

0260 - rEc.ProVEN.traNSfE-
rENc.coNVENioS E oUtroS                   0,74 0,00 0,00 0,00 0,74

0261 - rEc.ProP.dirEtaMENtE 
arrEc.PElo orG.adM.iNdir               1.566.797,81 0,00 0,00 0,00 1.566.797,81

0269 - SUS / Servicos Produzidos 2.418.237,00 0,00 0,00 0,00 2.418.237,00

0301 - recursos ordinários 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

0306 - recursos Provenientes 
de transferências - convênios 

e outros
2.200.704,31 0,00 0,00 0,00 2.200.704,31

0623 - recursos Provenientes de 
alienação de Bens 7.133.963,24 0,00 0,00 0,00 7.133.963,24

0660 - recursos Provenientes 
de transferências de convênios 

e outros
1.206.033,06 0,00 0,00 0,00 1.206.033,06

total 20.553.883,16 1.991.622,04 1.991.622,04 1.991.622,04 26.528.749,28

*republicada por ter saído com incorreção no doe n° 34.694, de 
10/09/2021

Portaria Nº 275, de 13 de seteMBro de 2021 - dPo
a SEcrEtária dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1400, de 25/03/2021, 1842, de 08/09/2021 e 
1854, de 13/09/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 275, de 13 de seteMBro de 2021

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

dE dESPESa

foNtE

3º QUadriMEStrE - 2021

SEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

dEfESa Social
cBM

investimentos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
obras e instalações

 0101 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

PMPa
outras despesas 

correntes 0,00 736.479,51 0,00 0,00 736.479,51

contrato Estimativo
 0301 0,00 736.479,51 0,00 0,00 736.479,51

SEGUP
outras despesas 

correntes 314.855,05 0,00 0,00 0,00 314.855,05

despesas ordinárias
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 314.855,05 0,00 0,00 0,00 314.855,05

dESENVolViMENto 
SÓcio-EcoNÔMico

EMatEr
investimentos 5.430.387,00 12.631.664,61 0,00 0,00 18.062.051,61

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 5.430.387,00 3.130.516,80 0,00 0,00 8.560.903,80
obras e instalações

 0101 0,00 9.501.147,81 0,00 0,00 9.501.147,81
outras despesas 

correntes 1.496.810,80 469.002,50 465.997,50 454.750,00 2.886.560,80

contrato Estimativo
 0101 103.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 403.000,00

contrato Global
 0101 354.750,00 354.750,00 354.750,00 354.750,00 1.419.000,00

despesas ordinárias
 0101 1.039.060,80 14.252,50 11.247,50 0,00 1.064.560,80

NGPMcrEdcid
inversões financeiras 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

outras despesas
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fdE
 0101 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

GEStÃo
SEfa

investimentos 475.500,00 0,00 0,00 0,00 475.500,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 2101 475.500,00 0,00 0,00 0,00 475.500,00

iNfra-EStrUtUra E 
traNSPortE

coHaB
investimentos 83.351,03 0,00 0,00 0,00 83.351,03

obras e instalações
 0101 83.351,03 0,00 0,00 0,00 83.351,03

cPH
investimentos 731.151,43 0,00 0,00 0,00 731.151,43

obras e instalações
 0101 731.151,43 0,00 0,00 0,00 731.151,43

PolÍtica Social
fEaS

outras despesas 
correntes 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

SESPa
outras despesas 

correntes 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do EStado

casa civil
outras despesas 

correntes 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 700.000,00

contrato Global
 0101 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 90.489,77 0,00 0,00 0,00 90.489,77
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folha Suplementar
 0101 90.489,77 0,00 0,00 0,00 90.489,77

ProGraMa/
orGÃo foNtE

3º QUadriMEStrE - 2021

SEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
5.990.387,00 12.631.664,61 0,00 0,00 18.622.051,61

EMatEr

 0101 5.990.387,00 12.631.664,61 0,00 0,00 18.622.051,61

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

83.351,03 0,00 0,00 0,00 83.351,03

coHaB

 0101 83.351,03 0,00 0,00 0,00 83.351,03

direitos Socioas-
sistenciais 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

fEaS

 0101 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Governança 
Pública 475.500,00 14.252,50 11.247,50 0,00 501.000,00

EMatEr

 0101 0,00 14.252,50 11.247,50 0,00 25.500,00

SEfa

 2101 475.500,00 0,00 0,00 0,00 475.500,00

infraestrutura e 
logística 731.151,43 0,00 0,00 0,00 731.151,43

cPH

 0101 731.151,43 0,00 0,00 0,00 731.151,43

Manutenção da 
Gestão 1.527.300,57 654.750,00 454.750,00 454.750,00 3.091.550,57

casa civil

 0101 590.489,77 200.000,00 0,00 0,00 790.489,77

EMatEr

 0101 936.810,80 454.750,00 454.750,00 454.750,00 2.301.060,80

Saúde 514.855,05 0,00 0,00 0,00 514.855,05

SEGUP

dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 314.855,05 0,00 0,00 0,00 314.855,05

SESPa

dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Segurança Pública 500.000,00 736.479,51 0,00 0,00 1.236.479,51

cBM

 0101 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

PMPa

 0301 0,00 736.479,51 0,00 0,00 736.479,51

trabalho, Empre-
go e renda 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

NGPMcrEdcid

dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fdE

 0101 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

foNtE
3º QUadriMEStrE - 2021

SEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         15.832.190,03 13.300.667,11 465.997,50 454.750,00 30.053.604,64

0301 - recursos ordinários 0,00 736.479,51 0,00 0,00 736.479,51
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 514.855,05 0,00 0,00 0,00 514.855,05

2101 - recursos de con-
trapartida de Empréstimos 

do Bid
475.500,00 0,00 0,00 0,00 475.500,00

total 16.822.545,08 14.037.146,62 465.997,50 454.750,00 31.780.439,20

Protocolo: 703762

Portaria Nº 140, de 13 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 05 de de-
zembro de 2019, publicado no doE nº 34.051 de 05 de dezembro de 2019,
rESolVE:
torNar SEM EfEito a Portaria nº 136 de 09 de setembro de 2021, publi-
cada no doE 34.694 de 10 de setembro de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 13 de 
setembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 703765

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad) 
aUditoria GeraL do estado do ParÁ – aGe

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

coNcUrso PÚBLico c-212
editaL Nº 01/sePLad/aGe, de 13 de seteMBro de 2021

a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo – 
SEPlad e a aUditoria GEral do EStado do Pará (aGE), no uso de 
suas atribuições legais, torNaM PÚBlica a realização do concurso Público 
c-212 destinado ao provimento de vagas em cargos efetivos de nível 
médio e superior, e à formação de cadastro de reserva da aGE, mediante 
as condições estabelecidas neste edital.
1. das NorMas aPLicÁVeis 
1.1) constituição da república federativa do Brasil; constituição do 
Estado do Pará; lei Estadual n.º 5.810/94 e suas alterações (regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração direta, das 
autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará); lei nº 6.176, de 
29 de dezembro de 1998 e suas alterações e demais normas pertinentes.
2. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
2.1)  o concurso público será regulado pelas normas contidas no presente 
edital e seus anexos, além da legislação citada no preâmbulo, e será 
executado pela fundação cEtaP. 
2.2)  o acompanhamento e a supervisão de todo o processo de seleção 
pública, bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando 
o regular desenvolvimento do certame, serão feitos pela comissão do 
concurso, designada mediante Portaria nº 098 de 07 de julho de 2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.631 de 08 de julho de 2021. 
2.3)  o concurso público destina-se a selecionar candidatos visando ao 
preenchimento do número total de 21 (vinte e uma) vagas para provimento 
imediato de cargo efetivo e formação de cadastro de reserva no quadro de 
servidores da aGE, conforme previsto no item 4 deste edital.
2.4)  o concurso público compreenderá a realização das seguintes etapas, 
conforme a seguir:
a) 1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) 2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e
c) 3ª Etapa: Prova de títulos, de caráter meramente classificatório, 
somente para os cargos de nível superior.
2.5)  as provas referentes ao concurso público serão aplicadas na cidade 
de Belém (Pa).
2.6)  os candidatos nomeados estarão sujeitos ao regime Jurídico Único do 
Estado do Pará, instituído pela lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, bem como à lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, e suas 
alterações, além das demais normas aplicáveis, inclusive as internas da aGE.
2.7)  As nomeações estão condicionadas à ordem final de classificação 
dos candidatos aprovados nas etapas do concurso público, à necessidade 
de serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do Estado do 
Pará, durante o prazo de validade do concurso, qual seja 2 (dois) anos, 
a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da aGE.
2.8) os horários mencionados no presente edital e nos demais editais e 
comunicados a serem publicados para este concurso público obedecerão 
ao horário oficial de Brasília.
2.9)  São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a)    aNEXo i – conteúdo Programático;
b)    aNEXo ii – cronograma completo;
c)    aNEXo iii – informações dos cargos;
d)    aNEXo iV – Solicitação de atendimento Especial.
2.10) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
no Diário Oficial do Estado do Pará (https://www.ioepa.com.br), bem 
como aqueles que forem divulgados na internet, no endereço eletrônico da 
Fundação CETAP (https://www.fundacaocetap.com.br).
2.11) O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes de 
sua participação nas Etapas deste concurso.
2.12) o cronograma inicial para a realização deste concurso público é o 
descrito no anexo ii deste edital, sujeito a eventuais alterações posteriores.
3. da iMPUGNaÇÃo ao editaL
3.1)  É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação 
ao presente edital e(ou) eventuais retificações, a partir da sua publicação 
no Diário Oficial do Estado até o dia 16 de setembro de 2021.
3.2)  o pedido de impugnação deverá ser protocolado na central de 
atendimento ao candidato da fundação cEtaP (cac-fundação cEtaP) av. 
Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, centro, Belém/
Pa. (Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 horas) e indicar o(s) 
item(ns) a ser(em) impugnado(s).
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3.2.1)  opcionalmente, o pedido de impugnação poderá ser realizado na 
página do concurso público no site https://www.fundacaocetap.com.br, 
fazendo o login, clicando no botão “impugnação contra o Edital de abertura” 
e preenchendo eletronicamente o formulário próprio, com protocolo até às 
23h59min do dia 16 de setembro de 2021.
3.3)  os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela 
comissão do concurso e pela fundação cEtaP.
3.4)  ao término da apreciação das solicitações de impugnação de que trata 
o subitem anterior, a fundação cEtaP divulgará em seu sítio eletrônico, 
endereço https://www.fundacaocetap.com.br, relatório contendo a análise 
e o julgamento dos eventuais pedidos de impugnação.
3.5) Não caberá, sob hipótese alguma, recurso administrativo sobre o 
resultado do julgamento dos pedidos de impugnação.
4. das VaGas
4.1) o presente concurso se destina ao preenchimento de 21 (vinte e uma) 
vagas em cargos de provimento efetivo, bem como à formação de cadastro 
reserva no limite de 02 (duas) vezes o número de vagas ofertadas para 
cada cargo, observando-se o resultado final de aprovação e classificação 
dos candidatos no certame. os cargos e vagas ofertados para provimento 
imediato são os indicados na tabela a seguir:

carGo VaGaS aMPla coNcorrÊNcia VaGaS Pcd total dE 
VaGaS

NÍVEl MÉdio
aSSiStENtE adMiNiStratiVo 1 - 1 +cr

NÍVeL sUPerior
aUditor dE fiNaNÇaS E coNtrolE 18 1 19 + cr

tÉcNico EM GEStÃo dE iNforMática 1 - 1 + cr
totaL GeraL 20 1 21 +cr

4.2)     o cadastro de reserva está limitado a 02 (duas) vezes o quantitativo 
de vagas estabelecidas para cada cargo para provimento imediato.
4.3)     as informações referentes às atribuições, Nível de Escolaridade, 
requisitos para Provimento no cargo, remuneração, carga Horária e 
Quantidade de Vagas estão dispostas no anexo iii – informações dos 
cargos do presente Edital. 
4.4) os candidatos aprovados e após nomeados, devem estar disponíveis 
para a posse no prazo legal e lotação imediata de acordo com a necessidade 
do órgão, respeitando o interesse da administração Pública.
4.4.1)  os candidatos nomeados poderão exercer as suas atividades em 
qualquer unidade da aGE, a critério exclusivo da administração Pública, 
observada a ordem de classificação. 
5. dos reQUisitos Para iNVestidUra No carGo
5.1) o candidato aprovado no presente concurso Público deverá atender, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, dentro do número 
de vagas ofertadas;
b) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal 
nas condições previstas no artigo 12, §1º da constituição federal; no caso 
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da constituição da república 
federativa do Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do decreto nº 
70.436, de 18 de abril de 1972;
c)ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos, na data da posse;
d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e, no caso de candidato 
do sexo masculino, das obrigações militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) apresentar, no momento da posse, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para o exercício do cargo constantes no anexo iii – 
informações dos cargos deste edital, bem como outros documentos que 
se fizerem necessários, na forma da lei vigente;
g) apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, na 
forma do decreto Estadual nº 1.712, de 12 de julho de 2021;
h) apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função 
pública, ou proventos de inatividade; ressalvadas as possibilidades de 
acumulação lícita previstas no inciso XVi do art. 37 da constituição federal 
e no decreto Estadual  nº 1.950, de 28 de dezembro de 2017;
i) ser considerado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo 
no exame médico pré-admissional, realizado pela perícia médica oficial, 
devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os 
quais correrão às  suas expensas;
j) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público 
por qualquer órgão público ou entidade, da esfera federal, estadual ou 
municipal;
6. da iNscriÇÃo No coNcUrso PÚBLico
6.1) o valor da taxa de inscrição será de r$ 48,00 (quarenta e oito reais) 
para o cargo de nível médio e r$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa 
e nove centavos) para os cargos de nível superior.
6.2) as inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, no período entre 8h (oito 
horas) do dia 28 de setembro de 2021 e 23h e 59 min (vinte e três horas e 
cinquenta e nove minutos) do dia 11 de novembro de 2021.
6.2.1) a fundação cEtaP, a auditoria Geral do Estado do Pará (aGE) e 
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SEPlad) não 
se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

6.2.2) após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição por meio do documento de arrecadação 
Estadual (daE), pagável apenas nos seguintes Bancos: 
a) Banco do Brasil;
b) caixa Econômica;
c) Bradesco;
d) itaú;
e) Banpará;
f) Banco da amazônia (BaSa).
6.2.2.1) o candidato que não cumprir a determinação prevista no subitem 
6.2.2 do presente edital poderá ter o seu pagamento não reconhecido, 
sendo cancelada a inscrição.
6.3) o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 
23h59min do dia 12 de novembro de 2021. o pagamento após a data de 
vencimento implica o cancelamento da inscrição.
6.3.1) as inscrições somente serão efetivadas após a quitação do valor da 
taxa de inscrição, por meio do daE, ou do deferimento da isenção da taxa 
de inscrição validado pela fundação cEtaP.
6.3.2) o daE gerado pelo Sistema Eletrônico de inscrições da fundação 
cEtaP terá vencimento datado para os dois dias subsequentes à data em 
que foi gerado, exceto os daE’s que forem gerados ou reimpressos no 
último dia de inscrição, que observarão o prazo de vencimento indicado no 
item 6.3 deste edital.
6.3.3) após o vencimento do daE, o título não poderá ser utilizado para 
pagamento da inscrição podendo, entretanto ser reimpresso por meio do 
Sistema Eletrônico de inscrições da fundação cEtaP que irá gerar novo 
daE com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do 
subitem 6.3.2 deste Edital. 
6.3.4) o pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no presente 
edital, a realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja 
pela quitação do daE e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado 
neste Edital implicam o cancelamento da inscrição. 
6.3.5) Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de 
inscrição, o mero comprovante de agendamento bancário. 
6.3.6) Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em 
caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), 
transferência ou depósito em conta corrente, doc/tEd, ordem de pagamento, 
ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
6.3.7) Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar 
o pagamento do daE, devendo ser respeitado o prazo limite determinado 
neste Edital. 
6.3.8) o candidato deverá conferir os dados do daE referente à taxa de 
inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a não conferência dos 
respectivos dados, bem como o pagamento de daE falso. a não observação 
destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não 
inscrição e participação no certame. 
6.3.9) após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter 
em segurança o daE devidamente autenticado e/ou o comprovante de 
pagamento, que deverá ser conservado até a publicação do resultado final 
do concurso. 
6.4) o candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um cargo de 
nível médio e a um cargo de nível superior. 
6.4.1) caso o candidato realize mais de uma inscrição para cargos que 
exijam o mesmo grau de escolaridade, será considerada como oficial 
apenas a mais recente, considerando a data, hora, minuto e segundo 
do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de inscrições da 
fundação cEtaP.
6.5) antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital 
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
6.5.1) o candidato é responsável pela veracidade dos dados cadastrais 
informados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
6.5.2) É vedada a inscrição condicional, fora do prazo previsto de inscrições 
estipulado no presente edital e no anexo ii – cronograma completo 
6.5.3) Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de cadastro de 
Pessoa física (cPf) do candidato, emitido pelo Ministério da fazenda.
6.5.4) as informações prestadas na inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a fundação cEtaP do direito 
de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de 
forma completa.
6.5.4.1) o candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma 
completa o campo referente a nome, endereço, telefone e e-mail, bem 
como deverá informar o cEP correspondente à sua residência.
6.5.5) o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será 
devolvido, salvo nas condições legalmente previstas.
6.5.5.1) No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com 
cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer 
motivo, a fundação cEtaP reserva-se o direito de tomar as medidas legais 
cabíveis, não efetivando a inscrição.
6.5.5.2) É vedada ao candidato a transferência para terceiros do valor pago 
da taxa de inscrição.
6.5.6) o candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem 
ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião 
da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o 
respectivo cargo, conforme o disposto no item 5 deste edital e no anexo iii 
– informações dos cargos, sob pena de impedimento ao ato de investidura.
6.5.7) a não integralização dos procedimentos de inscrição implica a 
desistência do candidato.
6.5.8) o candidato inscrito deverá atentar para a formalização da 
inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos 
moldes estabelecidos neste edital, será automaticamente considerada não 
efetivada pela fundação cEtaP.
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6.5.9) o candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência 
quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e 
resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de 
nascimento, notas e desempenho nas provas e etapas, entre outros, tendo 
em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da 
publicidade dos atos atinentes ao concurso público.
6.5.10) Os candidatos ficam cientes, também, de que tais informações 
poderão ser encontradas na rede mundial de computadores por meio dos 
mecanismos de busca atualmente existentes.
7. das coNdiÇÕes Para iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo
7.1) Em conformidade com a legislação em vigor, a isenção da taxa de 
inscrição será concedida para:
a) o candidato que estiver inscrito no cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo federal (cadÚnico) e for membro de família de baixa 
renda, nos termos do decreto federal no. 6.135/2007; e (ou)
b) a pessoa com deficiência, de acordo com o item 8 deste edital, que 
terá direito à isenção da taxa de inscrição nos termos da lei Estadual nº. 
6.988/2007.
7.2) os candidatos inscritos no cadÚnico deverão: 
a) Solicitar a isenção da taxa de inscrição, selecionando o “tipo de 
Solicitação”, “Candidato Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, 
indicando o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b) Preencher e entregar/enviar a “declaração de que atende à condição de 
ser membro de família de baixa renda” (ver modelo disponível na página 
de acompanhamento do concurso público https://www.fundacaocetap.
com.br), nos termos do decreto federal n.º 6.135, de 26 de junho de 
2007, devidamente preenchida;
c) Entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
a) Solicitar a isenção da taxa de inscrição, selecionando o “tipo de 
Solicitação”, “Candidato com Deficiência” e preencher os dados requeridos, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b) Preencher e entregar/enviar o Requerimento específico (ver modelo 
disponível na página de acompanhamento do concurso público http://
www.fundacaocetap.com.br) acompanhado de Laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, Requerimento 
específico acompanhado de carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence; 
c) Entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.4) Para o protocolo de entrega e/ou envio do requerimento de isenção 
da taxa de inscrição juntamente com os documentos respectivos previstos 
nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital, o candidato poderá utilizar-se de 
um dos meios a seguir descritos:
a) presencial: dirigir-se à cac-fundação cEtaP (ver item 20) e protocolar 
a documentação indicada nos subitens 7.2 ou 7.3 do presente edital. o 
candidato poderá apresentar cópia simples acompanhada do documento 
original para verificação; ou
b) via postal: envio da documentação indicada nos subitens 7.2 e/ou 7.3 
do presente edital, em cópia autenticada, via SEdEX ou carta registrada 
com aviso de recebimento, para a sede da fundação cEtaP em Belém/Pa 
(ver endereço no item 20 deste Edital); ou
c) via internet: por upload da documentação indicada nos subitens 7.2 e/ou 
7.3 do presente edital em formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo 
de 2MB, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br.
7.5) os requerimentos de isenção da taxa de inscrição e documentação 
respectiva deverão ser protocolados/enviados, impreterivelmente, entre os 
dias 28 e 29 de setembro de 2021. os requerimentos e/ou documentos 
protocolados/enviados após esse período não serão conhecidos.
7.5.1) Para requerimentos e documentos protocolados de forma presencial, 
o candidato deve protocolar nos dias 28 e 29 de setembro de 2021, entre 
os horários de 8h e 18h.
7.5.2) Para requerimentos e documentos enviados via postal, valerá a data 
da postagem.
7.5.3) Para requerimentos e documentos enviados via internet, deverão 
realizar o upload entre as 8h do dia 28 até às 23he59min do dia 30 de 
setembro de 2021.
7.6) O deferimento do Requerimento de isenção da taxa de inscrição ficará 
condicionado à comprovação da condição de inscrito ativo no cadÚnico 
e/ou à comprovação da deficiência, bem como pelo encaminhamento da 
documentação especificada nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital.
7.7) a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas 
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra 
a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso público, aplicando-
se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do decreto federal no. 
83.936/1979.
7.8) o simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da 
isenção de taxa de inscrição não garante ao interessado a sua concessão, 
a qual estará sujeita à análise e deferimento do pedido por parte da 
fundação cEtaP, conforme o caso.
7.9) o candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida, 
mas que tenha efetivado o pagamento do daE terá a sua isenção cancelada.
7.10) Não será permitido, após o período de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição, complementação da documentação, bem como solicitação de revisão.
7.11) Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição 
ao candidato que:

a)   omitir informações e/ou apresentar informações inverídicas; e/ou
b)   fraudar e/ou falsificar documentação.
7.11.1) Nos casos previstos no subitem 7.7 do presente edital, o candidato 
terá sua situação informada à autoridade policial competente para as 
providências cabíveis.
7.12) Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) estiver inscrito/a no cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
federal há menos de 45 dias;
d) estiver com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses;
e) informar dados no cadastro do site da fundação cEtaP que divergem 
dos dados cadastrados no cadastro único;
f) os documentos enviados/entregues forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
g) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; 
h) não observar a forma de envio, o prazo e os horários estabelecidos no 
anexo ii – cronograma completo deste Edital;
i) não possuir condição contemplada no subitem 7.1 do presente edital;
j) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 
7.2 e 7.3 deste edital.
7.13) Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de 
inscrição via fax, via correio eletrônico ou qualquer outro meio que não os 
informados neste edital.
7.14) a entrega da documentação exigida será de responsabilidade 
exclusiva do candidato, a fundação cEtaP não se responsabilizará por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta 
da referida documentação.
7.15) a simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção 
de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise por parte da 
fundação cEtaP nos termos das regras previstas neste Edital. os documentos 
listados nos subitens 7.2 e/ou 7.3 apresentados não serão devolvidos. 
7.16) o não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, a falta ou inconformidade de alguma 
documentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do 
período fixado implicará indeferimento do referido pedido.
7.17) ao término da apreciação dos requerimentos de isenção da taxa 
de inscrição e dos respectivos documentos, será publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://
www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 19 de outubro de 2021, 
a relação Preliminar das Solicitações de isenção da taxa de inscrição 
deferidas e indeferidas.
7.18) caberá recurso contra a relação Preliminar das Solicitações de 
isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas, nos termos do item 19 
do presente edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido 
de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
7.19) ao término da apreciação dos recursos contra a relação Preliminar 
das Solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas, 
será publicada no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgada no endereço 
eletrônico http://www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 26 de 
outubro de 2021, a Relação Definitiva das Solicitações de Isenção da taxa 
de inscrição deferidas e indeferidas.
8. das VaGas reserVadas Às Pessoas coM deFiciÊNcia
8.1) Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das 
vagas destinadas a cada cargo, desde que a deficiência seja compatível 
com as atribuições do cargo. as disposições deste Edital, referentes às 
pessoas com deficiência, são correspondentes às da Lei nº 7.853/1989 e às 
do decreto nº 3.298/1999, alterado pelo decreto nº 5.296/2004, da lei nº 
12.764/2012 regulamentada pelo decreto nº 8.368/2014, da lei federal 
nº 13.146/2015.
8.1.1) caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 8.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas por cargo, nos termos do artigo 15, parágrafo 
único, da lei nº 5.810/1994.
8.1.2) Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com 
deficiência nos cargos com quantidade de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
8.2) A pessoa com deficiência participará do concurso público em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local 
de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas, de acordo com o 
previsto no presente Edital.
8.3) São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º 
do decreto federal n° 3.298/1999, alterado pelo decreto n° 5.296/2004, 
nos termos da lei federal nº 7.853/1989, lei federal nº 12.764/2012 
e da lei federal nº 13.146/2015 as que se enquadram nas categorias 
de i a V a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do 
Superior tribunal de Justiça: “o portador de visão monocular tem direito 
de concorrer, em Seleção competitiva Pública, às vagas reservadas aos 
deficientes”:
I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 
o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
 III - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
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significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores;
IV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização 
dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, 
lazer e trabalho; e
 V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
8.3.1) a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa 
com deficiência, para todos os efeitos legais, conforme Lei Federal nº 
12.764/2012.
8.4) O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, 
se aprovado e classificado no presente concurso público, terá seu nome 
publicado em lista à parte e, caso obtenha a classificação necessária, 
figurará também na lista de classificação geral.
8.5) As vagas definidas no subitem 8.1 deste edital que não forem providas 
por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação na perícia 
médica ou no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem de classificação do cargo.
8.6) O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade 
de condições com os demais candidatos, com exceção dos requerimentos 
deferidos nos termos do item 9. 
8.7) As atribuições dos cargos não serão modificadas para se adaptarem 
à(às) condição(ões) especial(is) dos candidatos com deficiência.
8.8) o candidato que queira concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico de 
inscrição e, ainda, enviar no período de 28 de setembro de 2021 a 12 
de novembro de 2021, via SEdEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento (com data de postagem até o último dia do período de 
envio/entrega da documentação) para o cac da fundação cEtaP em 
Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), oU via upload, por 
meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br , oU entregar, pessoalmente, no cac da fundação 
cEtaP no Município de Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), 
o seguinte documento comprobatório: laudo Médico legível atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como, 
a provável causa da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) 
meses anteriores à data de publicação deste Edital. deve, ainda, conter 
a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no 
conselho regional de Medicina (crM).
8.8.1) Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato 
Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.
8.8.2) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência que for 
enviada ou entregue pessoalmente, deverá ser acondicionada em envelope 
tamanho a4, devidamente lacrado e etiquetado, conforme o modelo a seguir:

soLicitaÇÃo Para coNcorrer Às VaGas reserVadas Às Pessoas coM deFiciÊNcia
coNcUrSo PÚBlico c-212

aUditoria GEral do EStado do Pará– aGE
Nome completo do candidato

cPf do candidato

8.9) O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar 
essa condição, ou, ainda, mesmo tendo indicado tal condição no formulário 
Eletrônico de inscrição e não enviar via SEdEX ou carta registrada, via 
upload ou entregar, pessoalmente, o documento comprobatório tratado 
no subitem 8.8 deste Edital, não concorrerá às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de 
sua situação, concorrendo às demais vagas para ampla concorrência.
8.10) Não será permitida, após o envio ou entrega da documentação 
comprobatória para a Solicitação para concorrer às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência, a complementação da mesma, ainda que em 
período de recurso.
8.11) o laudo Médico (original, cópia autenticada em cartório ou cópia 
simples acompanhada do original para fins de conferência no CAC) terá 
validade somente para este Concurso Público e para esta finalidade de 
solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, 
e não será devolvido.
8.12) a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade 
do candidato, motivo pelo qual não haverá qualquer verificação de 
regularidade do envelope no momento da entrega, apenas, quando preciso 
e solicitado, a conferência da cópia simples com o original.
8.13) a publicação do resultado final do concurso será divulgada através 
de duas listas, a primeira contendo a classificação de todos os candidatos, 
inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a classificação 
dos candidatos com deficiência.
8.14) O candidato com deficiência aprovado no presente concurso será 
submetido à avaliação realizada por equipe multiprofissional da Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração (SEPlad) .
8.15) Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida 
para justificar a concessão de aposentadoria por invalidez.
9. da soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL
9.1)     o candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial 
para a realização das Etapas deverá indicar, no formulário Eletrônico 
de inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar 
impreterivelmente até o dia 12 de novembro de 2021, via SEdEX ou carta 
registrada (com data de postagem até o último dia do período de envio 
da documentação), para a sede da fundação cEtaP em Belém/Pa (ver 

endereço no item 20 deste Edital) OU via upload, por meio de link específico, 
disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , OU 
entregar, pessoalmente, no cac da fundação cEtaP no Município de Belém/
Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), a Solicitação de atendimento 
Especial acompanhada de laudo Médico emitido com data dos últimos 12 
(doze) meses, a contar da data da publicação do presente edital, todos 
legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). O 
laudo Médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com 
o número de sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM). após 
esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, 
devidamente justificados e comprovados.
9.1.1) As condições específicas disponíveis para realização das provas 
são: prova em braille, prova ampliada (fontes 14, 16 ou 28), fiscal ledor, 
intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 
1 (uma) hora para realização das provas. O candidato com deficiência, que 
necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-
lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da 
área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 4º do Decreto n.o  
9.508/2018.
9.1.2)  caso o candidato opte pelo envio via upload, somente serão aceitos 
documentos no formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.
9.1.3) a inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de 
atendimento especial implicará em seu não atendimento.
9.2) o laudo médico referido no subitem 9.1 deste edital não será devolvido.
9.3) a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
das provas, deverá anexar junto à solicitação de atendimento especial 
cópia da certidão de nascimento da criança, salvo se o nascimento ocorrer 
após essa data, quando então deverá levar a certidão de nascimento 
(original ou cópia autenticada), no dia da prova.
9.3.1)   a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um 
acompanhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar as 
provas. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em 
sala reservada para amamentação. durante a amamentação, é vedada a 
comunicação da lactante com o acompanhante.
9.3.2)  ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos 
objetos e equipamentos descritos nos subitens 12.9, 13.11 e 13.12 deste 
Edital durante a realização do certame.
9.3.3) Nos horários previstos para amamentação, a cada intervalo de 
2 (duas) horas, a candidata lactante poderá ausentar-se até 30 (trinta) 
minutos da sala de prova acompanhada de um fiscal.
9.3.4) o tempo despendido pela amamentação será compensado durante 
a realização da prova em igual período.
9.3.5)  o lactente deverá ter até 6 (seis) meses de vida.
9.4) ficam assegurados às pessoas transexuais, transgêneros e travestis 
os direitos à identificação por meio do seu nome social e à escolha de 
tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis 
e transexuais se reconhecem, bem como são identificadas por sua 
comunidade e em seu meio social.
9.4.1) o candidato que desejar atendimento pelo NoME Social poderá 
requerê-lo por meio do formulário de Solicitação de atendimento pelo 
Nome Social, disponível na página da fundação cEtaP no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, no período respectivo 
fixado no Anexo II – Cronograma Completo deste Edital.
9.4.2) o candidato somente conseguirá fazer o preenchimento do 
formulário de Solicitação de atendimento pelo Nome Social após ter 
concluído o seu processo de inscrição no presente concurso público.
9.4.3) No formulário de Solicitação de atendimento pelo Nome Social, o 
candidato deverá indicar o NoME Social a ser utilizado, o qual estará 
vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de identidade, cPf 
e data de nascimento.
9.4.4) além da informação do NoME Social, o candidato deverá fazer o 
carregamento (upload) dos seguintes arquivos:
a) fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que 
enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro sem o uso de 
óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, 
gorro ou similares;
b) cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identificação 
oficial com foto.
9.4.5) os documentos de que trata o subitem 9.4.4 devem conter todas 
as especificações citadas, serem legíveis para análise, sob pena de serem 
considerados documentos inválidos para comprovação do atendimento.
9.4.6) Somente serão aceitos documentos no formato Pdf, PNG ou JPG, no 
tamanho máximo de 2MB, enviados por meio do formulário de Solicitação 
de atendimento pelo Nome Social.
9.4.7) Não serão considerados válidos documentos apresentados por via 
postal, fax, correio eletrônico ou entregues no dia de aplicação das provas, 
mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido neste Edital.
9.4.8) o candidato que solicitou o atendimento pelo NoME Social terá o 
seu pedido indeferido quando:
a) não anexar os documentos relacionados no subitem 9.4.4 do presente edital;
b) os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
c) for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos 
documentos apresentados.
9.4.9) Não serão aceitas outras formas de Solicitação de atendimento pelo 
Nome Social, tais como: via postal, telefone ou fax.
9.4.10) a anotação do nome social de travestis, transgêneros e transexuais 
constará por escrito nos Editais, relações e resultados do concurso, entre 
parênteses, antes do respectivo nome civil. as pessoas transexuais, 
transgêneros e travestis, candidatas a este concurso, deverão apresentar 
como identificação oficial no dia de aplicação das provas um dos documentos 
previstos no subitem 12.4 do presente edital.
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9.4.11) a fundação cEtaP reserva-se o direito de exigir, a qualquer 
tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação do 
atendimento declarado.
9.5) O candidato que fizer uso de aparelho auditivo por orientação médica 
deverá solicitar permissão para uso do referido aparelho, de acordo com as 
instruções contidas no subitem 9.1 do presente Edital.
9.6) o candidato que por convicção religiosa necessitar realizar a prova 
objetiva e a prova discursiva após horário impeditivo, deverá protocolar 
requerimento indicando a sua condição, solicitando o atendimento 
especial. Nesse caso, será reservada sala especial para aguardar o término 
do horário impeditivo.
9.7) o candidato que necessitar fazer uso do porte de arma deverá 
apresentar documentação que comprove estar amparado pelo art. 6º da 
Lei nº 10.826/2003, em especial o Certificado de Registro de Arma de Fogo 
ou autorização de Porte.
9.7.1) o candidato que estiver armado será encaminhado à coordenação 
de local de Prova, para desmuniciamento da arma, antes do início da 
realização das provas. Em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de 
candidato portando arma de fogo na sala de aplicação da prova.
9.7.2) a Polícia civil do Estado do Pará, em conjunto com a fundação 
cEtaP, garantirá a devida guarda e o acautelamento das armas, em 
ambiente seguro, até a finalização das provas pelo candidato, desde que o 
pedido tenha sido previamente solicitado (de acordo com o prazo indicado 
no subitem 9.1 do presente edital) e justificado.
9.8)  todas as solicitações de atendimento especial serão atendidas 
segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
9.9) ao término da apreciação dos requerimentos de solicitações de 
atendimento especial e dos respectivos documentos, será publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará e divulgada no endereço eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 30 de novembro de 2021, 
a relação Preliminar de Solicitações de atendimento Especial deferidos e 
indeferidos.
9.10) caberá recurso contra a relação Preliminar de Solicitações de 
atendimento Especial deferidos e indeferidos, nos termos do item 19 do 
presente edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido de 
2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
9.11) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a relação 
Preliminar de Solicitações de atendimento Especial deferidos e indeferidos, 
será publicada no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgada no endereço 
eletrônico http://www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 23 de 
dezembro de 2021, a Relação Definitiva de Solicitações de Atendimento 
Especial deferidos e indeferidos para realização da prova.
10. da coNFirMaÇÃo das iNscriÇÕes No coNcUrso PÚBLico
10.1) A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória de 
Candidatos Inscritos a ser publicada no Diário Oficial do Estado do Pará 
na data provável de 30 de novembro de 2021 e divulgada no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
10.1.1) Na lista Provisória de candidatos inscritos no concurso Público, 
serão divulgadas, em ordem alfabética, as seguintes relações:
a) relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas 
e indeferidas;
b) relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para 
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas e 
indeferidas;
c) relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de 
atendimento especial para a realização da Prova objetiva e da Prova 
discursiva deferidas e indeferidas.
10.2) O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por 
parte do candidato, de seus dados     divulgados na lista Provisória de 
candidatos inscritos.
10.3) o candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na 
lista Provisória de candidatos inscritos:
a) ausência do seu nome em qualquer uma das relações;
b) erro cadastral (nome completo, cPf e data de nascimento);
c) inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos com inscrições 
indeferidas;
d) inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência deferidas, em caso de não ser candidato com deficiência;
e) não inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos que 
tiveram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência, em caso de ser candidato com deficiência e ter realizado 
todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
f) inclusão de seu nome na relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas solicitações de atendimento especial para a realização da Prova 
objetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato não possuir 
necessidade de atendimento especial;
g) não inclusão de seu nome na relação Provisória de candidatos que 
tiveram suas solicitações de atendimento especial para a realização da 
Prova objetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato 
possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o 
procedimento de solicitação previsto neste Edital;
h) não inclusão de seu NoME Social na relação Provisória de candidatos 
que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas, em caso de ter 
realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital.
10.4) Em quaisquer dos casos previstos no subitem 10.3 deste Edital, o 
candidato deverá interpor recurso, no prazo de 02 dias úteis, observando 
o período determinado para a Confirmação das Inscrições no Anexo II – 
cronograma completo deste Edital.
10.5) O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provisória 
de Candidatos Inscritos e verificar que todos os seus dados encontram-
se de forma correta terá sua inscrição confirmada e deverá aguardar a 

publicação do Edital de Homologação das inscrições e de divulgação dos 
locais e Horários da Prova objetiva e da Prova discursiva.
10.6) os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, 
sendo considerada para tanto a data de recebimento do recurso interposto 
via internet.
10.7) Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de 
seus dados na lista Provisória de candidatos inscritos, a qual passará a ser 
oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer tipo de recurso no 
prazo previamente estabelecido.
10.7.1) tornam-se sem efeito os recursos interpostos após o período 
previsto neste Edital, sendo os mesmos indeferidos sem análise do mérito. 
10.8) Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos 
nos termos e condições dos itens 06 e 19 deste Edital, o Edital de 
Homologação das inscrições e divulgação dos locais e Horários da Prova 
objetiva e da Prova discursiva.
10.9) O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, 
quaisquer das ocorrências previstas no subitem 10.3 deste Edital e não 
recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada:
 a) ter a não efetivação de sua inscrição no concurso quando o seu 
nome não constar nas relações Provisórias de candidatos com inscrições 
deferidas ou ainda constar na relação Provisória de candidatos com 
inscrições indeferidas;
b) alterar o erro cadastral (nome completo, cPf, data de nascimento e 
opção de cargo) na ata de correção que lhe será disponibilizada no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva;
c) concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu 
nome estiver incluso na relação Provisória de candidatos que tiveram suas 
inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com deficiência, quando o 
candidato poderá ser eliminado do certame;
d) não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando 
seu nome não estiver incluso na relação Provisória de candidatos que 
tiveram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência deferidas, em caso de ser candidato com deficiência e ter 
realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
e) não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso 
na relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de 
atendimento especial para a realização das Provas objetiva e discursiva 
deferidas, em caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial 
e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital.
11. da diVULGaÇÃo dos Locais e HorÁrios da ProVa oBJetiVa 
e da ProVa discUrsiVa
11.1) Será divulgado, no Diário Oficial do Estado do Pará e no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, o Edital de Homologação 
das inscrições e de divulgação dos locais e Horários da Prova objetiva e 
da Prova discursiva.
11.2) a fundação cEtaP não enviará telegramas e nem informará 
por telefone, fax ou e-mail, o local de prova do candidato, sendo de 
responsabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação 
no respectivo Edital.
11.3) o candidato que desejar imprimir o seu cartão de inscrição, que 
contém informações a respeito de seu local e horário de prova, poderá 
fazê-lo utilizando o Portal de acompanhamento da fundação cEtaP no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
11.3.1) o cartão de inscrição contém informações a respeito dos dados 
cadastrais do candidato, assim como o local e horário de realização da 
Prova objetiva e da Prova discursiva.
11.3.2) a impressão do cartão de inscrição é uma opção do candidato, 
uma vez que as informações contidas no mesmo serão divulgadas no Edital 
de Homologação das inscrições e de divulgação dos locais e Horário da 
Prova objetiva e da Prova discursiva. 
11.3.3) Não será cobrada a apresentação do cartão de inscrição no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva.
12. das iNstrUÇÕes Gerais acerca das ProVas oBJetiVa e 
discUrsiVa
12.1) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de 
prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, 
seja qual for o motivo alegado.
12.2) Não será aplicada prova fora dos locais, datas e horários determinados 
no presente edital e nos editais de convocação para cada etapa, salvo 
disposto no item 9.6 deste edital.
12.3) Por ocasião da realização de qualquer prova, o candidato que não 
apresentar o documento de identidade original (ver subitem 12.4) na forma 
definida no presente edital, quando exigido, não poderá fazer a prova e 
será automaticamente eliminado deste concurso público, à exceção da 
situação prevista no subitem 12.5 deste edital.
12.3.1) No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portando 
o documento de identidade original, na forma definida por este Edital, não 
poderá permanecer dentro do local de Prova. 
12.4) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação, pelas Polícias Civil  e Militares e pelos Corpos 
de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho; e carteira Nacional de Habilitação, ainda que vencidas (somente 
o modelo aprovado pelo art. 159 da lei nº 9.503/1997).
12.4.1) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de 
nascimento; cartão de inscrição no cPf; título eleitoral; carteira Nacional 
de Habilitação (modelo eletrônico); carteira Nacional de Habilitação 
(modelo antigo/sem foto); carteira de estudante; carteiras funcionais sem 
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valor de identidade; carteiras de identidade digitais (modelo eletrônico); 
carteira de trabalho – ctPS (modelo eletrônico); e documentos ilegíveis, 
não identificáveis e/ou danificados e cópias simples e/ou autenticadas.
12.5) caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
aplicação das provas e/ou etapas, documento de identidade original, por 
motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
30 (trinta) dias da data de realização da prova e/ou etapa respectiva, 
ocasião em que o candidato será submetido à identificação especial que 
compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio.
12.6) Quando houver fundada suspeita acerca da identidade do candidato, 
é facultado à fundação cEtaP realizar procedimentos adicionais de 
identificação. A identificação especial será exigida, também, ao candidato 
cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, 
fisionomia e/ou à assinatura do portador.
12.7) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste 
das listagens oficiais relativas aos locais de prova pré-estabelecidos, a 
fundação cEtaP poderá proceder a inclusão do referido candidato através 
do preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta 
de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, 
mediante a apresentação do daE pago devidamente autenticado.
12.7.1) a inclusão de que trata o subitem 12.7 terá caráter condicional, 
passível de confirmação pela Fundação CETAP, na fase de correção da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência da 
referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição.
12.8) Em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidato portando 
arma de fogo nas salas de aplicação de provas e/ou etapas. 
12.9) terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do 
concurso público o candidato que, durante a realização de qualquer uma 
das provas e/ou etapas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização e/ou para obter vantagens para si e/ou para terceiros;
b) for surpreendido dando ou recebendo qualquer forma de auxílio para a 
execução de prova e/ou etapa;
c) for surpreendido portando anotações;
d) utilizar-se de lápis, borracha, livros, dicionários, meios, notas e /ou 
impressos e quaisquer objetos que não forem expressamente permitidos 
em edital, bem como se comunicar com outro candidato;
e) for surpreendido com qualquer recipiente ou embalagem, tais como: 
garrafa de água, suco, refrigerante, embalagem de alimentos (biscoitos, 
barras de cereais, chocolates, balas, etc), que não seja fabricado com 
material transparente. os alimentos devem ser acondicionados em saco 
de plástico transparente; ou porta objetos de plástico transparente, que 
deverá ser providenciado pelo candidato;
f) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, relógio 
de qualquer espécie, gravador, bip, receptor, pager, notebook, tablets 
eletrônicos, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução 
de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, 
régua de cálculo, máquina de calcular e/ou equipamento similar;
g) faltar com o devido respeito e cortesia para com qualquer um dos fiscais, 
examinadores, auxiliares, instrutores, autoridades ou outros candidatos;
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas ou à sua 
identificação no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio;
i) for surpreendido portando e/ou utilizando aparelhos eletrônicos e/ou outros 
objetos, tais como os listados nos subitens 13.11 e 13.12 deste edital;
j) recusar-se a entregar o cartão resposta e a folha de redação das Provas 
objetiva e discursiva respectivamente, e demais materiais relacionados às 
provas ao término do tempo regulamentar;
k) afastar-se do local das provas, a qualquer tempo, sem o acompanhamento 
de fiscal ou membro da coordenação da Fundação CETAP;
l) ausentar-se do local das provas, a qualquer tempo, portando o 
cartão resposta e a folha de redação das Prova objetiva e discursiva 
respectivamente, bem como portando o caderno de provas antes do 
horário permitido para que o candidato possa levá-lo;
m) não permitir a coleta de sua assinatura, de sua impressão digital, sua 
fotografia ou outros mecanismos de identificação de candidatos a serem 
utilizados pela fundação cEtaP;
n) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão 
resposta e na folha de redação, bem como nos editais de convocações e 
demais instruções de regulamentação das provas e etapas;
o) se recusar a transcrever para o cartão resposta a frase-mestra 
apresentada durante a aplicação da prova objetiva para posterior exame grafológico;
p) se recusar ao registro fotográfico realizado pela Fundação CETAP, se for 
o caso, para confirmação da presença e da identidade quando da realização 
das provas;
q) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;
r) tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos 
ou relógio de qualquer espécie, que venha a emitir ruídos, mesmo que 
devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou 
conforme as orientações deste Edital, durante a realização das provas; ou
s) descumprir este edital e/ou outros que vierem a ser publicados.
12.10) o candidato que, constatado por qualquer meio, tenha se utilizado 
de procedimento ilícito, terá sua prova anulada e será imediatamente 
eliminado do concurso.
12.11) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação das provas objetiva e discursiva, em virtude de afastamento 
do candidato do local de prova.
12.12) a fundação cEtaP, quando da realização das provas, poderá 
submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, 
corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar 
se o candidato está portando material não permitido.

12.13) Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso, 
a Fundação CETAP poderá proceder a coleta de registro fotográfico de 
todos os candidatos, de forma individual ou coletiva, para confirmação da 
presença e da identidade quando da realização das provas.
13. das iNstrUÇÕes Para aPLicaÇÃo da ProVa oBJetiVa e da 
ProVa discUrsiVa
13.1) a prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 5 (cinco 
horas) e serão aplicadas na data provável de 16 de janeiro de 2021, no 
turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os 
cargos de nível superior.
13.2) os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva e da 
prova discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.
fundacaocetap.com.br, na data provável de 16 de novembro de 2021.
13.3) O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada com material transparente, as respostas da Prova objetiva 
para o cartão resposta e da Prova discursiva para a folha de redação, 
que serão os únicos documentos válidos para a correção das provas. o 
preenchimento do cartão resposta e da folha de redação será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções específicas contidas neste edital, no caderno de questões, 
no cartão resposta e na folha de redação. Em hipótese alguma haverá 
substituição do cartão resposta e da folha de redação por erro do 
candidato.
13.3.1) o candidato é responsável pela devolução do seu cartão resposta 
e da sua Folha de Redação devidamente preenchidos ao final da prova. 
Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala de aplicação da prova 
com o cartão resposta e com a folha de redação, sob pena de eliminação 
do certame.
13.3.2) o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação 
deverá ser feito dentro do prazo de duração estipulado no subitem 13.1.
13.4) Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
do preenchimento indevido do cartão resposta e da folha de redação. 
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo 
com este edital e/ou com o cartão resposta, tais como: marcação rasurada 
ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e/ou 
mais de uma marcação por questão.
13.5) o candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de 
qualquer modo, danificar o seu Cartão Resposta ou Folha de Redação, sob 
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização 
da leitura eletrônica do documento.
13.6) Não será permitido que as marcações no cartão resposta sejam feitas 
por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tiver sua solicitação de 
atendimento especial deferida conforme item 9 do presente edital. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação CETAP, 
devidamente treinado.
13.7) Não serão fornecidas, por telefone, fax e/ou e-mail, informações 
a respeito de data, local e horário de aplicação das provas. o candidato 
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem 
publicados na internet, no sítio eletrônico https://www.fundacaocetap.
com.br.
13.8) o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado 
para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
com material transparente, de comprovante de inscrição e de documento 
de identidade original conforme previsto no subitem 12.4 do presente 
edital. Não será permitido em hipótese alguma o uso de lápis, lapiseira/
grafite e/ou borracha durante a realização das provas.
13.8.1) Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para o seu início.
13.9) o portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivelmente, 
no horário de início da Prova, não sendo tolerado atraso, nem a presença 
de acompanhante nas dependências do local de realização da prova, exceto 
para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condição deverá ser 
mencionada previamente à realizadora do certame.
13.10) o candidato que se retirar da sala de aplicação de prova não poderá 
retornar a ela, em hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, 
durante todo o tempo de ausência, de fiscal ou de membro da coordenação 
da fundação cEtaP.
13.11) Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação 
entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
outro material de consulta.
13.12) No dia de realização das provas, não será permitido o ingresso de 
candidato portando armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 
relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil de armazenamento 
e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda 
eletrônica, notebook, tablets eletrônicos, palmtop, receptor, gravador, 
entre outros). caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá 
permanecer desligado e, se possível, com a bateria retirada durante todo 
o período de prova, devendo, ainda, ser acondicionado em embalagem 
fornecida pela fundação cEtaP. o descumprimento do disposto neste 
subitem implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de 
fraude.
13.12.1) Não será permitida, durante a realização das provas, a utilização 
de aparelho auditivo, salvo o candidato que teve seu uso autorizado em 
conformidade com o subitem 9.5 deste edital.
13.13) a fundação cEtaP recomenda que o candidato não leve, no dia 
de realização das provas, objeto algum citado nos subitens 13.11 e 13.12 
deste edital. o funcionamento de qualquer tipo de aparelho eletrônico 
durante a realização das provas implicará a eliminação automática do 
candidato.
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13.14) caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem 
anterior, este deverá requerer ao fiscal de Sala embalagem apropriada 
para a guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma, 
ocasião em que deverão ser observados os procedimentos previstos no 
item 9.7 deste edital. 
13.15) Quando do término da Prova objetiva de Múltipla Escolha e da 
Prova discursiva, o candidato deverá retirar-se da sala de prova portando 
sua embalagem com os objetos citados no subitens 13.11 e 13.12.
13.16) Não será admitido, durante a realização das provas, o uso de boné, 
lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do 
candidato.
13.17) a fundação cEtaP não se responsabilizará por perdas ou extravios 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação 
das provas, nem por danos a eles causados.
13.18) o controle de horário de duração da prova será efetuado conforme 
critério definido pela Fundação CETAP e divulgado no início da realização 
das provas.
13.19) O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de 
aplicação da prova após 2 (duas) horas de seu início e não poderá levar o 
caderno de prova.
13.20) o candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da 
prova, levando o caderno de prova, faltando 30 (trinta) minutos para o final 
do tempo destinado à realização da prova objetiva e da prova discursiva.
13.21) a inobservância dos subitens 13.19 e 13.20 deste edital acarretará 
a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato 
no concurso público.
13.22) Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico e/ou por meio de investigação policial, ter o 
candidato utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do concurso público.
13.23) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação da prova em razão do afastamento de candidato da sala 
de prova, salvo na exceção prevista no subitem 9.3.4 do presente edital.
13.24) No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por 
qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou aos critérios 
de avaliação e de classificação.
13.25) No dia de realização da prova objetiva e da prova discursiva, para 
abertura do envelope contendo as provas, o fiscal de cada sala chamará 
3 (três) candidatos para atestarem o lacre dos referidos envelopes, bem 
como ao final da prova, os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar 
a sala após entregarem seus cartões resposta e folhas de redação, e 
assinarem o termo de fechamento da ata de Sala.
13.25.1) os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas só poderão 
sair juntos. caso algum destes candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo fiscal de sala, será lavrado Termo de 
ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador do local de provas.
14. da 1ª etaPa: ProVa oBJetiVa
14.1) a Prova objetiva será realizada em local e horário a serem 
estabelecidos pelo Edital de Homologação e de divulgação dos locais e 
Horários da Prova objetiva e da Prova discursiva, conforme determina o 
item 11 deste Edital.
14.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de 
prova no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
14.1.2) o candidato somente poderá realizar as provas no local designado 
pela fundação cEtaP.
14.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de realização da Prova objetiva e o comparecimento 
no horário determinado.
14.2) a Prova objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e 
classificatório, será aplicada a todos os candidatos inscritos.
14.3) À Prova objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) 
a 10 (dez) pontos.
14.4) a Prova objetiva de Múltipla Escolha será composta de 60 (sessenta) 
questões conforme as tabelas seguintes:
a) Para o cargo 01 – assistente administrativo (Nível Médio): 

disciplinas Questões Pontos total

coNHEciMENtoS BáSicoS

10

língua Portuguesa 10 0,2 2,0

Ética no Serviço Público 05 0,1 0,5

Noções de informática 05 0,1 0,5

legislação 05 0,1 0,5

Noções de direito constitucional 05 0,1 0,5

Noções de direito administrativo 05 0,2 1,0

coNHeciMeNtos esPecÍFicos

Noções de administração Pública 05 0,2 1,0

Noções Básicas de Secretaria 05 0,2 1,0

Noções Básicas de administração Geral 05 0,2 1,0

Noções de arquivologia 05 0,2 1,0

Noções de administração de recursos Materiais 05 0,2 1,0

b) Para o cargo 02 – auditor de finanças e controle (Nível Superior):

disciplinas Ques-
tões Pontos total

coNHeciMeNtos BÁsicos

10 

língua Portuguesa 10 0,2 2,0
administração financeira e orçamentária – afo e direito 

financeiro 10 0,2 2,0

auditoria e Governança 10 0,2 2,0
Ética, integridade e responsabilização 05 0,1 0,5

coNHeciMeNtos esPecÍFicos
contabilidade Pública e contabilidade Geral 05 0,2 1,0

direito administrativo 03 0,2 0,6
direito constitucional 02 0,2 0,4

direito tributário 05 0,1 0,5
obras: Planejamento, Normas, fiscalização e legislação 05 0,1 0,5

atos lesivos à administração Pública Praticados por Pessoa 
Jurídica 05 0,1 0,5

c) Para o cargo 03 - técnico em Gestão de informática (Nível Superior):

disciplinas Questões Pontos total
coNHEciMENtoS BáSicoS

10

língua Portuguesa 10 0,2 2,0
raciocínio lógico 05 0,1 0,5

Ética no Serviço Público 05 0,1 0,5
legislação 05 0,1 0,5

Noções de direito constitucional 05 0,1 0,5
Noções de direito administrativo 05 0,2 1,0

coNHeciMeNtos esPecÍFicos
Hardware e Software 05 0,2 1,0

algoritmos e linguagem de Programação 05 0,2 1,0
rede de computadores 05 0,2 1,0

Segurança da informação 05 0,2 1,0
desenvolvimento, análise, Projeto e Gerência de Sistemas 05 0,2 1,0

14.5) Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (a, 
B, c e d), da qual apenas uma será correta, de acordo com o comando da 
questão.
14.6) o conteúdo programático de cada disciplina da Prova objetiva 
encontra-se no anexo i deste Edital.
14.6.1) as alterações de legislação com entrada em vigor antes da data 
de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não 
contempladas nos objetos de avaliação constantes no anexo i deste Edital.
14.6.2) a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
Edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no conteúdo 
programático previsto no anexo i deste Edital.
14.7) o candidato receberá 01 (um) caderno de Questões que consistirá 
na Prova objetiva e na Prova discursiva, 01 (um) cartão resposta, onde 
deverá marcar suas respostas, e 01 (uma) folha de redação, onde deverá 
ser realizada a Prova discursiva. 
14.7.1) o cartão resposta será utilizado para correção da Prova objetiva e 
a folha de redação para a correção da Prova discursiva.
14.8) o candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do 
caderno de Questões sob pena de eliminação no concurso Público.
14.9) a correta utilização do cartão resposta e da folha de redação é de 
inteira responsabilidade do candidato.
14.9.1) Não serão fornecidos cartão resposta e/ou folha de redação 
substituto(s) ao candidato.
14.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de marcação 
no cartão resposta), nem questões que contenham mais de uma resposta 
marcada, rasura, emenda, ainda que legível.
14.11) as informações extras acerca da correta utilização do cartão 
resposta e da folha de redação estarão impressas nos mesmos, devendo 
serem rigidamente seguidas, sob pena de invalidação de tais documentos.
14.12) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade 
gráfica, deverá manifestar-se imediatamente ao fiscal de Sala.
14.13) os eventuais erros nos dados pessoais constantes do cartão 
resposta, da folha de redação ou na ata de Sala deverão ser corrigidos 
na ata de correção.
14.14) ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de Sala o 
caderno de Questões, o cartão resposta e a folha de redação, bem como 
todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção 
da embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 13.14.
14.15) Será permitido ao candidato levar consigo o caderno de Questões 
desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova. 
14.16) todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem 
digitalizada do cartão resposta preenchido por eles durante a realização 
da Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br.
14.17) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da data 
de publicação do resultado Preliminar da Prova objetiva de Múltipla Escolha.
14.18) o candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixando 
o local de prova, após 02 (duas) horas do início da mesma. 
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14.19) o candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar 
em hipótese alguma.
14.20) Não haverá, por qualquer motivo, com exceção dos casos de 
atendimento especial, prorrogação do tempo previsto para aplicação das 
provas, em razão do afastamento do candidato da sala de prova.
14.20.1) Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu 
início ou necessitar de suspensão momentânea durante a realização da 
Prova objetiva, será concedido prazo adicional aos candidatos do local 
afetado, de modo que tenham o tempo total previsto neste Edital para a 
realização das provas, em garantia à isonomia do certame. 
14.20.2) os candidatos afetados deverão permanecer no local do concurso, 
sob pena de eliminação do certame. 
14.21) a transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para 
identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como para possibilitar o 
Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso.
14.21.1) todos os candidatos terão as suas Provas objetivas corrigidas 
por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
14.22) Será considerado aProVado na Prova objetiva o candidato que 
obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da 
prova e que não obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de 
língua Portuguesa.
14.23) Será rEProVado na Prova objetiva e EliMiNado do concurso 
público o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da pontuação total da prova oU que obtenha pontuação igual a 0 
(zero) nas questões de língua Portuguesa.
14.24) o candidato eliminado na forma do subitem 14.23 deste edital não 
terá classificação alguma no concurso público.
14.25) os candidatos aprovados na forma do subitem 14.22 deste edital 
serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da pontuação final 
na Prova objetiva e terão a prova discursiva corrigida, conforme previsto 
no item 15.2. 
14.26) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data provável 
de 08 de fevereiro de 2022, o resultado Preliminar da Prova objetiva.
14.27) caberá recurso contra a resultado Preliminar da Prova objetiva, 
nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no 
período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
14.28) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva, será publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br, na data provável de 15 de fevereiro de 2022, o 
Resultado Definitivo da Prova Objetiva.
14.29) Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação 
obtida na Prova objetiva, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a 
ordem alfabética, não sendo ainda, neste momento, aplicados os critérios 
de desempate previstos, os quais serão utilizados somente para fins de 
divulgação do resultado final do concurso.
15. da 2ª etaPa: ProVa discUrsiVa
15.1) a Prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos 
prazos de duração previstos para a realização da Prova objetiva.
15.2) Somente serão corrigidas as Provas discursivas dos candidatos 
aProVadoS na Prova objetiva de acordo com o subitem 14.22 e que 
estejam classificados até 2 (duas) vezes o número de vagas ofertado para 
cada cargo indicado no item 4, respeitados os empates na última colocação.
15.2.1) Não serão corrigidas as Provas discursivas dos candidatos não 
aprovados na forma do subitem 14.23 deste edital, os quais serão 
considerados eliminados e não terão classificação alguma no concurso 
público, observando-se o disposto no item 15.2.
15.3) À Prova discursiva, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
15.4) a Prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo e 
(ou) argumentativo, com extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 
30 (trinta) linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora, 
primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.
15.5) a prova discursiva terá o objetivo de avaliar os conhecimentos gerais 
e os conhecimentos específicos, pertinentes a cada cargo, constantes do 
conteúdo programático e, ainda, a capacidade de expressão na modalidade 
escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa.
15.6) a prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com 
caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, 
não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento 
especial para a realização das provas quanto a esse aspecto nos termos 
do item 9 do presente edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado 
por fiscal da Fundação CETAP, devidamente treinado, para o qual deverá 
ditar a redação, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
gráficos de pontuação.
15.7) O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na linha 
identificada com o número 1 (um), na Folha de Redação da prova 
discursiva. a falta de observação dessa orientação acarretará a anulação 
da prova do candidato. 
15.8) a folha de redação será o único documento válido para a avaliação 
da prova discursiva.
15.9) a(s) folha(s) para rascunho, contida no caderno de provas, é(são) 
de preenchimento facultativo e não valerá(ão) para a finalidade descrita 
no subitem anterior.
15.10) Para a correção da prova discursiva, a fundação cEtaP adotará as 
regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
15.11) o candidato deverá escrever a prova discursiva primando pelo uso 
das normas do registro formal e culto da língua Portuguesa (de acordo 
com o novo acordo ortográfico) e Coesão Textual e, ainda, demonstrar o 
domínio do conteúdo e conhecimento do tema.

15.12) a prova discursiva observará os seguintes critérios e pontuações 
definidos a seguir:

taBeLa de aVaLiaÇÃo da ProVa discUrsiVa
critÉrios PoNtos

1) Uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa e coesão textual 5
1.1) Usa norma culta quanto aos aspectos gramaticais 1
1.2) Emprega coesão textual 1
1.3) Estrutura a frase adequadamente 1
1.4) Emprega pontuação corretamente 1
1.5) Utiliza ortografia e acentuação gráfica corretamente 1
2) domínio do conteúdo e argumentação pertinente ao tema 5

2.1) apresenta adequação ao tema proposto 2
2.2) demonstra adequação à tipologia textual: dissertação 2
2.3) Apresenta coerência textual – texto completo com início, desenvolvimento e fim, sem contradições 1

PoNtUaÇÃo total da ProVa diScUrSiVa 10

15.13) ao candidato que incorrer em erro na prova discursiva, será 
realizado o seguinte desconto da pontuação da mesma:
a) 0,25 (vinte e cinco décimos) para cada erro referente aos critérios 
previstos nos subitens de 1.1 até 1.5 da tabela do subitem 15.12;
b) 1,0 (um ponto) para o caso de haver tangenciamento ao tema proposto 
no subitem 2.1 da tabela do subitem 15.12 ou para o caso de haver apenas 
a expressão parcial ao solicitado nos subitens de 2.2 e 2.3 da mesma tabela.
15.13.1) a falta de contemplação a qualquer dos critérios previstos nos 
subitens de 2.1 até 2.3 do subitem 15.12 acarretará pontuação igual à 0 
(zero) ao critério respectivo.
15.14) Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos 
subitens de 1.1 até 1.5 do subitem 15.12 quando o candidato não incorrer 
em qualquer erro no respectivo critério.
15.15) Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos 
nos subitens de 2.1 até 2.3 do subitem 15.12 quando o candidato atender 
integralmente ao critério proposto.
15.16) Quando a Prova Discursiva fugir ao tema ou estiver escrita com grafia 
ilegível será atribuída pontuação igual a 0 (zero) nos dois critérios de avaliação.
15.17) a prova discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas 
e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da 
mesma. Não serão corrigidas as redações com menos de 20 linhas, sendo 
atribuída nota 0 (zero) às mesmas.
15.18) Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo 
menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras 
resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior.
15.19) a folha de redação não poderá ser assinada, rubricada nem conter, 
em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a 
identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção 
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do 
texto definitivo acarretará a anulação da Prova.
15.20) Serão considerados aProVadoS na Prova discursiva os candidatos que 
obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação total da prova.
15.21) Será considerado rEProVado na Prova discursiva o candidato que 
obtiver rendimento inferior a 60% (sessenta por cento) na referida Prova.
15.22) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data provável 
de 23 de fevereiro de 2022, o resultado Preliminar da Prova discursiva.
15.23) caberá recurso contra o resultado Preliminar da Prova discursiva, 
nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no 
período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
15.24) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resultado 
Preliminar da Prova Discursiva, será publicado no Diário Oficial do Estado 
do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.fundacaocetap.
com.br, na data provável de 03 de março de 2022, o Resultado Definitivo 
da Prova discursiva.
16. da 3ª etaPa: ProVa de tÍtULos
16.1) A Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, será 
aplicada aos candidatos inscritos nos cargos de Nível Superior convocados 
através do Edital de convocação para a Prova de títulos, sendo realizada 
em data fixada no Anexo II – Cronograma Completo do presente Edital.
16.2) Serão convocados, através de edital de convocação contendo horário, 
local e prazo, para entrega ou envio da documentação relativa à Prova de 
títulos os candidatos aProVadoS nas Provas objetiva e discursiva, de 
acordo com o subitem 15.20 deste edital, a ser publicado no sítio eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
16.3) a Prova de títulos valerá 3,0 (três) pontos, ainda que a soma dos 
valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
16.4) Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, expedidos 
até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir:

aLÍNeas tÍtULo VaLor de cada 
tÍtULo

VaLor MÁ-
XiMo

a doutorado 1,50 1,50 

B Mestrado 1,00 1,00

c Pós-graduação - especialização 
(lato sensu) 0,25 0,25

d aprovação em concurso público 0,25 0,25
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16.5) os títulos serão somados concomitantemente até o valor máximo de 
03 (três) pontos, respeitando o valor máximo apresentado na tabela do 
subitem 16.4 do presente Edital, para cada tipo de título. 
16.6) receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, 
no prazo, no horário e no local estipulados no edital de convocação para a 
Prova de títulos.
16.7) a documentação comprobatória para obtenção de pontos na Prova 
de títulos seguirá os seguintes critérios: 
16.7.1) Para os títulos referentes às alíneas “a” e “B” do subitem 16.4 
serão aceitos: diploma, devidamente registrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado e (ou) declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEc, desde que acompanhado do histórico escolar do 
candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em 
que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do 
julgamento da tese ou da dissertação. caso o histórico ateste a existência 
de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado e (ou) declaração não será aceito.
16.7.1.1) outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
16.7.1.2) Para curso de doutorado ou Mestrado concluído no exterior, será 
aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de Ensino 
Superior no Brasil, na conformidade com as normas estabelecidas pelo MEc. 
16.7.2) Para os títulos referentes à alínea “c” do subitem 16.4 serão 
aceitos: Certificado atestando que o curso atende às normas da Lei Federal 
nº 9.394/1996 (lei de diretrizes e Bases da Educação), do conselho 
Nacional de Educação (cNE) ou está de acordo com as normas do extinto 
conselho federal de Educação (cfE). também será aceita declaração de 
conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada 
do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, 
as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da 
apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às 
normas da lei federal nº 9.394/1996, do cNE ou que está de acordo com 
as normas do extinto cfE.
16.7.2.1) Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei federal nº 9.394/1996, do cNE ou que está de acordo com as normas 
do extinto cfE, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela 
organização e realização do curso atestando que este atendeu a uma das 
normas estipuladas no subitem anterior.
16.7.2.2) O certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível 
de especialização, que não apresentar a carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas/aula não será pontuado.
16.7.3) Para os títulos referentes à alínea “d” do subitem 16.4 serão aceitas 
as seguintes documentações, todas elas devendo conter o cargo/emprego 
concorrido; o pré-requisito do cargo/emprego concorrido (escolaridade); 
identificação expressa do candidato (nome completo e número do CPF); 
aprovação e/ou classificação;
a) certidão expedida pelo setor de pessoal do órgão de pessoal;
b) Certificado do órgão executor do certame;
c) Homologação do Resultado Final de Concurso em Diário Oficial ou 
impresso divulgado na internet, desde que acompanhado do respectivo 
código de autenticação eletrônica. Neste documento deve constar que 
se trata da Homologação do resultado final do certame. o documento 
apresentado que não constar a identificação clara, com o assinalamento 
do nome do candidato (destacado ou grifado), não será considerado para 
efeito de pontuação.
16.7.3.1) Não será aceito documento que comprove a aprovação em seleção 
constituída apenas de provas de títulos e/ou de análise de currículos e/ou 
de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas.
16.8) Os documentos de certificação que forem representados por 
diplomas ou certificados/certidões de conclusão de curso deverão estar 
acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da 
colação de grau, bem como deverão ser expedidos por instituição oficial ou 
reconhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação 
da instituição e do responsável pela expedição do documento.
16.9) os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior 
somente serão considerados quando forem compatíveis com o exercício de 
atividades correspondentes ao cargo pleiteado e mediante a sua tradução 
para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente 
revalidado por universidades oficiais credenciadas pelo Ministério da 
Educação – MEc.
16.10) apenas os cursos já concluídos até a data da convocação para 
apresentação dos títulos serão passíveis de pontuação na avaliação.
16.11) todo documento expedido em língua estrangeira somente 
será considerado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor 
juramentado. 
16.12) apenas os títulos que tenham relação direta com o cargo escolhido 
pelo candidato no presente concurso Público terão validade para o cômputo 
de pontos na Prova de títulos, salvo alínea d, do subitem 16.4.
16.13) Quando o nome do candidato for diferente do constante dos 
documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração 
do nome (por exemplo: certidão de casamento com averbação).
16.14) os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a avaliação com clareza.
16.15) a comprovação dos títulos deverá ser através de envio, via upload, 
das imagens dos títulos, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , OU entregue, no CAC 
da fundação cEtaP, através de fotocópia autenticada ou cópia simples 
mediante a apresentação do original para fins de conferência.
16.15.1) o envio da documentação referente à Prova de títulos é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. a fundação cEtaP não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 

documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, 
seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para 
esse certame, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias.
16.16) os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do 
Quadro de atribuição de Pontos da Prova de títulos serão desconsiderados. 
16.17) Não serão recebidos documentos originais. 
16.18) Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos 
via fax, página eletrônicas sem a respectiva autenticação do cartório ou 
outras formas que não aquelas exigidas no presente Edital. 
16.19) os documentos apresentados não serão devolvidos. 
16.20) o candidato que decidir entregar os títulos presencialmente no cac 
– fundação cEtaP deverá fazê-lo pessoalmente ou através de Procurador.
16.20.1) o candidato que for entregar pessoalmente deverá apresentar, 
além da documentação referente à Prova de títulos, sua identidade 
oficial com foto de acordo com os termos do subitem 12.4 do Edital deste 
Certame, para fins de confirmação de sua identidade.
16.20.2) o Procurador deverá apresentar, além da documentação 
referente à Prova de títulos do candidato, a Procuração do interessado em 
instrumento Particular com firma reconhecida, juntamente com a cópia 
legível do documento de identidade e do cPf seus e do candidato. 
16.20.2.1) as informações prestadas e os títulos entregues pelo 
Procurador do candidato serão de inteira responsabilidade do candidato, o 
qual arcará com todas as consequências de eventuais erros cometidos por 
seu representante. 
16.21) No ato da entrega dos títulos, o candidato ou seu respectivo 
Procurador, deverá preencher formulário de Entrega dos documentos 
referentes à Prova de títulos, o qual estará disponível em anexo ao Edital 
de convocação para a Prova de títulos a ser divulgado no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br. 
16.21.1) todas as instruções para o preenchimento do formulário de 
Entrega dos documentos referentes à Prova de títulos serão informadas 
no Edital de convocação para a 3ª Etapa: Prova de títulos. 
16.21.2) o formulário de Entrega dos documentos referentes à Prova de 
títulos deverá ser acompanhado dos respectivos documentos previstos no 
subitem 16.7, na forma exigida pelo presente Edital. 
16.22) a entrega dos documentos referentes à Prova de títulos deverá ser 
realizada no período mencionado no anexo ii – cronograma completo do 
presente Edital.
16.23) a não apresentação dos documentos referentes à Prova de títulos, 
nos termos do item 16 do presente Edital e do Edital de convocação para a 
Prova de títulos, implicará na atribuição de 0 (zero) pontos na referida Prova. 
16.24) comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos documentos da Prova de títulos apresentados, a respectiva 
pontuação do candidato será anulada.
16.25) Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
Edital, será divulgado resultado Preliminar da Prova de títulos, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
16.26) após análise dos recursos interpostos contra o resultado Preliminar 
da Prova de Títulos, será divulgado o Resultado Definitivo da Prova de Títulos.
17. dos critÉrios de aVaLiaÇÃo e de cLassiFicaÇÃo
17.1) todos os candidatos terão as suas provas objetivas corrigidas por 
meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
17.2) Será considerado aProVado no concurso público o candidato 
aProVado nas Provas objetiva e discursiva.
17.2.1) Será considerado rEProVado no concurso público o candidato 
rEProVado na 1ª Etapa: Prova objetiva ou rEProVado na 2ª Etapa: 
Prova discursiva.
17.3) Será considerado aProVado E claSSificado no concurso público 
o candidato aProVado nos termos do subitem 17.2 do presente Edital e 
que obtiver Nota Final suficiente à classificação para o número de vagas 
ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso.
17.4) Será considerado aProVado E claSSificado EM cadaStro dE 
rESErVa no concurso público o candidato aProVado nos termos do 
subitem 17.2 do presente edital com Nota Final insuficiente à classificação 
para o número de vagas ofertadas para provimento imediato ao cargo 
pleiteado neste concurso e estiver dentro do limite estabelecido no item 4.2.
17.5) a Nota final de cada candidato será encontrada através da seguinte 
equação:
cargo de Nível Médio
Nota final = NPo + NPd 
cargos de Nível Superior
Nota final = NPo + NPd + NPt 
Em que:
NPo: Nota da Prova objetiva
NPd: Nota da Prova discursiva
NPt: Nota da Prova de títulos
17.6) Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os 
valores decrescentes da Nota final. 
18. dos critÉrios de deseMPate
18.1) apurado o total de pontos que compõe a Nota final, na hipótese 
de empate entre os candidatos aProVadoS, serão adotados os seguintes 
critérios de desempate na respectiva ordem:
a) for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta anos, 
conforme artigo 27, parágrafo único, da lei n° 10.741/2003 (Estatuto do idoso);
b) obtiver maior nota na Prova de Noções de administração Pública (N. Médio);
c) obtiver maior nota na Prova de Noções Básicas de Secretaria (N. Médio);
d) obtiver maior nota na Prova de Noções Básicas de administração Geral 
(N. Médio);
e) obtiver maior nota na Prova de Noções de arquivologia (N. Médio);
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f) obtiver maior nota na Prova de Noções de administração de recursos 
Materiais (N. Médio)
g) obtiver maior nota na Prova de contabilidade Pública e contabilidade 
Geral (N. Superior)
h) obtiver maior nota na Prova de direito tributário (N. Superior);
i) obtiver maior nota na Prova de obras: Planejamento, Normas, 
fiscalização e legislação (N. Superior);
j) obtiver maior nota na Prova de atos lesivos à administração Pública 
Praticados por Pessoa Jurídica (N. Superior);
k) obtiver maior nota na Prova de Hardware e Software (N. Superior);
l) obtiver maior nota na Prova de algoritmos e linguagem de Programação 
(N. Superior);
m) obtiver maior nota na Prova de rede de computadores (N. Superior);
n) obtiver maior nota na Prova de Segurança da informação (N. Superior);
o) obtiver maior nota na Prova de desenvolvimento, análise, Projeto e 
Gerência de Sistemas (N. Superior);
p) obtiver maior nota na Prova de língua Portuguesa;
q) obtiver maior nota na Prova discursiva;
r) obtiver maior nota na Prova de títulos;
s) possuir a maior idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste 
subitem), considerando o dia, mês e ano de nascimento.
18.1.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados 
todos os critérios de desempate estabelecidos por este edital, a fundação 
CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem 
definidos em edital específico de convocação.
18.2) Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
Edital, será divulgado o resultado Preliminar do concurso Público, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
18.3) após análise dos recursos interpostos contra o resultado final 
Preliminar do Concurso Público, será divulgado o Resultado Final Definitivo 
do concurso Público.
19 dos recUrsos
19.1) Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades de 
resposta das provas discursivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, a partir das 10h (dez horas) 
do dia subsequente ao da realização das provas.
19.2) o candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar 
da prova objetiva e a grade de resposta da prova discursiva, ou de qualquer 
outro resultado divulgado em caráter preliminar, disporá de até 2 (dois) 
dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da sua divulgação 
no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br e no Diário 
Oficial do Estado do Pará.
19.2.1) os recursos contra os resultados preliminares deverão ser 
interpostos on-line, através da área do candidato no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br.
19.3) Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido nos subitens 
19.2 e 19.2.1 deste edital e (ou) enviados fora dos prazos estipulados 
neste e nos demais editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal, 
via fax, por correio eletrônico e (ou) qualquer outro meio via internet, fora 
do ambiente da fundação cEtaP. 
19.4) o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito 
e preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) 
de recursos disponibilizados pela fundação cEtaP. recursos incompletos, 
inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e (ou) 
fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros editais serão 
considerados não conhecidos.
19.5) o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser 
preliminarmente não conhecido.
19.6) Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso.
19.7) Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de 
questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se 
houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em 
hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá 
alterações.
19.8) Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, 
tampouco recurso de recurso ou recurso contra o(s) gabarito(s) e (ou) 
resultado(s) oficial(is) definitivo(s).
19.9) recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será 
preliminarmente não conhecido.
19.10) Não serão apreciados recursos que forem apresentados com 
argumentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
19.11) a resposta do recurso indeferido do candidato será disponibilizada 
no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, pelo prazo 
de 6 (seis) meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
19.11.1) após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos 
pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido.
19.12) Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das 
alterações/anulações do gabarito oficial preliminar da prova objetiva serão 
divulgadas, no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br 
e no Diário Oficial do Estado do Pará na mesma data de divulgação do 
gabarito oficial definitivo.
19.13) a Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
20. dos eNdereÇos citados Neste editaL
20.1) durante todo o período de realização do certame, a central de 
atendimento ao candidato da fundação cEtaP (cac-fundação cetap) 
funcionará em dias úteis e no horário compreendido entre 08h (oito horas) 

e 18h (dezoito horas), à av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 
66.010-000, centro, Belém/Pa. 
20.2) a cac-fUNdaÇÃo cEtaP disponibiliza atendimento para entrega 
e protocolo de documentos e solicitações, protocolo de recursos 
administrativos e pedagógicos, esclarecimento de dúvidas e apoio às inscrições.
20.3) o candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar 
fatos ocorridos referentes ao concurso público na cac-fundação cetap por 
meio do telefone (91) 3241-0520 e (ou) via mensagens eletrônicas para o 
e-mail faleconosco@fundacaocetap.com.br.
20.4) documentos e solicitações poderão ser encaminhados via postal 
(SEdEX), para a fundação cEtaP - concurso Público aGE/Pa), à av. 
Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, centro, Belém/Pa, 
a exceção dos recursos e documentação diretamente relacionada às fases do 
presente concurso público que deverá observar o subitem 20.1 deste edital.
20.5) Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais 
e horários de realização das provas e demais etapas do concurso público. 
o candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a 
serem divulgados no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
21. das disPosiÇÕes FiNais
21.1) os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em comunicado ou 
aviso oficial, oportunamente divulgado pela SEPLAD no Diário Oficial do 
Estado do Pará.
21.2) a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
21.3) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgados na internet, no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
21.4) Qualquer inexatidão e(ou) irregularidade constatada nas informações 
e documentos do candidato, ou quando constatada a omissão ou declaração 
falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realização das 
provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo 
que já tenha sido divulgado o resultado deste concurso público e embora 
o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo 
considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
21.5) o prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos a contar da data 
de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período.
21.6) os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns 
a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e 
para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas.
21.7) os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, 
em todas as etapas do concurso público, são de uso exclusivo da fundação 
cEtaP, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros 
ou a devolução ao candidato. 
21.8) as despesas decorrentes da participação em todas as etapas e dos 
procedimentos do concurso público de que trata este edital correrão por 
conta dos candidatos, mesmo quando houverem alterações nas datas 
previstas no presente edital. 
21.9) os candidatos nomeados poderão exercer as suas atividades em 
qualquer unidade da aGE, a critério exclusivo da administração Pública, 
observada a ordem de classificação.
21.10) acarretará a eliminação sumária do candidato no concurso público, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla 
a quaisquer das normas estipuladas neste edital e nos demais que vierem 
a ser publicados.
21.11) É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais atualizados 
para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva responsabilidade os 
prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais.
21.11.1) o candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais e de 
endereço/contato perante a fundação cEtaP enquanto estiver participando 
do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à cac-
fUNdaÇÃo cEtaP (ver item 20), e perante a aGE/Pa, após a homologação 
do resultado final, desde que aprovado e(ou) em caso de candidato em 
situação sub judice até o trânsito em julgado da decisão.
21.12) a auditoria Geral do Estado do Pará (aGE), a Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração (SEPlad) e a fundação cEtaP não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de 
e-mail incorreto e/ou desatualizado; endereço residencial incompleto, 
incorreto e (ou) desatualizado; correspondência devolvida pela Empresa 
de correios e telégrafos (Ect) por razões diversas a que deu causa o 
candidato; outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo 
candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos.
21.13) a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listada nos objetos de 
avaliação constantes do anexo i deste edital.
21.14) Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente 
poderão ser feitas por meio de outro edital.
21.15) os casos omissos serão resolvidos pela SEPlad, ouvida a fundação cEtaP.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEao
auditor-Geral do Estado do Pará
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aNeXo i
coNteÚdo ProGraMÁtico

1. NÍVeL MÉdio – carGo 01: assisteNte adMiNistratiVo
1.1 coNHEciMENtoS BáSicoS
1.1.1 - lÍNGUa PortUGUESa
1- leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou 
adaptado(s), de natureza diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, 
e de diferentes gêneros, como por exemplo: poema, crônica, notícia, 
reportagem, editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, 
informativo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio 
e outros. 1.1. Identificar a ideia central de um texto; 1.2. Identificar 
informações no texto; 1.3. Estabelecer relações entre ideia principal e 
ideias secundárias; 1.4. relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; 1.5. relacionar 
uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo 
contexto; 1.6. analisar a pertinência de uma informação do texto em 
função da estratégia argumentativa do autor; 1.7. depreender de uma 
afirmação explícita outra afirmação implícita; 1.8. Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático 
e/ou estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); 1.9. 
relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com 
informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
1.10. relacionar informações constantes de texto com conhecimentos 
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, 
valores implícitos e pressuposições. 2- conhecimentos linguísticos gerais e 
específicos relativos à leitura e interpretação de texto, recursos sintáticos e 
semânticos, do efeito de sentido de palavras, expressões e ilustrações. 3- 
interpretação de recursos coesivos na construção do texto. 4- conteúdos 
gramaticais e conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da 
língua: 4.1. foNÉtica: acento tônico, sílaba, sílaba tônica, ortoépia e 
prosódia; 4.2. ORTOGRAFIA: divisão silábica, acentuação gráfica, correção 
ortográfica; 4.3. MORFOLOGIA: estrutura dos vocábulos; elementos 
mórficos; processos de formação de palavras; derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras; classificação, flexões nominais 
e verbais, emprego; 4.4. SiNtaXE: teoria geral da frase e sua análise: 
frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal; crase; colocação de pronomes: próclise, 
mesóclise, ênclise. 4.5. SEMÂNtica: antônimos, sinônimos, homônimos e 
parônimos. 4.6. PoNtUaÇÃo: emprego dos sinais de pontuação.
1.1.2 - Ética No SErViÇo PÚBlico
Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício 
da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade 
social. Ética e função pública. Ética no setor público. lei n. 8.429/1992 
e suas alterações. decreto n. 8.420/2018. lei n. 12.846/2013 e suas 
alterações. lei n. 13.709/2018 e suas alterações.
1.1.3 - NoÇÕES dE iNforMática
Sistema operacional e ambiente, Windows 8, Windows 10. Edição de 
textos, planilhas e apresentações utilizando LibreOffice (Calc, Write 
e Impress), no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de internet. conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de intranet. conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. conceitos 
Básico de Computação em Nuvem (Cloud Computing): Definição e tipos de 
nuvens (privada, pública e híbrida). 
1.1.4 - lEGiSlaÇÃo
lei Estadual n. º 5.810/1994 e alterações (dispõe sobre o regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias 
e das fundações Públicas do Estado do Pará.)  lei Estadual n.º 6.176/98 
e alterações (institui o Sistema de controle interno, cria a aGE no âmbito 
do Poder Executivo, com as alterações introduzidas pela lei nº 6.275, de 
28/12/1999, lei nº 6.832, de 13/2/2006 e lei nº 6.876, de 29/06/2006.) 
lei Estadual n.º 6.832/2006 e alterações (altera a lei nº 6.176, de 29 
de dezembro de 1998, que institui o Sistema de controle interno, cria 
a auditoria-Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências.) lei n. 13.709/2018 (lei Geral de Proteção de dados).
1.1.5 - NoÇÕES dE dirEito coNStitUcioNal
constituição da república federativa do Brasil de 1988: título i – dos 
Princípios fundamentais; título ii – dos direitos e garantias fundamentais; 
título iii – da organização do Estado: capítulo i - da organização político-
administrativa; capítulo ii - dos Estados federados; 
1.1.6 - NoÇÕES dE dirEito adMiNiStratiVo
constituição da república federativa do Brasil de 1988: título iii - da 
organização do Estado: capítulo Vii - da administração Pública; Seção 
i – disposições Gerais; Seção ii – dos Servidores Públicos; lei ordinária n. 
8.972/2020 (regula o processo administrativo no âmbito da administração 
Pública do Estado do Pará.). lei federal nº 14.133/2021 (lei de licitações 
e contratos administrativos). 
1.2 coNHEciMENtoS ESPEcÍficoS 
1.2.1 - NoÇÕES dE adMiNiStraÇÃo PÚBlica
características básicas das organizações formais modernas: tipos de Estrutura 
organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. 
organização administrativa: centralização, descentralização, concentração 
e desconcentração. organização administrativa do Estado: administração 
direta e indireta. Gestão de Processos. Gestão de contratos. Noções de 
Processos licitatórios. 
1.2.2 - NoÇÕES BáSicaS dE SEcrEtaria
Preparo, preenchimento e tratamento de documentos; preparo de 
relatórios, formulários e planilhas. controle de documentos: envio e 
recebimento. técnicas de arquivo. Noções sobre os modelos de gestão: 
competência, processos, projetos e resultados. Noções de atendimento ao 
público. Manual de redação da Presidência da república. 

1.2.3 - NoÇÕES BáSicaS dE adMiNiStraÇÃo GEral
Noções básicas de planejamento: tipos de planos, abrangência e horizonte 
temporal. Plano de ação 5W2H. ciclo Pdca como ferramenta de gestão. 
Princípios e conceitos do gerenciamento de projetos: conceito de projeto, 
tipos diferença entre projetos e processos, tipos de projetos, stakeholders, 
benefícios, ciclo de vida do projeto, papel do gerente de projetos. 
1.2.4 - NoÇÕES dE arQUiVoloGia 
Princípios e conceitos fundamentais de arquivologia; Gestão de 
documentos; Protocolos (recebimento, registro, distribuição, tramitação e 
expedição de documentos); Classificação de documentos; Arquivamento 
e ordenação de documentos de arquivo; tabela de temporalidade de 
documentos de arquivo; Gerenciamento da informação e a gestão de 
documentos; tipologias documentais e suportes físicos.
1.2.5 – NoÇÕES dE adMiNiStraÇÃo dE rEcUrSoS MatEriaiS
Administração de compras e materiais; Classificação de materiais; 
Processos de compras governamentais e gerenciamento de materiais e 
estoques; recebimento e armazenagem; Gestão Patrimonial.
2. NÍVeL sUPerior
2.1. carGo 02 – aUditor dE fiNaNÇaS E coNtrolE
2.1.1 coNHEciMENtoS BáSicoS
2.1.1.1 - lÍNGUa PortUGUESa
1. compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2. 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3. Domínio da ortografia 
oficial. 4. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de 
elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e 
de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos 
e modos verbais. 5. domínio da estrutura morfossintática do período. 
5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 relações de coordenação entre 
orações e entre termos da oração. 5.3 relações de subordinação entre 
orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 
5.5 concordância verbal e nominal. 5.6 regência verbal e nominal. 5.7 
Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 colocação dos pronomes átonos. 
6. Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 reorganização da 
estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 reescrita de textos de 
diferentes gêneros e níveis de formalidade.
2.1.1.2 - adMiNiStraÇÃo fiNaNcEira E orÇaMENtária - afo e 
dirEito fiNaNcEiro:
1. orçamento público. 1.1 conceito. 1.2 técnicas orçamentárias. 1.3 
Princípios orçamentários. 1.4 ciclo orçamentário. 2. o orçamento 
público no Brasil. 2.1 Plano Plurianual na constituição federal. 2.2 
diretrizes orçamentárias na constituição federal. 2.3 orçamento anual na 
constituição federal. 2.4 Estrutura programática. 2.5 créditos ordinários 
e adicionais. 3. Programação e execução orçamentária e financeira. 3.1 
Descentralização orçamentária e financeira. 3.2 Acompanhamento da 
execução. 4. Receita pública. 4.1 Conceito. 4.2 Classificação segundo a 
natureza. 4.3 Etapas e estágios. 5. despesa pública. 5.1 conceito. 5.2 
Classificação segundo a natureza. 5.3 Etapas e estágios. 5.4 Restos a 
pagar. 5.5 despesas de exercícios anteriores. 6. lei complementar nº 
101/2000 e suas alterações (lei de responsabilidade fiscal). 6. direito 
Financeiro. 6.1 Conceito e objeto. 6.2 Direito financeiro na Constituição 
federal de 1988. 7. orçamento público. 7.1 conceito, espécies e natureza 
jurídica. 7.2 Princípios orçamentários. 7.3 leis orçamentárias. 7.3.1 
Espécies e tramitação legislativa. 7.4 lei nº 4.320/1964 e suas alterações. 
7.5 Fiscalização financeira e orçamentária. 8. Despesa pública. 8.1 
Conceito e classificação de despesa pública. 8.2 Disciplina constitucional 
dos precatórios. 9. receita pública. 9.1 conceito, ingresso e receitas. 9.2 
Classificação das receitas públicas. 10. Lei Complementar nº 101/2000 e 
suas alterações (lei de responsabilidade fiscal). 10.1 Planejamento. 10.2 
receita pública. 10.3 despesa pública. 10.4 transferências 35 voluntárias. 
10.5 destinação de recursos públicos para o setor privado. 10.6 dívida 
e endividamento. 10.7 Gestão patrimonial. 10.8 transparência, controle 
e fiscalização. 10.9 Disposições preliminares, finais e transitórias. 11. 
Crédito público. 11.1 Conceito e classificação de crédito público. 11.2 
Natureza jurídica. 11.3 Controle, fiscalização e prestação de contas. 6.4 
Empréstimos públicos. 6.4.1 Classificação, fases, condições, garantias, 
amortização e conversão. 7. dívida pública.
2.1.1.3 - aUditoria E GoVErNaNÇa
1. distinção entre auditoria interna e auditoria externa ou independente. 2 
relação entre auditoria interna, governança, gestão de riscos e controle: 
10 Passos para a Boa Governança - 2ª edição (tcU, 2021) e 10 Passos 
para a Boa Gestão de riscos (tcU, 2018). 3 Novo modelo das três linhas 
2020 do institute of internal auditors-iia (atualização das três linhas 
de defesa). 4 as linhas de defesa previstas no art. 169 da lei federal 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova lei de licitações e contratos 
administrativos). 5 Estrutura conceitual dos modelos coSo icif 2013 
e coSo ErM 2017 do committe of Sponsoring organizations of the 
Treadway Commission. 6 O papel das normas de auditoria. 7 Normas 
internacionais para o exercício profissional da auditoria interna. 7.1 
Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International Professional 
Practices Framework-IPPF) de Auditoria Interna: Conceitos, Propósitos, 
categorias, Normas de atributos, Normas de desempenho e Normas de 
Implantação. 7.2 Definição de auditoria interna, independência, proficiência 
e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo, programa de 
garantia de qualidade, planejamento, execução do trabalho de auditoria, 
comunicação de resultados, monitoramento do progresso, resolução da 
aceitação dos riscos pela administração. 8 Normas Brasileiras de auditoria 
do Setor Público (NBaSP) editadas pelo instituto rui Barbosa - irB. 8.1 
Nível 2 - Princípios fundamentais de auditoria do Setor Público (2017): 
NBaSP 100 (iSSai 100) Princípios fundamentais de auditoria do Setor 
Público, NBaSP 200 (iSSai 200) Princípios fundamentais de auditoria 
financeira, NBaSP 300 (iSSai 300) Princípios fundamentais de auditoria 
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operacional, NBaSP 400 (iSSai 400) Princípios fundamentais de auditoria 
de conformidade. 8.2 Nível 3 - requisitos Mandatórios para auditorias 
do Setor Público (2019): NBaSP 3000 Norma para auditoria operacional, 
NBaSP 4000 Norma para auditoria de conformidade. 9 referencial técnico 
da atividade de auditoria interna Governamental aprovado pela instrução 
Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, do Ministério da transparência 
e controladoria-Geral da União. 10 Manual de orientações técnicas da 
atividade de auditoria interna Governamental do Poder Executivo federal 
(cGU, dez/2017). 11 orientação Prática: relatório de auditoria (cGU, 
2019). 12 técnicas de análise de problemas para auditorias (tcU/SEGEcEX/
SEaUd, agosto/2013). 13 orientação para Seleção de objetos e ações de 
controle (tcU/Segecex, 2016). 14 Normas de auditoria financeira: NBc 
ta 200, NBc ta 210, NBc ta 220, NBc ta 230, NBc ta 240, NBc ta 250, 
NBc ta 260, NBc ta 265, NBc ta 300, NBc ta 315, NBc ta 320, NBc ta 
330, NBc ta 402, NBc ta 450, NBc ta 500, NBc ta 501, NBc ta 505, NBc 
ta 510, NBc ta 520, NBc ta 530, NBc ta 540, NBc ta 550, NBc ta 560, 
NBc ta 570, NBc ta 580, NBc ta 600, NBc ta 610, NBc ta 620, NBc ta 
700, NBc ta 705, NBc ta 706, NBc ta 710, NBc ta 720 auditadas, NBc 
ta 800, NBc ta 805, NBc ta 810.
2.1.1.4 - Ética, iNtEGridadE e rESPoNSaBiliZaÇÃo
1. Ética e moral. 1.2 Ética, princípios, valores e a lei. 1.3 Ética e 
democracia: exercício da cidadania. Conduta ética. 1.4 Ética profissional. 
1.5 Ética e responsabilidade social. 1.6 Ética e função pública. 1.7 Ética 
no setor público. 2 integridade: conceito. 2.1 Programa de integridade: 
conceito. 2.2 Manual para implementação de programas de integridade 
- orientações para o setor público (cGU, julho/ 2017). 2.3 Guia prático 
de implementação de programa de integridade pública - orientações para 
a administração pública federal direta, autárquica e fundacional (cGU, 
abril/2018). 2.4 Guia prático de gestão de riscos para a integridade 
– orientações para a administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional (cGU, setembro/2018). 2.5 Guia prático das unidades de 
gestão da integridade – orientações para instituição, aperfeiçoamento e 
uniformização nos órgãos e entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional (cGU, junho/2019). 3 responsabilização. 
3.1 lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e suas alterações 
(rJU): tÍtUlo Vi – dos deveres, das Proibições e das responsabilidades. 
3.2 decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, e suas alterações (lei 
de introdução às normas do direito Brasileiro): arts. 20 a 30. 3.3 decreto 
federal nº 9.830, de 10 de junho de 2019. 3.4 lei federal nº. 8.429, 
de 2 de junho de 1992, e suas alterações (improbidade administrativa). 
3.7 lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e suas alterações 
(lei Geral de Proteção de dados Pessoais- lGPd): capítulo i - disposições 
Preliminares, capítulo iV - do tratamento de dados Pessoais pelo Poder 
Público e capítulo Vi - dos agentes de tratamento de dados Pessoais. 
3.8 decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e suas alterações 
(código Penal): capítulo i - dos crimes Praticados por funcionário Público 
contra a administração em Geral, capítulo ii – dos crimes Praticados por 
Particular contra a administração em Geral, capítulo ii-B - dos crimes em 
licitações e contratos administrativos, capítulo iV – dos crimes contra as 
finanças Públicas.
2.1.2 coNHEciMENtoS ESPEcÍficoS
2.1.2.1 - coNtaBilidadE PÚBlica e coNtaBilidadE GEral
coNtaBilidadE PÚBlica: 1. Sistema de contabilidade federal. 2. 
conceituação, objeto e campo de aplicação. 3. composição do Patrimônio 
Público. 3.1 Patrimônio Público. 3.2 ativo. 3.3 Passivo. 3.4 Saldo 
Patrimonial. 4. Variações Patrimoniais. 4.1 Qualitativas. 4.2 Quantitativas: 
receita e despesa sob o enfoque patrimonial. 4.3 realização da variação 
patrimonial. 4.4 resultado patrimonial. 5. Mensuração de ativos. 5.1 ativo 
imobilizado. 5.2 ativo intangível. 5.3 reavaliação e redução ao valor 
recuperável. 5.4 depreciação, amortização e exaustão. 6. Mensuração 
de passivos. 6.1 Provisões. 6.2 Passivos contingentes. 7. tratamento 
contábil aplicável aos impostos e contribuições. 8. Sistema de custos. 8.1 
aspectos legais do sistema de custos. 8.2 ambiente da informação de 
custos. 8.3 características da informação de custos. 8.4 terminologia de 
custos. 9. Plano de contas aplicado ao setor público. 10. demonstrações 
contábeis aplicadas ao setor público. 10.1 Balanço orçamentário. 10.2 
Balanço financeiro. 10.3 demonstração das variações patrimoniais. 
10.4 Balanço patrimonial. 10.5 Demonstração de fluxos de caixa. 10.6 
demonstração das Mutações do Patrimônio líquido. 10.7 Notas explicativas 
às demonstrações contábeis. 10.8 consolidação das demonstrações 
contábeis. 11. transações no setor público. 12. despesa pública: conceito, 
etapas, estágios e categorias econômicas. 13. receita pública: conceito, 
etapas, estágios e categorias econômicas. 14. Execução orçamentária e 
financeira. 15. Conta Única do Tesouro Nacional. 16. Sistema Integrado 
de administração financeira: conceitos básicos, objetivos, características, 
instrumentos de segurança e principais documentos de entrada. 17. 
Suprimento de fundos. 18. Norma Brasileira de contabilidade - NBc tSP 
Estrutura conceitual, de 23 de setembro de 2016. 19. McaSP 8ª edição. 
20 regime contábil. coNtaBilidadE GEral: 1. lei nº 6.404/1976, suas 
alterações, e legislação complementar.2. Elaboração de demonstrações 
contábeis pela legislação societária e pelos pronunciamentos técnicos 
do comitê de Pronunciamentos contábeis (cPc). 2.1 demonstração dos 
fluxos de caixa (métodos direto e indireto). 2.2 Balanço patrimonial. 2.3 
demonstração do resultado do exercício. 2.4 demonstração do valor 
adicionado. 2.5 demonstração das Mutações do Patrimônio líquido. 2.6 
demonstração de lucros ou Prejuízos acumulados. 2.7 demonstração 
do resultado abrangente. 2.8 Notas Explicativas. 3. Estrutura conceitual 
para Elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro. 4. 
Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa: conteúdo, classificação e 
critérios de avaliação. 5. contas a receber: conceito, conteúdo e critérios 
contábeis. 6. Estoques: conceito, conteúdo e classificação. 6.1 Critérios 
de avaliação de estoques. 7. despesas antecipadas: conceito, conteúdo, 

classificação e critérios de avaliação. 8. Realizável a longo prazo (não 
circulante): conceito e classificação. 8.1 Ajuste a valor presente: cálculo 
e contabilização de contas ativas e passivas. 9. Instrumentos financeiros: 
aspectos conceituais, reconhecimento, mensuração e evidenciação. 10 
Mensuração do valor justo. 10.1 Definição de valor justo. 10.2 Valor justo: 
aplicação para ativos, passivos e instrumentos patrimoniais. 10.3 técnicas 
de avaliação do valor justo. 11. contabilização de investimentos em 
coligadas e controladas. 12. Ativo Imobilizado: conceituação, classificação 
e conteúdo das contas. 13. ativos intangíveis: aspectos conceituais, 
definição, reconhecimento e mensuração. 14. Passivo exigível: conceitos 
gerais, avaliação, reconhecimento, mensuração e conteúdo do passivo. 
15. Fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações. 16. Empréstimos 
e financiamentos, debêntures e outros títulos de dívida. 17. Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes. 18. Patrimônio líquido. 19. 
combinação de negócios, fusão, incorporação e cisão. 20. receitas de 
vendas de produtos e serviços. 21. custo das mercadorias e dos produtos 
vendidos e dos serviços prestados. 22. consolidação das demonstrações 
contábeis e demonstrações separadas. 23. correção integral das 
demonstrações contábeis.
2.1.2.2 - dirEito adMiNiStratiVo
1 direito administrativo. 1.1 conceito. 1.2 objeto. 1.3 fontes. 1.4 
Princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro. 2 organização 
administrativa. 2.1 centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração. 2.2 administração direta. 2.2.1 conceito. 2.2.2 Órgão 
público. 2.2.2.1 conceito. 2.2.2.2 teorias sobre as relações do Estado com 
os agentes públicos. 2.2.2.3 Características. 2.2.2.4 Classificação. 2.3 
administração indireta. 2.3.1 conceito. 2.3.2 autarquias. 2.3.3 agências 
reguladoras. 2.3.4 agências executivas. 2.3.5 fundações públicas. 2.3.6 
Empresas públicas. 2.3.7 Sociedades de economia mista. 2.3.8 lei 
federal nº 13.303/2016 2.3.9 consórcios públicos. 2.4 Serviços sociais 
autônomos; entidades de apoio; organizações sociais; organizações da 
sociedade civil de interesse público. 3 atos administrativos. 3.1 conceito. 
3.2 fatos da administração, atos da administração e atos administrativos. 
3.3 Requisitos ou elementos. 3.4 Atributos. 3.5 Classificação. 3.6 Atos 
administrativos em espécie. 3.7 o silêncio no direito administrativo. 
3.8 Extinção dos atos administrativos. 3.8.1 revogação, anulação e 
cassação. 3.9 convalidação. 3.10 Vinculação e discricionariedade. 3.11 
atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 3.12 decadência 
administrativa. 4 Poderes e deveres da administração Pública. 4.1 Poder 
regulamentar. 4.2 Poder hierárquico. 4.3 Poder disciplinar. 4.4 Poder de 
polícia. 4.5 Dever de agir. 4.6 Dever de eficiência. 4.7 Dever de probidade. 
4.8 abuso do poder: lei federal nº. 13.869, de 5 de setembro de 2019. 
5 agentes públicos. 5.1 disposições constitucionais aplicáveis. 5.2 
disposições doutrinárias. 5.2.1 conceito. 5.2.2 Espécies. 5.2.3 cargo, 
emprego e função pública. 5.3 lei nº 5.810/1994 e suas alterações 
(regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará). 6 
Serviços públicos. 6.1 lei federal nº 8.987/1995 e suas alterações. 6.2 
lei federal nº 11.079/2004 e suas alterações. 6.3 lei nº 13.019/2014 
e suas alterações. 6.4 disposições doutrinárias. 6.4.1 delegação. 6.4.2 
concessão, permissão e autorização. 6.5 lei federal nº 13.460/2017. 7 
licitações e contratos administrativos. 7.1 lei federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações. 7.2 lei nº 10.520/2002 e suas alterações. 7.3 lei federal 
nº 12.462/2011 e suas alterações. 7.4 lei federal nº 14.133/2021. 7.5 
lei federal nº 11.107/2005 e suas alterações 8 controle da administração 
pública. 8.1 conceito. 8.2 controle exercido pela administração Pública. 8.3 
controle legislativo. 8.4 controle judicial. 8.5 controle da administração 
Pública pelo tribunal de contas. 8.6 controle Social. 9 responsabilidade 
civil do Estado. 9.1 Evolução histórica. 9.2 teorias subjetivas e objetivas 
da responsabilidade patrimonial do Estado. 9.3 responsabilidade por ato 
comissivo do Estado. 9.4 responsabilidade por omissão do Estado. 9.5 
requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 9.6 causas 
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 9.7 reparação do 
dano. 9.8 direito de regresso. 9.9 responsabilidade primária e subsidiária. 
10 Processo administrativo no âmbito da administração Pública do Estado 
do Pará: lei n° 8.972, de 13 de janeiro de 2020
2.1.2.3 - dirEito coNStitUcioNal
1. Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 1.2 
Supremacia da constituição. 1.3 aplicabilidade das normas constitucionais. 
1.4 interpretação das normas constitucionais. 2 Poder constituinte. 2.1 
características. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte 
derivado. 3 Princípios fundamentais. 4 direitos e garantias fundamentais. 
4.1 direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 Habeas corpus, mandado 
de segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 direitos sociais. 
4.4 direitos políticos. 5 organização do Estado. 5.1 organização político-
administrativa. 5.2 Estado federal brasileiro. 5.3 a União. 5.4 Estados 
federados. 5.5 Municípios. 5.6 o distrito federal. 5.7 territórios. 5.8 
intervenção federal. 5.9 intervenção dos estados nos municípios. 6 
administração Pública. 6.1 disposições gerais. 7 organização dos poderes 
no Estado. 7.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 7.2 Poder legislativo. 
7.3 Poder Executivo. 7.4 Poder Judiciário. 8 funções essenciais à Justiça. 
8.1 Ministério Público. 8.2 advocacia Pública. 8.3 advocacia e defensoria 
Pública. 9 controle da constitucionalidade. 9.1 Sistemas gerais e sistema 
brasileiro. 9.2 controle incidental ou concreto. 9.3 controle abstrato de 
constitucionalidade. 9.4 Exame in abstractu da constitucionalidade de 
proposições legislativas. 9.5 ação declaratória de constitucionalidade. 9.6 
ação direta de inconstitucionalidade. 9.7 arguição de descumprimento 
de preceito fundamental. 9.8 ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão. 9.9 ação direta de inconstitucionalidade interventiva.
2.1.2.4 - dirEito triBUtário
1 direito constitucional tributário (capítulo iV do título V da constituição 
federal de 1988). 2 Sistema tributário nacional. 2.1 limitações do poder 
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de tributar. 2.2 Princípios do direito tributário. 2.3 repartição das receitas 
tributárias. 3 tributo. 3.1 conceito. 3.2 Natureza jurídica. 3.3 Espécies. 
3.4 imposto. 3.5 taxa. 3.6 contribuição de melhoria. 3.7 Empréstimo 
compulsório. 3.8 Contribuições. 4 Competência tributária. 4.1 Classificação. 
4.2 Exercício da competência tributária. 4.3 capacidade tributária ativa. 
5 Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 
6 Obrigação tributária. 6.1 Definição e natureza jurídica. 6.2 Obrigação 
principal e acessória. 6.3 fato gerador. 6.4 Sujeito ativo. 6.5 Sujeito passivo. 
6.6 Solidariedade. 6.7 capacidade tributária. 6.8 domicílio tributário. 6.9 
responsabilidade tributária. 6.10 responsabilidade dos sucessores. 6.11 
responsabilidade de terceiros. 6.12 responsabilidade por infrações. 7 
crédito tributário. 7.1 constituição de crédito tributário. 7.2 lançamento. 
7.3 Modalidades de lançamento. 7.4 Suspensão do crédito tributário. 
7.5 Extinção do crédito tributário. 7.6 Exclusão de crédito tributário. 7.7 
Garantias e privilégios do crédito tributário. 8 administração tributária. 8.1 
fiscalização. 8.2 dívida ativa. 8.3 certidões negativas.
2.1.2.5 – oBraS: PlaNEJaMENto, NorMaS, fiScaliZaÇÃo E lEGiSlaÇÃo
1 Planejamento de projetos e obras: programação e controle. 2 Viabilidade, 
planejamento e controle das construções. 2.1 Técnico, físico, financeiro e 
econômico. 2.2 Normas técnicas. 3 análise e interpretação de documentação 
técnica. 3.1 Editais, contratos, aditivos contratuais, cadernos de encargos, 
projetos, diário de obras. 4 análise e compatibilização de projetos. 4.1 
Edificações (arquitetônicos, complementares e especiais); rodoviárias 
(sondagem, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras 
de arte especiais e correntes); hídricas (abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto, operação e manutenção). 5 Segurança e higiene do 
trabalho. 6 fiscalização de obras e serviços; ensaios de recebimento da 
obra; acompanhamento da aplicação de recursos (medições, cálculos de 
reajustamento, mudança de data-base, emissão de fatura); documentação 
da obra: diários, documentos de legalização, arts. recebimento 
(provisório e definitivo). 7 Avaliação de custos; levantamento dos serviços 
e seus quantitativos; orçamento analítico e sintético; composição analítica 
de serviços; cronograma físico financeiro; cálculo do benefício e despesas 
indiretas (Bdi); cálculo dos encargos sociais. 8 licitação de obras 
públicas. 8.1 Conceito, finalidade, princípios. 8.2 Obrigatoriedade. 8.3 
Hipóteses de dispensa, de inexigibilidade e de vedação. 8.4 Modalidades. 
8.5 Procedimentos. 8.6 revogação e anulação. 8.7 objeto da licitação, 
homologação e adjudicação. 8.8 acervo técnico. 8.9 anteprojeto, 
Projeto Básico e Projeto Executivo. 9 contratos administrativos de obras 
públicas. 9.1 conceito, características, requisitos substanciais e formais. 
9.2 Peculiaridades e interpretação. 9.3 formalização, execução, controle, 
inexecução, revisão e rescisão. 10 Noções de legislação ambiental; 
resolução coNaMa nº 237/1997: licenciamento ambiental (licença prévia, 
licença de instalação, licença de operação); resolução coNaMa nº 1/1986 
e suas alterações: estudo de impacto ambiental e relatório de impacto 
ambiental; lei nº 9.605/1998 e suas alterações (crimes contra o meio 
ambiente).
2.1.2.6 - atoS lESiVoS À adMiNiStraÇÃo PÚBlica PraticadoS Por 
PESSoa JUrÍdica
1 responsabilidade penal, administrativa e civil da pessoa jurídica: 
modelos de determinação da responsabilidade, sanções, dificuldades na 
responsabilização penal de pessoas jurídicas. 2 aplicação da lei penal; 
princípios da legalidade e da anterioridade; lei penal no tempo e no 
espaço. 3 crime: conceito. 4 crimes contra a administração Pública: 
crimes praticados por funcionário público contra a administração Pública 
e crimes contra a finanças públicas. 5 Lei 8.666/1993, e suas alterações 
(crimes relativos à licitação). 6 lei nº 9.613/1998, e suas alterações 
(lavagem de dinheiro). 7 Princípios e garantias constitucionais do 
processo penal. 8 repercussão na esfera administrativa da sentença 
penal. 9 Prova emprestada: possibilidade de utilização no processo 
administrativo de prova constituída no processo penal. 10 Pessoa natural: 
personalidade, capacidade; direitos da personalidade. 11 Pessoa jurídica: 
classificação, representação e responsabilidade. 12 Domicílio. 13 Princípios 
constitucionais do processo civil: princípio do devido processo legal e seus 
consectários lógicos - princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz 
natural. 14 teoria geral da prova. 15 responsabilidade dos administradores 
de sociedades empresariais. 16 lei federal nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, e suas alterações (lei anticorrupção). 17 decreto Estadual nº. 
2.289, de 13 de dezembro de 2018.
2.2. carGo 03 – tÉcNico EM GEStÃo dE iNforMática
2.2.1 coNHEciMENtoS BáSicoS
2.2.1.1 - lÍNGUa PortUGUESa
1. compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2. 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3. Domínio da ortografia 
oficial. 4. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de 
elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e 
de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos 
e modos verbais. 5. domínio da estrutura morfossintática do período. 
5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 relações de coordenação entre 
orações e entre termos da oração. 5.3 relações de subordinação entre 
orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 
5.5 concordância verbal e nominal. 5.6 regência verbal e nominal. 5.7 
Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 colocação dos pronomes átonos. 
6. Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 reorganização da 
estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 reescrita de textos de 
diferentes gêneros e níveis de formalidade.
2.2.1.2 - raciocínio lógico 
Estruturas lógicas; lógica de argumentação: analogias, inferências, 
deduções e conclusões; lógica sentencial (ou proporcional): Proposições 
simples e compostas; tabelas verdade; Equivalências; leis de Morgan; 
diagramas lógicos; lógica de primeira ordem; Princípios de contagem e 

probabilidade; operações com conjuntos; raciocínio lógico envolvendo 
problemas aritméticos, geométricos e matriciais.
2.2.1.3 - Ética no Serviço Público 
Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício 
da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade 
social. Ética e função pública. Ética no setor público. lei n. 8.429/1992 
e suas alterações. decreto n. 8.420/2018. lei n. 12.846/2013 e suas 
alterações. lei n. 13.709/2018 e suas alterações.
2.2.1.4 - legislação 
Servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias e das 
fundações Públicas do Estado do Pará.)  lei Estadual n.º 6.176/98 e 
alterações (institui o Sistema de controle interno, cria a aGE no âmbito 
do Poder Executivo, com as alterações introduzidas pela lei nº 6.275, de 
28/12/1999, lei nº 6.832, de 13/2/2006 e lei nº 6.876, de 29/06/2006.) 
lei Estadual n.º 6.832/2006 e alterações (altera a lei nº 6.176, de 29 
de dezembro de 1998, que institui o Sistema de controle interno, cria 
a auditoria-Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências.) lei n. 13.709/2018 (lei Geral de Proteção de dados).
2.2.1.5 - Noções de direito constitucional
constituição da república federativa do Brasil de 1988: título i – dos 
Princípios fundamentais; título ii - dos direitos e garantias fundamentais; 
título iii – da organização do Estado: capítulo i - da organização político-
administrativa; capítulo ii – dos Estados federados.
2.2.1.6 - Noções de direito administrativo 
constituição da república federativa do Brasil de 1988: título iii - da 
organização do Estado: capítulo Vii – da administração Pública; Seção 
i – disposições Gerais; Seção ii – dos Servidores Públicos; lei ordinária n. 
8.972/2020 (regula o processo administrativo no âmbito da administração 
Pública do Estado do Pará.). lei federal nº 14.133/2021 (lei de licitações 
e contratos administrativos). 
1.1.2 coNHEciMENtoS ESPEcÍficoS 
2.2.2.1 - Hardware e Software
conceitos, características, Sistemas de Numeração (binário, decimal, octal, 
hexadecimal, conversão de bases), Modalidades de processamento “batch”, 
“time sharing” e “real time”. arquitetura de computadores: componentes de 
hardware, memória, processador, registradores, barramento, dispositivos e 
mídias de armazenamento de dados, interfaces USB, idE e ScSi, interfaces 
de entrada/saída. Sistemas operacionais: conceitos, técnicas de gerência 
de memória, memória virtual (segmentação, paginação), escalonamento de 
processos. Multiprogramação e multiprocessamento. Ambientes Windows 
2000/XP. Pacote Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). Sistemas de 
arquivamento: arquivo, registro, métodos de acesso, organização de 
diretórios, proteção de arquivos Proteção de Sistemas e de Equipamentos 
de informática: proteção lógica e física, backup, estabilizadores, no-breaks.  
2.2.2.2 - algoritmos e linguagens de Programação. 
conceitos: estruturas básicas de programação, pseudocódigo. Estruturas 
de dados: tipos de dados, matrizes, cadeia de caracteres, listas lineares, 
pilhas, filas, árvores e grafos. Construção de algoritmos: procedimentos, 
funções, recursividade, passagem de parâmetros, algoritmos de busca, 
pesquisa, ordenação, merge. Programas: interpretação, linkedição, 
compilação, código-fonte, código-objeto. linguagens: c, c++, Java. 
2.2.2.3 - redes de computadores. 
conceitos: terminologia, WaN X laN, sinais analógico e serial, transmissão 
assíncrona e síncrona, serial e paralela, half-duplex e full-duplex, 
topologias, padrões. tecnologias Ethernet, fast Ethernet e Gigabit Ethernet. 
interconexão de redes: conceitos, equipamentos (repetidores, hubs, 
switches, bridges, roteadores, gateway). Arquitetura TCP/IP: conceitos, 
características, protocolos, modelo em camadas. SMtP, PoP, ftP, dNS, 
HttP, SNMP. 
2.2.2.4. - Segurança da informação: 
Políticas de segurança da informação. Segurança de redes de 
computadores, inclusive redes sem fio. Vulnerabilidades e ataques a 
sistemas computacionais: prevenção e tratamento de incidentes. ataques 
e proteções relativos a hardware, software, sistemas operacionais, 
aplicações, bancos de dados, redes, inclusive firewalls e proxies. Gestão 
de segurança da informação. Normas NBr iSo/iEc nº 27.001 e nº 27.002. 
Classificação e controle de ativos de informação, segurança de ambientes 
físicos e lógicos, controles de acesso. Definição, implantação e gestão de 
políticas de segurança e auditoria. Gestão de riscos. Normas NBr iSo/iEc 
nº 15.999 e nº 27.005. Planejamento, identificação e análise de riscos. 
Plano de continuidade de negócio. 
2.2.2.5. - desenvolvimento, análise, Projeto e Gerência de Sistemas: 
conceitos. características. ciclo de Vida de Sistemas. atividades de 
análise. fases de projeto. Estudo de Viabilidade técnica de Projetos. 
análise Estruturada de Sistemas. Modelagem. diagramas. fluxo de dados, 
processos, entidades, depósito de dados. regras de consistência. diagrama 
de contexto. diagrama de fluxo de dados (dfd). diagrama de Entidades 
e relacionamentos (dEr). diagrama de transição de dados. dicionário de 
Dados. Especificação de processos: português estruturado. Análise Orientada 
a objeto. conceitos. características. Modelagem. UMl. Metodologias. 
ferramentas. Projeto Estruturado de Sistemas. Uso de ferramentas caSE. 
Projeto de Sistemas de informação. diagramas de estrutura modular, 
componentes e significado. Gerenciamento de Mudanças. Qualidade do 
Projeto: acoplamento e coesão. Modelagem conceitual da informação. 
Modelo conceitual de entidades e relacionamentos. atributos: compostos, 
multivalorados e determinantes. relacionamentos parciais e totais. auto-
relacionamento, relacionamentos múltiplos e agregações. Particionamento 
do conjunto de entidades. decomposição de relacionamentos. Engenharia 
e Qualidade de Software: qualidades do produto e do processo, princípios 
básicos, projeto de software, especificação, requisitos, testes, técnicas 
informais de verificação e prova de programas; processo de produção 
de software: modelo em cascata e espiral; organização de processo; 
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metodologias. Qualidade de Software (ISO, CMM e MPS-BR). Execução 
de testes integrados de sistemas. Homologação de sistemas junto 
aos usuários. dataWarehouse. conceitos básicos. análise, avaliação, 
Elaboração e Manutenção de documentação. Supervisão da documentação 
técnica de sistemas. Especificação da manutenção corretiva, evolutiva e 
legal, necessárias aos sistemas existentes. Planejamento Estratégico de 
Sistemas de informações. Gerência de Projetos.

aNeXo ii
croNoGraMa coMPLeto

dEScriÇÃo data
01 afiXaÇÃo do Edital dE aBErtUra do coNcUrSo PÚBlico 14/09/2021
02 PraZo dE iMPUGNaÇÃo coNtra o Edital dE aBErtUra do coNcUrSo PÚBlico 15/09/2021 e 16/09/2021
03 PUBlicaÇÃo do rElatÓrio daS iMPUGNaÇÕES coNtra o Edital dE aBErtUra 28/09/2021
04 PErÍodo daS iNScriÇÕES 28/09/2021 à 11/11/2021

05
PErÍodo daS iNScriÇÕES Para oS caNdidatoS PortadorES dE dEficiÊNcia 
E oS HiPoSSUficiENtES SolicitarEM a iSENÇÃo do PaGaMENto da taXa dE 

iNScriÇÃo 
28/09/2021 e 29/09/2021

06 PErÍodo Para o ENVio doS docUMENtoS rEfErENtES À SolicitaÇÃo dE 
iSENÇÃo do PaGaMENto da taXa dE iNScriÇÃo 28/09/2021 à 30/09/2021

07 rElaÇÃo PrEliMiNar daS SolicitaÇÕES dE iSENÇÃo do PaGaMENto da taXa 
dE iNScriÇÃo dEfEridaS E iNdEfEridaS 19/10/2021

08 PErÍodo dE rEcUrSo coNtra a rElaÇÃo PrEliMiNar daS SolicitaÇÕES dE 
iSENÇÃo do PaGaMENto da taXa dE iNScriÇÃo dEfEridaS E iNdEfEridaS 20/10/2021 e 21/10/2021

09 rElaÇÃo dEfiNitiVa daS SolicitaÇÕES dE iSENÇÃo do PaGaMENto da taXa 
dE iNScriÇÃo dEfEridaS E iNdEfEridaS 26/10/2021

10 PErÍodo dE SolicitaÇÃo dE atENdiMENto PElo NoME Social 28/09/2021 à 11/11/2021

11 PErÍodo dE ENVio doS docUMENtoS coMProBatÓrioS Para coNcorrEr ÀS 
VaGaS rESErVadaS ÀS PESSoaS coM dEficiÊNcia 28/09/2021 à 12/11/2021

12 PErÍodo dE ENVio da SolicitaÇÃo E docUMENtaÇÃo Para atENdiMENto 
ESPEcial 28/09/2021 à 12/11/2021

13 liSta ProViSÓria dE caNdidatoS iNScritoS 30/11/2021
14 coNfirMaÇÃo daS iNScriÇÕES 01/12/2021 e 02/12/2021

15 Edital dE HoMoloGaÇÃo daS iNScriÇÕES E dE diVUlGaÇÃo doS locaiS E 
HorárioS da ProVa oBJEtiVa E da ProVa diScUrSiVa 23/12/2021

16 rEaliZaÇÃo da ProVa oBJEtiVa E da ProVa diScUrSiVa 16/01/2022
17 afiXaÇÃo do GaBarito oficial PrEliMiNar da ProVa oBJEtiVa 17/01/2022

18 PErÍodo dE rEcUrSo coNtra o GaBarito oficial PrEliMiNar da ProVa 
oBJEtiVa 18/01/2022 e 19/01/2022

19 afiXaÇÃo do GaBarito oficial dEfiNitiVo da ProVa oBJEtiVa 08/02/2022
20 rESUltado PrEliMiNar da ProVa oBJEtiVa 08/02/2022
21 PErÍodo dE rEcUrSo coNtra o rESUltado PrEliMiNar da ProVa oBJEtiVa 09/02/2022 e 10/02/2022
22 rESUltado dEfiNitiVo da ProVa oBJEtiVa 15/02/2022
23 rESUltado PrEliMiNar da ProVa diScUrSiVa 23/02/2022

24 PErÍodo dE rEcUrSo coNtra o rESUltado PrEliMiNar da ProVa diScUr-
SiVa 24/02/2022 e 25/02/2022

25 rESUltado dEfiNitiVo da ProVa diScUrSiVa 03/03/2022

26 Edital dE coNVocaÇÃo Para ENVio doS docUMENtoS rEfErENtES À ProVa 
dE tÍtUloS 03/03/2022

27 PErÍodo dE ENVio doS docUMENtoS rEfErENtES À ProVa dE tÍtUloS 07/03/2022 à 09/03/2022
28 rESUltado PrEliMiNar da ProVa dE tÍtUloS 23/03/2022
29 PErÍodo dE rEcUrSo coNtra o rESUltado PrEliMiNar da ProVa dE tÍtUloS 24/03/2022 e 25/03/2022
30 rESUltado dEfiNitiVo da ProVa dE tÍtUloS 30/03/2022
31 rESUltado fiNal PrEliMiNar 30/03/2022
32 PErÍodo dE rEcUrSo coNtra o rESUltado fiNal PrEliMiNar 31/03/2022 e 01/04/2022
33 rESUltado fiNal dEfiNitiVo 07/04/2022

aNeXo iii
iNForMaÇÕes dos carGos

1. carGos de NÍVeL MÉdio coMPLeto

cargo 01 assistente administrativo

atribuições

- realizar atividades que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, 
orçamento, organização e  métodos, material, secretaria, classificação, 

codificação, catalogação, digitação e arquivamento de  papéis e 
documentos; 

- prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades 
administrativas. 

requisitos para Provimento

Nível de Escolaridade Ensino Médio completo

requisitos para investidura no cargo certificado de conclusão de curso do ensino médio expedido por institui-
ção de  ensino devidamente reconhecida por órgão competente.

remuneração r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

2. carGos de NÍVeL sUPerior coMPLeto

cargo 02 auditor de Finanças e controle

atribuições 

- Realizar fiscalizações, auditorias e avaliações de gestão no desempenho 
de suas funções; 

- elaborar e assinar pareceres, certificações, relatórios de auditoria e 
demais documentos nos limites de sua competência

- elaborar relatórios parciais e globais das fiscalizações e auditorias reali-
zadas, informando sobre a situação dos órgãos e entidades fiscalizadas e 
auditadas, assinalando as eventuais situações  positivas ou irregularida-

des encontradas e apresentando as recomendações necessárias; 
- acompanhar e orientar a execução dos registros das conformidades, 
identificados por meio do  Sistema Integrado de Administração Finan-
ceira para Estados e Municípios - SiafEM/Pa, efetuados  pelos agentes 
Públicos de controle dos órgãos e entidades da administração Estadual; 
- desempenhar as atividades de monitoramento, avaliação e proposição 
de ações preventivas e  corretiva dos processos gerenciais de governo; 

- acompanhar os planos e programas de governo e a avaliação dos 
resultados da gestão  orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de 

pessoas e de suprimento de fundos dos órgãos e 
entidades estaduais; 

- efetuar fiscalizações e auditorias de caráter especial, a juízo do Gover-
nador do Estado, do auditor-Geral do Estado ou, ainda, por solicitação de 

Secretários Especiais ou gestores de órgãos ou  entidades; 
- fiscalizar a aplicação dos recursos do Estado repassados aos órgãos e 

entidades públicas ou  privadas através de convênios, contratos, acordos 
e ajustes; 

- pronunciar-se, quando das fiscalizações e auditorias realizadas, sobre 
a regularidade e exatidão das  prestações ou tomadas de contas dos 

responsáveis por valores, dinheiros e outros bens do Estado, examinando 
as demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas e relatórios, 

de órgãos e 
entidades da administração direta, indireta e fundacional; 

- realizar, por determinação do titular da auditoria-Geral do Estado, 
tomada de contas sempre que for  constatada ilegalidade ou irregula-

ridade; 
- desempenhar, por determinação do auditor-Geral do Estado, outras 

atividades compatíveis com o  exercício do controle interno
Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo

diploma do curso de graduação de nível superior em administração, 
ciências contábeis, ciências Econômicas, direito, Engenharia civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária, Engenharia da computação, 
ciência da computação ou tecnologia em Processamento de dados ex-

pedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Habilitação Profissional: registro no órgão de classe, quando houver

remuneração r$ 5.026,81 (cinco mil vinte e seis reais e oitenta e um centavos).
carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 19 (dezenove) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos candidatos 
com deficiência.

cargo 03 técnico em Gestão de informática

atribuições

- realizar estudos de concepção, análise, projeto, desenvolvimento, 
construção, implementação, 

testes de utilização, documentação e treinamento de softwares, sistemas 
e aplicativos próprios; 

- desenvolver, manter e atualizar programas de informática de acordo 
com as normas, 

padrões e métodos estabelecidos pelo Órgão.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo

diploma do curso de graduação de nível superior em Engenharia da 
computação, ciências da computação, Sistemas de informações ou tec-
nologia em Processamento de dados expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação.

remuneração r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

aNeXo iV
soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL

Eu (favor preencher com letra de forma - todos os campos são obrigatórios),

NoME coMPlEto (SEM aBrEViaÇÕES):

No da ideNtidade (rG) / ÓrGÃo 
eMissor: cPF: data de NasciMeNto:

                   /                  -      .            .            -          /              /

VaGa: cÓdiGo da 
VaGa:

NÚMEro dE iNScriÇÃo:

e-MaiL: teLeFoNe:
                                                                (          )

candidato(a) no concurso Público c-212/aGE, Solicito, de acordo com 
laudo médico/documento comprobatório em anexo, atendimento especial 
no dia de aplicação das prova(s) e/ou etapa(s) conforme a seguir (selecione 
o tipo de prova e (ou) o(s) tratamento(s) especial(is) necessário(s)):
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1 Necessidades físicas:
(   ) sala térrea (dificuldade para locomoção)
(   ) sala individual (candidato com doença contagiosa 
/ outras). Especificar: __________________________.
(   ) mesa para cadeira de rodas
1.1 auxílio para preenchimento (transcritor)
(   ) dificuldade/impossibilidade de escrever
(   ) da folha de respostas da prova objetiva
1.2 auxílio para leitura (ledor)
(   ) dislexia
(   ) tetraplegia
2 Necessidades visuais (cego ou pessoa com bai-
xa visão)
(   ) auxílio na leitura da prova (ledor)
(   ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16)
(   ) prova superampliada (fonte 28)

3 Necessidades auditivas (perda total ou parcial da 
audição)
(   ) intérprete de língua Brasileira de Sinais (liBraS)
(   ) leitura labial
(   ) uso de aparelho auditivo – mediante justificativa 
médica
4 amamentação
(   ) sala para amamentação (candidata com necessidade 
de amamentar seu bebê)
5 outros
(   ) Tempo Adicional – mediante justificativa médica
(   ) Prova após horário impeditivo (se aplicada no sá-
bado) – mediante justificativa emitida por autoridade 
religiosa
(   ) Porte de arma (lei federal no 10.826/2003)

Nessa ocasião, apresento laudo médico com a respectiva Classificação 
Estatística internacional de doenças e Problemas relacionados à Saúde 
(cid), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de atendimento especial que preciso: _________________________
_____________________________.
Código correspondente da (CID): _______________________________
________________.
Nome do médico responsável pelo laudo: __________________________
____________________________.
Número de registro no conselho regional de Medicina (crM) do médico 
responsável pelo laudo:_________________________.
_________________ ( ____), ______ de ________________ de202__.
 
___________________________________________________
assinatura do(a) candidato(a)

Protocolo: 703760

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 135 de 03 de setembro de 2021.
coNcEdEr, a servidora HElEN VaNicE MatEUS oliVEira taKaHaSHi, 
matricula nº 5888826/2, 30(trinta) dias de férias regulamentares, nos 
termos do art. 74 da lei 5.810/94(rJU), nos períodos concessivos de 
16/07/2021 a 30/07/2021 e 06/09/2021 a 20/09/2021, referente ao perí-
odo aquisitivo 2019/2020.
aNÍZio BEStENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 134 de 03 de setembro de 2021.
EXclUir, o nome da servidora HElEN VaNicE MatEUS oliVEira 
taKaHaSHi, matricula nº 5888826/2, da Portaria coletiva Nº 088 de 
17/06/2021, publicada no doE de nº 34.619 de 23/06/2021, protocolo nº 
670260, que concedeu férias regulamentares no período de 19/07/2021 a 
17/08/2021.
aNÍZio BEStENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 703412

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 616 de 13 de seteMBro 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2021/961207, 
de 31/08/2021, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
i – forMaliZar a dESiGNaÇÃo do servidor antônio cristhiano Braga Gui-
marães, matrícula nº 5948805/1, ocupante do cargo de técnico de admi-
nistração e finanças, lotado na coordenadoria de Execução, para respon-
der pela coordenadoria de Execução (daS.4), a contar de 08/09/2021, até 
ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 13 de setembro de 
2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703712
Portaria Nº 615 de 13 de seteMBro 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2021/961207, 
de 31/08/2021.

rESolVE:
i – forMaliZar a dESiGNaÇÃo da servidora Milene cardoso ferreira, 
matrícula nº 57217411/1, ocupante do cargo de Procuradora, para respon-
der pela coordenadoria do consultivo - (daS.4), durante impedimento da 
titular, no período de 08/09/2021 a 22/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 13 de setembro de 
2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703715

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 2620 de 10 de seteMBro de 2021
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E tEMPo dE coNtriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2017/87017.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii, iV e V, bem como 
o §6º, inciso i da Emenda constitucional nº 77/2019 combinado com os 
artigos 36 e 54-B, inciso Vi da lei complementar nº 39/2002, com as al-
terações introduzidas pela lei complementar nº 128/2020; art. 140, inciso 
iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994; 
BErNadEtE tEN catEN, mat. nº 256943/1, no cargo de Professor classe 
i, Nível J, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$4.236,19 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e dezenove centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 150h
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por tempo de Serviço – 45%
 total de Proventos

  1.623,06
  1.298,45
  1.314,68
  4.236,19

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 703331
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 2.488 de 26 de aGosto de 2021
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E tEMPo dE coNtriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2011/192338.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005; art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 32, caput, da 
lei nº 7.442/2010 c/c o art. 35, caput, da lei nº 5.351/1986; art. 131, 
§ 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da 
lei nº 5.351/1986, Maria daS GracaS BEZErra dE oliVEira, mat. nº 
595829/1, na função de Professor classe Especial, nível i, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, re-
cebendo nessa situação os proventos mensais de r$5.142,77 (cinco mil, 
cento e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – 10%
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por tempo de Serviço – 50%
 total de Proventos

2.142,82
214,28

1.071,41
  1.714,26
 5.142,77

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 703661

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 593/2021, de 09/09/2021.
onde se lê: matrícula 5948376/1
Leia-se: matrícula 54197049/3
onde se lê: período aquisitivo 01/09/2020 a 31/07/2021
Leia-se: período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021
(Publicada com incorreção no doe nº 34.694, de 10/09/2021).

Protocolo: 703414

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 18/2021
oBJEto: aquisição de material de expediente para instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme quantidade e condições 
descritas no termo de referência.
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orÇaMENto:
Unidade orçamentária: 84201 - instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionaliza-
ção de ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 449030 – Material de consumo.
data dE aBErtUra: 27/09/2021.
Hora: 09h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roBErto faVacHo loBato
Pregoeiro
GiUSSEPP MENdES
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703615

diÁria
.

Portaria Nº 613 de 13 de seteMBro 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 2021/990242 (PaE), de 08/09/2021.
rESolVE:
i – aUtoriZar a servidora Nádia Patrícia da Silva rocha, matrícula n° 
5923224/3, ocupante do cargo em comissão de Secretária de conselho, a 
viajar ao município de Breves/Pa, no período de 22/09/2021 a 30/09/2021, 
a fim de supervisionar o desenvolvimento das atividades do Censo Previ-
denciário e o cumprimento do cronograma de atendimento no Polo fixo do 
referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 08 e ½ (oito e 
meia) diárias 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, 13 de setembro de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703416

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret Ps Nº 2621 de 10 de seteMBro de 2021
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MortE - ProcESSo Nº 2019/358477 E 2015/527160.
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:
Considerando a necessidade de retificação do valor do benefício previden-
ciário, em favor de clEidE SoUZa laUriNdo concedido através da Por-
taria PS Nº 2220 de 05 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial nº 
68.9743, de 10/09/2021, resolve:
I – Retificar o item I da Portaria PS Nº 2220 de 05 de agosto de 2021, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos do processo nº 2019/358477 E 2015/527160, em favor de clEi-
dE dE SoUZa laUriNdo, na condição de ex-companheira pensionada do 
ex-segurado luiz Maria da Silva, para corrigir o valor do benefício de pen-
são por morte, em favor da pensionista, que será no valor de r$ 14.672,56 
(quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centa-
vos), permanecendo inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 703212
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 2.623 de 10 de seteMBro de 2021
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MortE - ProcESSo Nº 2021/732235.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação da data de retroação do benefí-
cio de pensão por morte em favor de BrUNo JoSÉ GoMES coNtENtE con-
cedido através da Portaria PS Nº 2493 de 26 de agosto de 2021, publicada 
no Diário Oficial nº 34.694, de 10/09/2021, resolve:
I - Retificar o item II da Portaria PS nº 2493 de 26 de agosto de 2021, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos do processo nº 2021/732235, em favor de BrUNo JoSÉ GoMES 
CONTENTE, na condição de filho maior inválido da ex-segurada Leonice 
Gomes contente, para alterar a data de retroação do benefício, para que 
passe a constar 05/07/2021 como data do requerimento, permanecendo 
inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703404

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 2.500 de 26 de aGosto de 2021
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MortE - ProcESSo Nº 2021/941182 e 2020/776491.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação do nome da interessada, em 
favor de WildiNEia NaSciMENto dE lEao concedido através da Portaria 
PS Nº 1860 de 30 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial nº 34.633, 
de 09/07/2021, resolve:
I - Retificar o item I da Portaria PS nº 1860 de 30 de junho de 2021, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos do processo nº 2020/776491, em favor de WaldiNEia NaS-
ciMENto dE lEao, na condição de companheira do ex-segurado claudio 
Adonal Costa de Leao, para corrigir o nome da beneficiária da pensão por 
morte, para WildiNEia NaSciMENto dE lEao, permanecendo inalterados 
os demais itens da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703384

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 614 de 13 de seteMBro 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2021/961207, de 
31/08/2021, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
i – rEVoGar a dESiGNaÇÃo, formalizada através da Portaria n° 578/2021, 
de 02/09/2021, publicada no doE n° 34.690, de 03/09/2021, da servidora 
adriana Moreira rocha Bohadana, matrícula nº 57175199/1, ocupante do 
cargo de Procuradora/coordenadora, lotada na coordenadoria do consulti-
vo, para responder pela coordenadoria de Execução (daS.4), a contar do 
dia 08/09/2021.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 08/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 13 de setembro de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703727
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria dec. NUL rr Nº 2.565 de 30 de aGosto de 2021
diSPÕE SoBrE a NUlidadE da Portaria dE rESErVa rEMUNErada - 
ProcESSo Nº 2021/734898 e 2013/426506.
Republicar a presente portaria por ter constado no Diário Oficial do Estado 
do Pará de nº 34.694 em 10/09/2021, com erro material no percentual de 
Incorporação de representação pelo exercício de função gratificada e na 
data de retroação dos efeitos.
considerando a ata de reunião Extraordinária da diretoria Executiva – di-
rEX, realizada dia 07 de julho de 2021;
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:
– declarar a nulidade da Portaria rr nº616 de 27/01/2014, que transferiu 
para reserva remunerada “a pedido”, de acordo com o art. 1º da lei nº 
5.681/1991, c/c art.45,§9º da constituição Estadual de 1989, art.101, inc. 
i e 102 da lei nº 5.251/1985, a cabo PM rG 14283 aNtÔNia carValHo 
dE caMPoS;
II - Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na graduação de 
3º Sargento, de acordo com art. 2º, inc. iV da lei nº 7.798/2014, art. 
2º, §1º da lei nº 7.798/2014; art. 1º, inciso iV, alínea “b”, do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria Nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso 
ii, do decreto nº 4.439/1986, a 3º Sargento PM rG 14283 aNtÔNia 
carValHo dE caMPoS, pertencente ao efetivo do ccS/QcG (Belém), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$9.188,44 (nove 
mil, cento e oitenta e oito reais, quarenta e quatro centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 3º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20% Gratificação de Localidade Especial - 20% 

indenização de tropa - 10%
Gratificação de Risco de Vida - 100% Gratificação de Serviço Ativo - 30% Representa-

ção por Graduação - 35%
Incorporação de representação pelo exercício de função gratificada – 60% (Alepa)

 Gratificação por Tempo de Serviço - 25%
adicional de inatividade - 35%

total de Proventos

1.100,00
220,00
220,00
110,00

1.100,00
330,00
385,00

1.980,00
1.361,25
2.382,19
9.188,44
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iii- Para que seja incluída a incorporação da parcela de representação pelo 
exercício de função gratificada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
(alepa), no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre 03 (três) vezes 
o soldo da graduação de 3º Sargento/PM, conforme artigos 1º, 2º, 4º e 6º, 
da lei nº 5.320/1986 c/c art.94, §2º da lei complementar nº 039/2002, 
com as alterações dadas pela lei complementar nº 044/2003 c/c decreto 
legislativo nº 14/97 - alEPa;
iV – os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/03/2014, data da concessão 
do benefício de reserva remunerada, respeitando os valores das tabelas 
salariais vigentes à época.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 703754

Portaria Nº 617 de 13 de seteMBro 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 2021/982612 (PaE), de 03/09/2021.
rESolVE:
I – AUTORIZAR o servidor Newton Fernando Lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Abaetetuba/PA, no dia 15/09/2021, a fim de realizar visita téc-
nica na sede do iGEPrEV no município e supervisionar o andamento das 
reformas e adequação no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (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, 13 de setembro de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 621 de 13 de seteMBro 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 2021/988132 (PaE), de 08/09/2021.
rESolVE:
i – aUtoriZar a servidora luzia da Poça Sousa, matrícula nº 5948376/1, 
ocupante do cargo de técnico Previdenciário B, a viajar ao município de 
Castanhal/PA, no período de 22/09/2021 a 23/09/2021, a fim de realizar 
atendimento domiciliar relativa ao censo Previdenciário. 
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, 13 de setembro de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 620 de 13 de seteMBro 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 2021/996390 (PaE), de 09/09/2021.
rESolVE:
i – aUtoriZar a servidora lorena Sousa ferreira, matrícula nº 80846521/3, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente, a viajar ao município de cas-
tanhal/PA, no dia 14/09/2021, a fim de solicitar o Alvará de Funcionamento 
da sede do iGEPrEV na localidade, junto à Prefeitura do referido município.  
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, 13 de setembro de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 619 de 13 de seteMBro 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 2021/982492 (PaE), de 03/09/2021.
rESolVE:
I – AUTORIZAR o servidor Newton Fernando Lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Capanema/PA, no dia 14/09/2021, a fim de realizar visita técnica 
na sede do iGEPrEV no município e supervisionar o andamento das refor-
mas e adequação no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (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, 13 de setembro de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 618 de 13 de seteMBro 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 2021/975372 (PaE), de 02/09/2021.
rESolVE:
I – AUTORIZAR a servidora Joyce Freitas Araújo Firmino, matrícula nº 
5951667/1, ocupante da função de técnico Previdenciário B, a viajar aos 
municípios de Bonito/Pa, Peixe Boi/Pa e Nova timbotéua/Pa, no período 
de 20/09/2021 a 21/09/2021, a fim de realizar diligências referentes ao 
Processo n° 2017/368760 e o atendimento domiciliar relativo ao censo 
Previdenciário. 
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, 13 de setembro de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703766

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 002/2021
editaL Nº 002/2021-iGePreV/Pa, de 14 de MarÇo 2021
o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV/Pa, 
criado pela lei complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, repre-
sentado por seu Presidente, rEtifica os seguintes itens do Edital nº 
001/2021-iGEPrEV/Pa, de 13 de setembro de 2021:
onde se lê:
2.1.14 documentos comprobatórios para a função de Nível Superior:
b) documentos comprabatórios de titulação: diploma de conclusão de 
curso de Especialização, Mestrado e/ou (frente e verso) (upload – campo 
“Escolaridade”);
Leia-se:
2.1.14 documentos comprobatórios para a função de Nível Superior:
b) documentos comprabatórios de titulação: diploma ou declaracão de 
conclusão de curso de Especialização, Mestrado e/ou (frente e verso) 
(upload – campo “Escolaridade”);
onde se lê:
aNeXo i
critÉrios de aVaLiaÇÃo cUrricULar
FUNÇÕes de NÍVeL sUPerior
i – escoLaridade:

formação requisito Valor unitário Valor máximo

1. Graduação:
diploma do curso de graduação de nível superior ou declaração de 
conclusão de curso expedido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação.
2,5 pontos 2,5 pontos

2. Especialização:
diploma do curso de pós-graduação em nível de especialização 
com carga horária igual ou superior a 360 horas, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

3,5 pontos 3,5 pontos

3. Mestrado:
diploma de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação.

4,5 pontos 4,5 pontos

4. doutorado:
diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação.

6,5 pontos 6,5 pontos

total máximo de 
pontos 17,0 pontos

Leia-se:
aNeXo i
critÉrios de aVaLiaÇÃo cUrricULar
FUNÇÕes de NÍVeL sUPerior
i – escoLaridade:

formação requisito Valor unitário Valor máximo

1. Graduação:
diploma do curso de graduação de nível superior ou declaração de 
conclusão de curso expedido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação.
2,5 pontos 2,5 pontos

2. Especialização:

diploma ou declaração de conclusão do curso de pós-graduação 
em nível de especialização com carga horária igual ou superior a 
360 horas, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação.

3,5 pontos 3,5 pontos

3. Mestrado:
diploma ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de Mestrado, expedido por instituição de ensino reconhe-
cida pelo Ministério da Educação.

4,5 pontos 4,5 pontos

4. doutorado:
diploma ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de doutorado, expedido por instituição de ensino reco-

nhecida pelo Ministério da Educação.
6,5 pontos 6,5 pontos

total máximo de pontos 17,0 pontos
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onde se lê:
aNeXo iii
das FUNÇÕes /atriBUiÇÕes /reQUisitos /ForMaÇÃo /VeNci-
MeNto Base /JorNada seMaNaL de traBaLHo /VaGas / Loca-
Lidades 

fUNÇÃo atriBUiÇÕES/rEQUiSitoS forMaÇÃo

VaGaS
total dE 

VaGaS
aMPla Pcd

tÉcNico EM 
arQUiVoloGia

atriBUiÇÕes Gerais: organizar documentação 
de arquivos institucionais; criar e executar projetos 
de digitalizações de arquivos, organizar acervos, dar 
acesso às informações, conservar acervos, preparar 

ações educativas, planejar e realizar atividades 
técnico-administrativas, orientar implantação de 
atividades técnicas, assessorar nas atividades do 
instituto relacionadas à área de atuação, além de 
executar outras tarefas correlatas à função, no 

interesse do instituto.

arquivologia

2 - 2reQUisitos: Escolaridade: diploma de curso de 
graduação de ensino superior em arquivologia, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação– MEc.

*VeNciMeNto Base: r$4.245,29 (quatro mil 
duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos).

JorNada seMaNaL de traBaLHo: 40 horas

tÉcNico EM 
GEStÃo dE 

iNforMática

atriBUiÇÕes Gerais: a) realizar estudos de 
concepção, análise, projeto, desenvolvimento, 

construção e implementação de softwares, sistemas 
e aplicativos de informática; realizar testes de utiliza-
ção, elaborar documentação e realizar treinamentos 

para o uso de softwares, sistemas e aplicativos 
de informática; desenvolver, manter e atualizar 

programas de informática de acordo com as normas, 
padrões e métodos estabelecidos pelo Órgão; emitir 

pareceres quando solicitados.
b) desempenhar atividades de planejamento 

estratégico da informação, de contingências e ge-
renciamentos de riscos relacionados à tecnologia da 
informação; administrar estruturas de informática.
c) Prestar assessoria técnica aos clientes internos 

usuários de tecnologia implantadas no órgão física e 
logicamente, atuando de forma remota ou presencial. 
Responsável pela manutenção preventiva no hardwa-
re respeitando a programação contratual; instalação 

e configuração de periféricos computacionais nas 
estações de trabalho fim;

Instalação, configuração e orientação de software 
básico autorizado; Manter a documentação da área 

atualizada; assessorar técnicos terceirizados em 
atendimento autorizado; disponibilidade para aten-
dimento externo – polos de atendimento avançado 

da autarquia.

tecnologia de 
informática 5 - 5

reQUisitos: Escolaridade: diploma de curso 
de graduação de ensino superior em informática, 
ciências da computação, Engenharia de Sistemas, 

Engenharia da computação, ciências Exatas ou 
ciências tecnológicas, com especialização na área de 
ciências da computação ou rede de computadores, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação - MEc.

*VeNciMeNto Base: r$4.245,29 (quatro mil 
duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos).

JorNada seMaNaL de traBaLHo: 40 horas

Leia-se:
aNeXo iii
das FUNÇÕes /atriBUiÇÕes /reQUisitos /ForMaÇÃo /VeNci-
MeNto Base /JorNada seMaNaL de traBaLHo /VaGas / Loca-
Lidades 

fUNÇÃo atriBUiÇÕES/rEQUiSitoS forMaÇÃo

VaGaS
total dE 

VaGaS
aMPla Pcd

tÉcNico EM 
arQUiVoloGia

atriBUiÇÕes Gerais: organizar documentação 
de arquivos institucionais; criar e executar projetos 
de digitalizações de arquivos, organizar acervos, dar 
acesso às informações, conservar acervos, preparar 

ações educativas, planejar e realizar atividades 
técnico-administrativas, orientar implantação de 
atividades técnicas, assessorar nas atividades do 
instituto relacionadas à área de atuação, além de 
executar outras tarefas correlatas à função, no 

interesse do instituto.

arquivologia 2 - 2reQUisitos: Escolaridade: diploma de graduação 
ou declaração de conclusão de curso de ensino 

superior em arquivologia, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação– 

MEc.

*VeNciMeNto Base: r$4.245,29 (quatro mil 
duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos).

JorNada seMaNaL de traBaLHo: 40 horas

tÉcNico EM 
GEStÃo dE 

iNforMática

atriBUiÇÕes Gerais: a) realizar estudos de 
concepção, análise, projeto, desenvolvimento, 

construção e implementação de softwares, sistemas 
e aplicativos de informática; realizar testes de utiliza-
ção, elaborar documentação e realizar treinamentos 

para o uso de softwares, sistemas e aplicativos 
de informática; desenvolver, manter e atualizar 

programas de informática de acordo com as normas, 
padrões e métodos estabelecidos pelo Órgão; emitir 

pareceres quando solicitados.
b) desempenhar atividades de planejamento 

estratégico da informação, de contingências e ge-
renciamentos de riscos relacionados à tecnologia da 
informação; administrar estruturas de informática.
c) Prestar assessoria técnica aos clientes internos 

usuários de tecnologia implantadas no órgão física e 
logicamente, atuando de forma remota ou presencial. 
Responsável pela manutenção preventiva no hardwa-
re respeitando a programação contratual; instalação 

e configuração de periféricos computacionais nas 
estações de trabalho fim;

Instalação, configuração e orientação de software 
básico autorizado; Manter a documentação da área 

atualizada; assessorar técnicos terceirizados em 
atendimento autorizado; disponibilidade para aten-
dimento externo – polos de atendimento avançado 

da autarquia.

tecnologia de 
informática 5 - 5

reQUisitos: Escolaridade: diploma ou declaração 
de conclusão de curso de graduação de ensino 

superior em informática, ciências da computação, 
Engenharia de Sistemas, Engenharia da computação, 

ciências Exatas ou ciências tecnológicas, com 
especialização na área de ciências da computação 
ou rede de computadores, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

- MEc.

*VeNciMeNto Base: r$4.245,29 (quatro mil 
duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos).

JorNada seMaNaL de traBaLHo: 40 horas
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onde se lê:
aNeXo iV
das FUNÇÕes / VaGas / LocaLidades

aNeXo iV - das FUNÇÕes / VaGas / LocaLidadeS

FUNÇÃo forMaÇÃo

BElÉM caStaNHal aBaEtEtUBa caPaNEMa SaNtarÉM altaMira MaraBá

total dE VaGaS

aMPla Pcd aMPla aMPla aMPla aMPla aMPla aMPla

tÉc.
PreVideNciÁrio a

ciências con-
tábeis 8  - - - - - - 8

direito 62 4 3 3 3 3 3 3 84

administração 4       - 4

ciências Econô-
micas 4       - 4

Leia-se:
aNeXo iV
das FUNÇÕes / VaGas / LocaLidades

aNEXo iV - daS fUNÇÕES / VaGaS / localidadES

fUNÇÃo forMaÇÃo

BElÉM caStaNHal aBaEtEtUBa caPaNeMa saNtarÉM aLtaMira MaraBÁ
totaL de 

VaGas
aMPLa Pcd aMPLa aMPLa aMPLa aMPLa aMPLa aMPLa

tÉc.
PreVideNciÁrio a

ciências con-
tábeis 8  - - - - - - 8

direito 64 4 3 3 3 3 3 1 84

administração 4       - 4

ciências Econô-
micas 4       - 4

Belém/Pa, 14 de setembro de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

editaL Nº 02/2021 
o EStado do Pará, através do iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará - iGEPrEV, no uso de suas atribuições legais, nos ter-
mos do art. 202 da constituição federal, lei complementar nº 108/2001, lei complementar nº. 109/2001, lei complementar Estadual n° 111/2016, de 
acordo com o Chamamento Público nº 01/2021, tornar público a confirmação do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação jurídica das 
seguintes entidades fechadas de Previdência complementar:

eNtidade FecHada de PreVidÊNcia coMPLeMeNtar

1. BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL

2. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES

3. FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP PREVCOM

4. MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO – MAG

Belém, 13 de Setembro de 2021.
aNa rita doPaZo aNtÔNio JoSÉ loUrENÇo
Presidente da comissão

Protocolo: 703767
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 239 – GaB/eGPa, de 10 de setembro de 2021.
a dirEtora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlicado EStado 
do Pará - EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e.
coNSidEraNdo a lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alte-
rações posteriores, para licitações e contratos na administração Pública e 
conforme o disposto na lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, lei 
Estadual 6774, de 16 de agosto de 2002, e no decreto nº. 2.069 de 20 de 
fevereiro de 2006. e;
coNSidEraNdo do teor nos autos 2021/1001547,
rESolVE:
i - dESiGNar, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 01/09/2021, 
servidores abaixo relacionados, para atuarem como Homologador, Gestor 
de atas, Pregoeiro e Membros da Equipe de apoio, junto a Escola de Go-
vernança Pública do Estado do Pará, nos Sistemas de compras Governa-
mentais–comprasnet, em Pregões Eletrônicos que vierem a ser utilizados 
pelo Estado.

dadoS do SErVidor PErfil

Evanilza da cruz Marinho Maciel
cPf: 178.120.202-82
Matrícula: 5650267/2

Email: evanilzamarinho@gmail.com

Homologadora
 

Paula da Graça freire Machado
cPf: 947.287.802-44
Matrícula: 5919875/2

Email: egpa.daf@gmail.com

Gestor de ata e consulta

Paula adriane da Silva costa
cPf: 879.867.102-258
Matrícula: 5890358/3

Email: egpa.compras@gmail.com

Pregoeira/Gestor de ata / Equipe 
de apoio

rubens rafael Martins Paixão
cPf: 019.854.362-05
Matrícula: 5946437/1

Email: rafaelpaixao.x@gmail.com

Gestor de ata e Equipe de apoio

Vera lúcia Santos Bessa
cPf: 081.560.262-68
Matrícula: 5076072/1

Email: vera.bessa@egpa.pa.gov.br

Equipe de apoio

ii - revogam-se as disposições em contrário
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral
Portaria Nº. 229 de 02 de setembro de 2021.
a dirEtora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do EStado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
coNSidEraNdo o Processo 2021/952885,
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 01/09/2021 o servidor flaVio HElENo SolaNo 
rEiS, matrícula nº 57196052/1, técnico de administração e finanças - 
contador, da ddPEG para a coordenadoria de finanças/daf desta EGPa.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 703547

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria  N.º  629  , de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 77/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/979890, do presidente da comissão do processo 
administrativo disciplinar nº 002018730011593-9, constituída por meio 
da Portaria Nº 1.289, de 28/05/2018, publicada no d.o.E. edição nº 
33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;

r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor Paulo takashi 
Sawaki Filho, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
nº 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 17/09/2021, de acor-
do com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, 
com a convalidação dos atos processuais praticados até a presente data, 
para prosseguimento e conclusão do processo administrativo disciplinar nº 
002018730011593-9.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado da faZENda
EM, 08 / SEtEMBro / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703466
Portaria  N.º  631 , de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 78/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/979934, do presidente da comissão do processo 
administrativo disciplinar nº 002018730011583-1, constituída por meio 
da Portaria Nº 1.292, de 28/05/2018, publicada no d.o.E. edição nº 
33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor Paulo takashi 
Sawaki Filho, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
nº 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 17/09/2021, de acordo 
com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 15.810, de 24/01/1994, 
com a convalidação dos atos processuais praticados até a presente data, 
para prosseguimento e conclusão do processo administrativo disciplinar nº 
002018730011583-1.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado da faZENda
EM, 08 / SEtEMBro / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703472
Portaria N.  632  , de  08  de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 90/2021-cofaZ, Proces-
soPaE n. 2021/977383, dopresidente da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 391/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
391/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor rEGiNaldo torrES MEdEiroS, 
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5205344/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de20/9/2021, de acordo com o caput do 
artigo 208 da lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a convalidação dos 
atos processuais praticados desde sua constituição, para prosseguimento 
e conclusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703473
Portaria  N.º  630 , de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 79/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/979991, do presidente da comissão do processo 
administrativo disciplinar nº 002018730011555-6, constituída por meio 
da Portaria Nº 1.294, de 28/05/2018, publicada no d.o.E. edição nº 
33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor Paulo takashi 
Sawaki Filho, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
nº 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 17/09/2021, de acor-
do com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, 
com a convalidação dos atos processuais praticados até a presente data, 
para prosseguimento e conclusão do processo administrativo disciplinar nº 
002018730011555-6.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado da faZENda
EM, 08 / SEtEMBro / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703470
Portaria N.  638 , de 10  de  seteMBro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 93/2021-cofaZ/SEfa, Pro-
cesso PaE n. 994.535/2021, do presidente da comissão de Processo ad-
ministrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 390/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
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rESolVE:
rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
390/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor frEdErico do NaSciMENto Pai-
VA, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5128900/1, por 
60 (sessenta) dias, a partir de 20/9/2021, de acordo com o caput do artigo 
208 da lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a convalidação dos atos 
processuais praticados desde sua constituição, para prosseguimento e con-
clusão dos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado da faZENda
EM, 10 / SEtEMBro / 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703478
Portaria N. 639 , de  10  de seteMBro de  2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos da  Portaria nº. 588/2020/SEfa, de 
30/09/2020, publicada no d.o.E. edição nº. 36.360, de 01/10/2020, e 
Memorando nº 48/2021, datado de 09/09/2021, no qual a comissão Pro-
cessante solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos,e;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual n. 5.810, 
de 24/1/1994, por 60 (sessenta) dias, a partir de 19/09/2021, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, constituida através 
da Portaria Nº 588/2020-SEfa de 30/09/2020, presidida pelo servidor 
dário SÉrGio diaS GoMES, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional nº 5444900/2.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado da faZENda
EM,  10  /  SEtEMBro / 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703489
Portaria N.  640  , de 10  de  seteMBro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 92/2021-cofaZ/SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2021/987697, da presidente da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 388/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
388/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pela servidora WilMa SErrÃo NaSciMENto, fis-
cal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5097029/1, por 60 
(sessenta) dias, a partir de 20/9/2021, de acordo com o caput do artigo 
208 da lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a convalidação dos atos 
processuais praticados desde sua constituição, para prosseguimento e con-
clusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703490
Portaria N. 641  , de  10  de  seteMBro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 91/2021-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2021/987484, do presidente da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 387/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
387/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor adolPHo GErSoN da SilVa MoN-
TEIRO, Técnico em Gestão Pública, identificação funcional n. 55585607/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 20/9/2021, de acordo com o caput do 
artigo 208 da lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a convalidação dos 
atos processuais praticados desde sua constituição, para prosseguimento 
e conclusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 703496

coNtrato
.

coNtrato: 079/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2021/SEfa
Manifestação Jurídica: 370/2021/coNJUr/SEfa
Objeto: Aquisição de Soluções de Firewall, Backup, Storage e Servidores 
de rede para Modernização da data center,
data da assinatura: 01/09/2021
Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022.
Valor total Global: r$ 1.685.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta e 
cinco mil).

Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática: 17101.04.126.1508.8238
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 126 - tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Natureza de despesa: 339040 - Serviços de tecnologia da informação e 
comunicação - Pessoa Jurídica
fonte de recursos: 0131 - operações de crédito Externas/ ProfiSco ii
Contratada: C L M Software Comércio Importação e Exportação Ltda, es-
tabelecida na calçada das Hortências nº 131, 2º Piso, condomínio centro 
comercial, alphaville, cep: 06453-017, Municipio de Barueri, Estado de 
São Paulo, fone: (11) 2125-6256, e-mail: clm@clm.com.br, inscrita sob 
cNPJ/Mf nº 02.092.332/0001-79,
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 703215

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

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 2021/649753, e em consonância com a Ma-
nifestação Jurídica nº 351/2021/coNJUr/SEfa, cujo objeto é aquisição de 
Solução de Segurança Unificada com características de Next Ceneration 
Firewall (NGFW) para o ambiente de tecnologia da informação e Contrata-
ção de Serviços de data center - aplliance de Segurança da Secretaria de 
Fazenda. Conforme as Especificações Contidas no Termo de Referência e 
Seus anexos, a seqüência 08, em conformidade com resultado do processo 
nas fls. 188 a 191 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 351/2021/coNJUr/SEfa; cujo objeto é aquisição 
de Solução de Segurança Unificada com características de Next Ceneration 
Firewall (NGFW) para o ambiente de tecnologia da informação e Contrata-
ção de Serviços de data center - aplliance de Segurança da Secretaria de 
Fazenda. Conforme as Especificações Contidas no Termo de Referência e 
Seus anexos, a seqüência 08 dos autos, em conformidade com resultado 
do processo nas fls. 188 a 191 do referido processo.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2021/649753, a favor da empresa coMPWirE 
iNforMática ltda de cNPJ sob nº 01.181.242/0002-72 no Grupo 01 
totalizando em r$ 2.602.700,00;
o referido processo está sendo HoMoloGado no valor global de r$ 
2.602.700,00.
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), 13 de Setembro de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração - SEfa/Pa

Protocolo: 703388

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 027/2021/seFa
Processo N.º 2020/293105-Pae/seFa
PartES: EStado do Pará/SEcrEtaria dE EStado da faZENda - cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 e a Empresa coMPWirE iNforMática ltda, so-
bre o cNPJ nº 01.181.242/0003-53.
oBJEto do coNtrato: contratação de Empresa para a aquisição de bens 
e serviços de informática - para o atendimento das necessidades de pro-
cessamento de dados, primeira fase do projeto Big data e interconexão do 
ambiente de data center, de acordo  com o  termo de referência,  com o  
Edital de licitação do Pregão Eletrônico n° 08/2019/SEfa e seus respecti-
vos anexos
oBJEto do aPoStilaMENto alteração de enquadramento orçamentário.
oNde se LÊ:
Unidade Gestora: 170107 - Secretaria de Estado da fazenda - ProfiSco ii
funcional Programática / atividade: 17101.04.123.1424.8251
Órgão : 17101 - Secretaria de Estado da fazenda -SEfa
função: 04 – administração
Sub-função: 123 – administração financeira
Programa: 1424 – Governança para resultados
atividade: 8251 – Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Natureza da despesa: 33.90.40  - Serviços  de tecnologia da informação e 
comunicação Pessoa Jurídica.
Valor total: r$ 689.939,00 (seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e 
trinta e nove reais),
fonte de recursos: 0131 - operações de crédito Externas/ Banco intera-
mericano de desenvolvimento - Bid.
Leia-se:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
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Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 126 - tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.92 - dEa / Serviços de tecnologia da infor-
mação e comunicação/Pessoa Jurídica (lotE 1) 44.90.92 - dEa / Equipa-
mento e Material Permanente (lotE ii)
fonte de recursos: 0131 - operações de crédito Externa, Banco interna-
cional de desenvolvimento-Bid.
fUNdaMENto lEGal do aPoStilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPoStilaMENto: 13/09/2021
dirEtor dE adMiNiStraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 703437

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 1873 de 10 de setembro de 2021 autorizar 15 e 1/2  
diárias ao servidor daNiSio diaS carNEiro, nº 5418545501, aUditor
-a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNS.dE PortoS 
E AEROPORTOS, objetivo de realizar operação de fiscalização itinerante 
em redenção, no período de 15.09.2021 à 30.09.2021, no trecho Belém 
-redenção -Belém.
Portaria Nº 1862 de 08 de setembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor Mario aNtoNio cardoSo SaBado, nº 0324805401, 
MotoriSta,cÉlUla dE GEStÃo dE aPoio loGÍStico, objetivo de con-
duzir veículo oficial acompanhando o servidor para realizar entrega de ma-
terial nas unidades fazendárias, no período de 16.09.2021 à 19.09.2021, 
no trecho Belém - Gurupi - Paragominas - itinga - Belém.
Portaria Nº 1863 de 13 de setembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor riltoN Haroldo SaNtoS rEGatEiro, nº 0536128103, 
SEcrEtario dE GaBiNEtE-daS1, cÉlUla dE GEStÃo dE rEcUrSoS Ma-
tEriaiS, objetivo de  realizar entrega de material nas unidades fazendá-
rias, no período de 16.09.2021 à 19.09.2021, no trecho Belém - cachoeira 
do Piriá - Paragominas - dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 1894 de 13 de setembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
a servidora BrENda MoNtEiro BatalHa, nº 5185566602, tEcNico EM 
GEStÃo dE oBraS PUBlicaS, cÉlUla dE GEStÃo dE rEcUrSoS MatE-
riaiS, objetivo de realizar visita técnica a obra de reforma da cErat caS-
taNHal, no período de 13.09.2021, no trecho Belém -castanhal - Belém.
Portaria Nº 1895 de 13 de setembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  di-
árias ao servidor raiMUNdo MElo carNEiro, nº 0512898601, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUtiVa dE coNtrolE dE MErcadoriaS EM trÂN-
SITO, objetivo de realizar atividade de fiscalização itinerante na CECOMT 
itiNGa, no período de 15.09.2021 à  01.10.2021, no trecho Belém - itinga 
- Belém.
Portaria Nº 1897 de 13 de setembro de 2021 autorizar 15 e 1/2  
diárias a servidora lidia coSta oliVEira, nº 0512825001, fiScal-c, 
UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNtrolE dE MErc.trÂNSito dE Vila do 
CONDE, objetivo de realizar fiscalização itinerante na CECOMT ARAGUAIA, 
no período de 15.09.2021 à  30.09.2021, no trecho Belém - conceição do 
araguaia - Belém

Protocolo: 703338

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo FiscaL de trÂN-
sito - cerat BeLÉM
o coordenador regional de administração tributária e Não tributária da 
Secretaria da fazenda – cErat Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUtoS dE iNfraÇÃo 
E NotificaÇÃo fiScal dE trÂNSito - aiNf´S, originários de termos de 
apreensão e depósito - tad´s, conforme abaixo:

aiNf N° tad N° coNtriBUiNtES iNS.ESt/cNPJ/cPf

352021510000733-
0 352019390008374 GUarUlaB ProdUtoS Para laBoratorio ltda 17.212.298/0001-04

812021510001039-
9 812021390000674 faBEr coMErcio EirEli ME 23.038.479/0001-50

812019510004040-
0 812019390002131 caSa do aÇo EirEli 03.541.815/0001-76

812021510001131-
0 812020390003483 aNa PaUla aNtUNES PErEira 005.931.822-86

352021510001599-
5 352021390000886 Viacao EStrla ltda 25.629.544/0017-05

352021510000769-
0 352020390004826 claUdENor PErEira dE SoUSa 883.247.963-04

492020510000577-
9 492020390000322 BioVEra ProdUtoS NatUraiS EirEli 21.559.446/0001-20

352020510006829-
3 352019390004840 lUMco SolUÇÕES loGiSticaS 11.395.905/0003-96

492020510000578-
7 492020390000325 V B l ElEtrÔNicoS ltda 36.549.669/0001-84

812020510002695-
6 812020390001725 BENJaMiN SaNtoS 113.181.966-71

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
Ilyich Dantas Diniz
coordenador fazendário – cErat - Belém

Protocolo: 703234
editaL de NotiFicaÇÃo - cerat caPaNeMa
o ilmo. Sr. coordenador fazendário da cErat capanema, no uso de suas 
atribuições, NOTIFICA aos titulares, sócios ou representantes legais da fir-
ma abaixo relacionada, nos termos dos artigos 11 da lei n.º 6.182/1998 
e dos artigos 65 e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 
e 744 do ricMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os 
documentos a baixo relacionados, objeto da aÇÃo fiScal dE rotiNa oU 
PoNtUal nº 122021820000029-7, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data em que se considera notificado o contribuinte.
raZÃo Social: JHoNatHaN S. da SilVa EirEli
NoME faNtaSia: JS atacadiSta
iNScriÇÃo EStadUal: 15.772.620-7
c.N.P.J: 42.503.288/0001-67
ENdErEÇo: aV. caStElo BraNco  Nº 688
Bairro: cENtro
cidadE: SaNta lUZia do Para
aUditor fiScal SolicitaNtE:: VENiNo corrEa da SilVa
documentos solicitados:
• DEMONSTRAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS
• LIVRO CaiXa
• LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS
• LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS
• LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS
• NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS
• NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 dias
Período de ação fiscal: de 06/2021  até  07/2021.
local p/ entrega da documentação: rua João Pessoa, 109 – centro - capa-
nema – Pa, fone: (91)3323-4478.
o não atendimento à presente NotificaÇÃo, no prazo estipulado, culmi-
nara na  imediata aplicação da penalidade prevista no art. 78, inciso iX, 
alínea “c” da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde já, que a presente 
medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando os interesses 
do Erário Estadual.
arMENio WilSoN corrÊa dE MoraES
coordenador fazendário – cErat capanema

Protocolo: 703392
editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
o coordENador EXEcUtiVo da cEEat – SUBStitUiÇÃo triBUtária,
dESta SEcrEtaria dE EStado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao aiNf nº 
172017510000083-0, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e trav. 
castelo Branco - São Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão Social: crP iNdUStria dE BEBidaS ltda
cNPJ : 22.905.709/0003-30
Processo N: 172017510000083-0
ENio roBErto alVES Maia.
coordENador faZENdário da cEEat-St

Protocolo: 703494
editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
o coordENador EXEcUtiVo da cEEat – SUBStitUiÇÃo triBUtária, 
dESta SEcrEtaria dE EStado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao aiNf nº 
172017510000081-4, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e trav. 
castelo Branco - São Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão Social: crP iNdUStria dE BEBidaS ltda
cNPJ : 22.905.709/0003-30
Processo N: 172017510000081-4
ENio roBErto alVES Maia.
coordENador faZENdário da cEEat-St

Protocolo: 703491
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001061 de 13/09/2021 - 
Proc n.º 022021730003113/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: lucival Bezerra da Silva – cPf: 756.293.302-25
Marca: cHEV/oNiX 10tat Pr2 PlUS tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001063 de 13/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006013/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: reginaldo Vieira de Melo – cPf: 658.972.772-49
Marca: cHEV/tracKEr 12t a Pr EcoNoflEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001065 de 13/09/2021 - 
Proc n.º 022021730003110/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: antonio Edeneon lima de Queiroz – cPf: 673.806.112-91
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10tMt ltZ tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001067 de 13/09/2021 - 
Proc n.º 002021730005428/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: Jorge alberto cruz Junior – cPf: 236.275.812-53
Marca: fiat croNoS 1.3 flEX. tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004914, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006096/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: Waltrin Nascimento Pantoja – cPf: 088.619.352-49
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE tl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U3Ht038742
Portaria n.º202104004916, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006095/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: Geuvaldo Sirqueira de oliveira – cPf: 068.258.185-20
Marca/tipo/chassi
HoNda/Hr-V EXl cVt/Pas/automovel/93HrV2870JZ213889
Portaria n.º202104004918, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006091/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: Jucivaldo reis de oliveira lima – cPf: 063.567.102-68
Marca/tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SV cVt/Pas/automovel/94dfcaP15MB412568
Portaria n.º202104004920, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006070/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel do Socorro das Merces Medeiros – cPf: 145.006.202-49
Marca/tipo/chassi
i/cHEVrolEt claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU1920Gr118821
Portaria n.º202104004922, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 32021730003879/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: ildaquim Sousa Sardinha – cPf: 213.171.002-04
Marca/tipo/chassi
toYota/EtioS Sd XS 15 Mt/Pas/automovel/9BrB29Bt4J2191970
Portaria n.º202104004924, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 122021730001356/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: Edivaldo cordeiro lopes – cPf: 356.774.732-00
Marca/tipo/chassi
i/VW SPacEfoX tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z5Ka502953
Portaria n.º202104004926, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006038/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: Gedeão Porfirio de Lima – CPF: 311.168.172-68
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/coBalt 1.4 lt/Pas/automovel/9BGJB69X0dB183023
Portaria n.º202104004928, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006075/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: arcelino Junior Beckman Martins – cPf: 601.217.422-53
Marca/tipo/chassi
VW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45U3lt085166

Portaria n.º202104004930, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006078/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: idalino Marcos da Silva Gomes – cPf: 264.847.302-53
Marca/tipo/chassi
fiat/liNEa ESSENcE 1.8/Pas/automovel/9Bd1105Bdd1554741
Portaria n.º202104004932, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006081/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Justino castro – cPf: 055.883.912-68
Marca/tipo/chassi
VW/foX XtrEME MB/Pas/automovel/9BWaB45Z5K4019075
Portaria n.º202104004934, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730005903/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: Elielza Garcia de oliveira – cPf: 629.268.452-00
Marca/tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69V0KG186468
Portaria n.º202104004936, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730005974/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: Eliana cruz Bezerra Gomes – cPf: 916.637.922-91
Marca/tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9lt062388
Portaria n.º202104004938, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006082/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: Silvio charles Beltrao Monteiro – cPf: 428.043.102-72
Marca/tipo/chassi
fiat/SiENa attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3276428
Portaria n.º202104004940, de 13/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006080/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose araujo cardoso – cPf: 186.065.552-15
Marca/tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69l0fG265176

Protocolo: 703431
atos do triBUNaL adMiNistratiVo FaZeNdÁrio- tarF
acÓrdÃos
triBUNaL PLeNo
acÓrdÃo N. 767 – PlENo.rEcUrSo N. 5862 – dE rEViSÃo (aiNf N. 
092016510001766-8). coNSElHEiro rElator: EMilio carloS ViEira 
dE BarroS. EMENta: icMS. difErENcial dE alÍQUotaS. USo/coN-
SUMo oU atiVo iMoBiliZado. NÃo ocorrÊNcia do fato GErador 
NaS traNSfErÊNciaS iNtErEStadUaiS ENtrE EStaBElEciMENtoS do 
MESMo titUlar. QUEStÕES doS JUlGaMENtoS rEPEtitiVoS E daS SÚ-
MUlaS doS triBUNaiS SUPEriorES, EM HarMoNiZaÇÃo coM a lEGiS-
laÇÃo triBUtária EStadUal. 1. Em matéria de processo administrativo 
tributário, aplicam-se cum grano salis, aos precedentes judiciais firmados 
nas hipóteses previstas no §3º, do art. 42 da lei 6.182/98, desde que se 
amolde ao caso concreto. 2. aplicam-se os precedentes judiciais nas trans-
ferências interestaduais de bens destinados ao uso/consumo e ao ativo 
permanente entre estabelecimentos do mesmo titular. 3. a transferência 
de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, por 
si, não se subsume à hipótese de incidência de icMS, porquanto, para a 
ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica de mer-
cadoria ou bem com a transferência de propriedade. 4. recurso de revisão 
provido. dEciSÃo: Maioria dE VotoS. Voto contrário: conselheiro Mar-
cos augusto catharin pelo improvimento do recurso. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 13/08/2021. data do acÓrdÃo: 20/08/2021.
acÓrdÃo N. 766 – PlENo.rEcUrSo N. 5861 – dE rEViSÃo (aiNf N. 
092016510001738-2). coNSElHEiro rElator: EMilio carloS ViEira 
dE BarroS. EMENta: icMS. difErENcial dE alÍQUotaS. USo/coN-
SUMo oU atiVo iMoBiliZado. NÃo ocorrÊNcia do fato GErador 
NaS traNSfErÊNciaS iNtErEStadUaiS ENtrE EStaBElEciMENtoS do 
MESMo titUlar. QUEStÕES doS JUlGaMENtoS rEPEtitiVoS E daS SÚ-
MUlaS doS triBUNaiS SUPEriorES, EM HarMoNiZaÇÃo coM a lEGiS-
laÇÃo triBUtária EStadUal. 1. Em matéria de processo administrativo 
tributário, aplicam-se cum grano salis, aos precedentes judiciais firmados 
nas hipóteses previstas no §3º, do art. 42 da lei 6.182/98, desde que se 
amolde ao caso concreto. 2. aplicam-se os precedentes judiciais nas trans-
ferências interestaduais de bens destinados ao uso/consumo e ao ativo 
permanente entre estabelecimentos do mesmo titular. 3. a transferência 
de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, por 
si, não se subsume à hipótese de incidência de icMS, porquanto, para a 
ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica de mer-
cadoria ou bem com a transferência de propriedade. 4. recurso de revisão 
provido. dEciSÃo: Maioria dE VotoS. Voto contrário: conselheiro Mar-
cos augusto catharin pelo improvimento do recurso. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 13/08/2021. data do acÓrdÃo: 20/08/2021.
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acÓrdÃo N. 765 – PlENo.rEcUrSo N. 5860 – dE rEViSÃo (aiNf N. 
092016510001767-6). coNSElHEiro rElator: EMilio carloS ViEira 
dE BarroS. EMENta: icMS. difErENcial dE alÍQUotaS. USo/coN-
SUMo oU atiVo iMoBiliZado. NÃo ocorrÊNcia do fato GErador 
NaS traNSfErÊNciaS iNtErEStadUaiS ENtrE EStaBElEciMENtoS do 
MESMo titUlar. QUEStÕES doS JUlGaMENtoS rEPEtitiVoS E daS SÚ-
MUlaS doS triBUNaiS SUPEriorES, EM HarMoNiZaÇÃo coM a lEGiS-
laÇÃo triBUtária EStadUal. 1. Em matéria de processo administrativo 
tributário, aplicam-se cum grano salis, aos precedentes judiciais firmados 
nas hipóteses previstas no §3º, do art. 42 da lei 6.182/98, desde que se 
amolde ao caso concreto. 2. aplicam-se os precedentes judiciais nas trans-
ferências interestaduais de bens destinados ao uso/consumo e ao ativo 
permanente entre estabelecimentos do mesmo titular. 3. a transferência 
de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, por 
si, não se subsume à hipótese de incidência de icMS, porquanto, para a 
ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica de mer-
cadoria ou bem com a transferência de propriedade. 4. recurso de revisão 
provido. dEciSÃo: Maioria dE VotoS. Voto contrário: conselheiro Mar-
cos augusto catharin pelo improvimento do recurso. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 13/08/2021. data do acÓrdÃo: 20/08/2021.
acÓrdÃo N. 764 – PlENo. rEcUrSo N. 5865 – dE rEViSÃo (aiNf N. 
182017510000178-4). coNSElHEiro rElator: NElSoN PaUlo SiMÕES 
NaSSEr. coNSElHEiro dESiGNado: MarcoS aUGUSto catHariN. 
EMENta: icMS. NÃo coNHEciMENto do rEcUrSo dE rEViSÃo. falta 
DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. 1. Uma vez que não se identifica nos 
autos o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revi-
são, este não deve ser conhecido. 2. Não se conhece de recurso de revisão 
que não demonstra divergência entre o acórdão proferido no processo de 
referência e o indicado como paradigmático. 3. recurso de revisão não 
conhecido. dEciSÃo: Maioria dE VotoS. Votos contrários: Nelson Paulo 
Nasser, Josiane Seixas de oliveira e Nilson Monteiro de azevedo, pelo co-
nhecimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 13/08/2021. data 
do acÓrdÃo: 20/08/2021.
PriMEira cÂMara PErMaNENtE dE JUlGaMENto
acÓrdÃo N. 8022 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18005 – VolUNtário (Pro-
cESSo/aiNf N. 032017510000480-4). coNSElHEiro rElator: Mar-
coS aUGUSto catHariN. EMENta: icMS. difErENcial dE alÍQUotaS. 
traNSfErÊNcia ENtrE EStaBElEciMENtoS do MESMo titUlar. atiVo 
iMoBiliZado. iMProcEdÊNcia do laNÇaMENto. 1. deve ser reconheci-
da a improcedência do lançamento tributário formalizado para cobrança do 
icMS diferencial de alíquotas, quando comprovado que a operação interes-
tadual refere-se à transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo 
titular. 2. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 25/08/2021. data do acÓrdÃo: 01/09/2021.

Protocolo: 703405

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº: 03
contrato Nº:  122/2014
objeto do contrato: locação comercial de 01 (um) bem imóvel urbano, 
localizado na av. Barão de capanema nº 961, Bairro: centro, no município 
de capanema/Pa, para funcionamento de uma unidade Bancária.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação Nº 022/2014
data de assinatura do aditivo: 09.09.2021
Vigência do aditivo:  10.09.2021 a 09.09.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência e inclusão de clausula de tra-
tamento de dados
fundamento legal do aditivo: artigo 62, § 3º, inciso i da lei nº 8.666/93 
c/c art. 3º da lei nº 8.245/1991.
Valor Mensal do aluguel: r$-11.552,79 (onze mil, quinhentos e cinquenta 
e dois reais e setenta e nove centavos)
contratado: coMErcial dE ElEtroMÓVEiS ltda.
Endereço: avenida Barão de capanema, Nº 2408 – Bairro:  centro
cEP: 68700-000  capanema/Pa
telefone: (91) 3462-1313
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 703505

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 23/09/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 703671

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 783 de 09 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo 
2020/1082112; coNSidEraNdo a solicitação no ofício nº 20/2021 de 09 
de setembro de 2021, a qual solicita a publicação da portaria de prorro-
gação, para que se concluam as investigações referentes ao supramen-
cionado;
rESolVE:
i - dEtErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos a SiNdicÂNcia 
adMiNiStratiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) 
dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 09 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 703560
Portaria Nº 786, 13 de setembro de 2021.
dispõe sobre a criação do GrUPo coNdUtor da UrGÊNcia E EMErGÊN-
cia para Estudo e Elaboração do PlaNo dE atENÇÃo iNtEGral ÀS Ur-
GÊNciaS NaS rEGiÕES dE SaÚdE No EStado do Pará.
o SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, no uso de suas atribui-
ções legais e, com base nos princípios que regem a administração Pública;
coNSidEraNdo a Portaria GM/MS Nº 2.048, de 05 de novembro de 
2002, que institui o rEGUlaMENto tÉcNico doS SiStEMaS EStadUal 
dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia, e em seu artigo 2º determina às Secreta-
rias de Saúde dos Estados a adoção de medidas necessárias à implantação 
dos SiStEMaS EStadUal dE UrGÊNciaS E EMErGÊNcia;
coNSidEraNdo a Portaria GM/MS Nº 4.279, de 30 de dezembro de 
2010, que estabelece diretrizes para a organização da rEdE dE atENÇÃo 
À SaÚdE no âmbito do SiStEMa ÚNico dE SaÚdE (SUS);
coNSidEraNdo a Portaria GM/MS Nº 1.600, de 07 de julho de 2011, 
que reformula a PolÍtica NacioNal dE atENÇÃo ÀS UrGÊNciaS e ins-
titui a rEdE dE atENÇÃo ÀS UrGÊNciaS no SiStEMa ÚNico dE SaÚdE 
(SUS). rESolVE:
art. 1º – constituir o GrUPo coNdUtor dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia 
para estudo e elaboração do PlaNo dE aÇÃo rEGioNal dE atENÇÃo iN-
tEGral ÀS UrGÉNciaS No EStado do Pará, QUadriENio 2020-2023.
i - o referido projeto deverá comtempla todas as regiões de Saúde respei-
tando as diversidades existentes.
II - O GRUPO CONDUTOR terá como ação prioritária a definição do diagnós-
tico de saúde e a elaboração do PlaNo dE aÇÃo EStadUal dE atENÇÃo 
ÀS UrGÊNciaS nas mais diversas regiões de Saúde no âmbito do Estado.
art. 2º – o Grupo condutor será composto por integrantes oriundos das 
entidades abaixo relacionadas e na seguinte proporção:
i  – SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa, 04 (quatro) 
representantes e respectivos suplentes;
ii  – colEGiadoS doS SEcrEtárioS MUNiciPioS dE SaÚdE do ES-
tado do Pará – coSEMS/Pa 04 (quatro) representantes e respectivos 
suplentes;
art. 3.º – o Grupo condutor para estudo e elaboração do PlaNo dE aÇÃo 
rEGioNal dE atENÇÃo iNtEGral ÀS UrGÊNciaS No EStado do Pará, 
será constituído pelos componentes dos seguintes órgãos envolvidos:
Secretaria de Estado de Saúde Pública:
titular: Guilherme Neves de Mesquita – diretor de desenvolvimento e au-
ditoria dos Serviços de Saúde.
Suplente: Bruna lolâ da Silva – assessora técnica.
Titular: Glaucia Estherfanny Brandão do Nascimento - Coordenadora do 
departamento de atenção integral às Urgências e Emergências/SESPa.
Suplente: ana Paula da costa reis – técnica do daiUE/SESPa.
Titular: Camylla Rodrigues de Oliveira Rocha - Coordenadora do Depar-
tamento de atenção integral às Urgências e Emergências/SESPa - cEr/
ddaSS/SESPa;
Suplente: Gianna cláudia Gonçalves de lima- Médica reguladora da cen-
tral Estadual de regulação – cEr/ddaSS/SESPa;
titular: daniel andré lima lopes – coordenador do departamento de ana-
lises e Serviços de Saúde – daS/SESPa.
Suplente: liliane alves de Sá – assessora técnica do departamento de 
analises e Serviços - daS/SESPa.
representantes do coSEMS:
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titular: Paulo Saint Jean trindade campos – técnica do coSEMS/Pa;
Suplente: flavio dos Santos Garajau – SMS de São Miguel do Guamá;
titular: Maria Sílvia comaru leal – técnica do coSEMS/Pa;
Suplente: rejane Santana frazão – técnica da SMS de ananindeua;
titular: renato Mauro Vieira Sousa – técnico da SMS de Belém;
Suplente: andreia cecília coelho lima – técnica da SMS de Belém;
titular: José raimundo farias de Moraes – Secretário da SMS de curralinho;
Suplente: luciana Maria dias Garcez Sousa– técnica da SMS de Benevi-
des;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Por-
taria 778, de 01 de setembro de 2021, publicada no doE 34.690 de 03 de 
setembro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 13 de setembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703580
Portaria N° 752 de 09 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/978768.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 30.08.2021, os efeitos da Portaria Nº 641 de 
16/09/2020, publicada no doE nº 34.348 de 18/09/2020, que prorrogou 
a cessão a fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, da 
servidora EMilia MatoS MoNtEiro GoNÇalVES, matrícula nº 107310/1, 
cargo ENfErMEiro, lotada no dEPartaMENtodE atENÇÃo À SaÚdE.
Portaria N° 754 de 10 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2020/619023.
r E S o l V E:
cEdEr, a fUNdaÇÃo PÚBlica EStadUal HoSPital dE clÍNicaS GaS-
Par ViaNNa, o servidor aNdrÉ lUiZ SaNtoS rodriGUES, matrícula nº 
57176089/2, cargo MÉdico, lotado na dirEtoria oPEracioNal, pelo 
período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de destino.
Portaria N° 755 de 10 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/696117.
r E S o l V E:
cEdEr, a fUNdaÇÃo PÚBlica EStadUal HoSPital dE clÍNicaS GaS-
Par ViaNNa, a servidora VEra lÚcia fUrtado daNtaS, matrícula nº 
5562112/1, cargo odoNtÓloGo, lotada na diViSÃo dE SaÚdE do tra-
BalHador, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de 
destino.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
10.09.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 703585
Portaria coLetiVa Nº 0796 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/920267.
r E S o l V E:
CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (Sessenta 
por cento) do vencimento base dos servidores relacionados abaixo.

MatrÍcUla NoME carGo lotaÇÃo a coNtar Portaria QUE 
coNcEdEU a Gti

57191321/1 alUiSio Porto cardo-
So JUNior

aGENtE adMi-
NiStratiVo laBoratÓrio cENtral data da 

PUBlicaÇÃo

703/2016; doE 
Nº 33.165 dE 
08/07/2016..

57207629/1 EdilSoN alVES E SilVa MotoriSta
6º cENtro rEGioNal 

dE SaÚdE - Bar-
carENa

02.08.2021
503/2016; doE 
Nº 33.141 dE 
06/06/2016.

57192509/1 faBiaNa ElBi rodri-
GUES NUNES

aGENtE adMi-
NiStratiVo

10º cENtro rEGioNal 
dE SaÚdE - altaMira 02.08.2021

675/2017; doE 
Nº 33.485 dE 
25/10/2017.

Portaria coLetiVa Nº 0797 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
coNSidEraNdo o teor da Portaria Nº 503 de 01/06/2016, publicada 
no doE nº 33.141 de 06/06/2016 (SESPa), a qual estabelece em 60% o 
percentual para Concessão de Gratificação de Tempo Integral, prevista na 
lei nº 5.810/1994,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/920267.

r E S o l V E:
AUTORIZAR, os servidores relacionados abaixo, a perceber Gratificação de 
tempo integral, no percentual de 60% (Sessenta por cento) do vencimen-
to base.

MatrÍcUla NoME carGo lotaÇÃo a coNtar

54193876/1 liaNE criStiNa SaNtoS 
fErrEira

aGENtE adMiNiS-
tratiVo laBoratÓrio cENtral data da PUBli-

caÇÃo

57193973/1 GEraldo aBNEr coSta GaMa aGENtE adMiNiS-
tratiVo

diViSÃo dE coMUNi-
caÇÃo

data da PUBli-
caÇÃo

54191353/1 dENiZE triNdadE GUi-
MaraES

aGENtE adMiNiS-
tratiVo

6º cENtro rEGioNal dE 
SaÚdE - BarcarENa 02.08.2021

57224599/1 GaSPar da SilVa E SilVa aGENtE dE artES 
PráticaS

10º cENtro rEGioNal dE 
SaÚdE - altaMira 02.08.2021

PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa, EM 
13.09.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa/SESPa

Protocolo: 703514
Portaria Nº 0758 de 10 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/465890.
r E S o l V E:
DESIGNAR, para exercer Função Gratificada, padrão FG-4, o servidor lota-
do na diViSÃo dE trEiNaMENto, conforme relacionado abaixo.

MatrÍcUla NoME carGo NoMENclatUra da fG

57190904/1 JoSÉ HENriQUE cardoSo 
dE PaUla aGENtE adMiNiStratiVo cHEfE da SEÇÃo dE aPoio tÉcNico

PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa, EM 
10.09.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa/SESPa

Protocolo: 703419
Portaria Nº 782 de 09 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo 2019/478014; 
coNSidEraNdo a solicitação no ofício nº 19/2021 de 09 de setembro de 2021,
a qual solicita a publicação da portaria de prorrogação, para que se conclu-
am as investigações referentes ao supramencionado;
rESolVE:
i - dEtErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia 
adMiNiStratiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 09 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 703554
Portaria N° 750 de 09 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/948787.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.09.2021, o contrato administrativo do servidor 
JoHN clEY da SilVa coSta, matrícula nº 5959597/1, cargo de BioMÉdi-
co, lotado no laBoratÓrio cENtral.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
09.09.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria N° 751 de 09 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/953518.
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r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.09.2021, o contrato administrativo do servidor 
EdSoN roBErto dE alMEida fUrtado, matrícula nº 5942487/1, cargo 
de coNtador, lotado na dirEtoria adMiNiStratiVa E fiNaNcEira.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
09.09.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 703741

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNiStratiVo tEMPorário
Nome do Servidor: HEric GoMES MoUrÃo
cargo do Servidor: aGENtE adMiNiStratiVo
Vigência: 14.09.2021/12.03.2022.
ato: coNtrataÇÃo EM carátEr EMErGENcial Para ENfrENtaMEN-
to do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica Editada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNiStratiVo tEMPorário
Nome do Servidor: cEZar aUGUSto rEiS triNdadE
cargo do Servidor: aGENtE adMiNiStratiVo
Vigência: 13.09.2021/11.03.2022.
ato: coNtrataÇÃo EM carátEr EMErGENcial Para ENfrENtaMEN-
to do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica Editada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 703724

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 048 de 10 de seteMBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/789051.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Miracilda ModESto dE SoUSa, matrícula nº. 54190143/1, 
cargo de Psicólogo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º 
centro regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 20.04.2008 a 19.04.2011.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.10.2021 a 02.11.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 13.09.2021.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 703236

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 251 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula Quarta do tEd nº06/2020 e processo 
2021/662325.
r E S o l V E: dESiGNar os servidores luiz otávio Santos de Moraes, mat. 
5958640-1 e Edir do Socorro amaral, Matricula 5957970-1,  com lotação: 
DESAM,  para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do 
tEd 06.2019. (Execução de novas instalações eletrícas das substações de 
media tensão (13,8 KV) e os grupos geradores, instalações combate a 
incedência, inclusive escadas metálicas e elevadores de emergência do 
hospital Ophir Loyola)
data da assinatura: 13/09/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 703203
Portaria Nº 250 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outu-
bro de 2013 e os termos da cláusula Quinta do tc nº05/2018 e processo 
2021/964588.
r E S o l V E: dESiGNar as servidoras renata teixeira de carvalho Silva, 
matricula 3328473-3 e Elizabete de Sousa Haber, matrícula 55589252-2,  
com lotação: DESAM,  para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 

do objeto do tc 05.2018. (Elaboração  do  Projeto básico, executivo e com-
plementares de arquiteturae engenharia do Hospital regional no Município 
de cametá)
data da assinatura: 13/09/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 703204
Portaria Nº 249 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula terceira do tEd nº04/2020 e processo 
2021/964588.
r E S o l V E: dESiGNar os servidores luiz otávio Santos de Moraes, mat. 
5958640-1 e Julien Sampaio Menescal de Souza, matrícula 5960868-1,  
com lotação: DESAM,  para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do objeto do TED 04.2020. (Elaboração  dos  Projetos, especificações téc-
nicas, orçamentos e memoriais descritos para obra de reforma, ampliação 
e adequeção no Hospital Ophir loyola, contemplando: central de material 
esterilizado, divisão de medicina Nuclear, divisão de radioterapía- BUNKE-
rS e Uti, no Município de Belém)
data da assinatura: 13/09/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 703205
Portaria Nº 248 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula terceira do tEd nº03/2020 e processo 
2021/964588.
r E S o l V E: dESiGNar os servidores Murilo Gonçalves Machado – mat. 
57197857-1 e renata teixeira de carvalho Silva matricula 3328473-3 com 
lotação: DESAM,  para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do 
objeto do tEd 03.2020. (elaboração de projetos básicos, executivos de ar-
quitetura e complementares de engenharia para reforma com adequação e 
ampliação para a implantação do Hospital da Mulher no Município de Belém)
data da assinatura: 13/09/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 703206
Portaria Nº 247 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de ou-
tubro de 2013 e os termos da cláusula quinta do termo de cooperação 
nº05/2017,  processo 2020/79062 e
r E S o l V E: acrescentar a Portaria 244 de 08 de setembro de 2021,  
publicada no Diario Oficial nº 34.693 de 09 de setembro de 2021 a desig-
nação do servidor Mayco André Monteiro dos Santos,  Matrícula 5948101-1 
com lotação: DESAM para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do objeto do tc 02/2018. (SESPa, SEcUlt e fundação Santa casa de 
Misericórdia/fScM.)
data da assinatura: 13/09/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 703207

terMo aditiVo a coNtrato
.

24º termo aditivo ao contrato Nº 011/sesPa/2014
Processo: 2021/572586
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores, a 
título de investimento, visando aquisição de 01 (um) ElEtrodoMEStico 
frEEZEr HoriNZoNtal para armazenamento e refrigeração de proteínas 
vermelhas do setor de serviço de Nutrição e dietética (SNd) da institui-
ção. No valor total de r$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais), 
conforme descrição:
1. freezer Horizontal, cor branco, dupla ação (freezer e refrigerador), 
com 2 (duas) tampas, capacidade entre 500 e 542 litros, tensão 110/12v 
e classe energética iNMEtro a.
Valor total: r$ 3.990,00 (três mil, novecentos e  noventa reais)
data de assinatura: 10/09/2021
dotação orçamentária: 7684 Elemento de despesa: 445042;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: aSSociaÇÃo BENEficiNEtE dE aSSitENcia Social E HoS-
Pitalar- Pro- SaUdE
End.: rodovia Mário covas, nº 2553, Una cEP 66.652-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 703444
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

errata do terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNi-
co srP Nº 090/sesPa/2020, publicado no ioePa nº 34.694, de 
10/09/2021, Protocolo 702375.
oNde se LÊ:
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 070/SESPa/2021: r$ 21.062.040,00 
(vinte e um milhões, sessenta e dois mil, quarenta reais).
Leia-se:
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 090/SESPa/2020: r$ 21.062.040,00 
(vinte e um milhões, sessenta e dois mil, quarenta reais).
Belém (Pa), 13 de setembro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 703320

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 01/2021- coNtrato: 29/21- 
Processo Nº 2021/985757
PartES: Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa e a empresa GM 
NEGrÂo SoUSa aGÊNcia dE ViaGENS EirEli.
oBJEto do coNtrato: contratação de contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de coleta e transporte aéreo e fluvial para 
entregas de produtos perecíveis e não perecíveis de imunobiológicos (Va-
cinas), soros antiofídicos, imunoglobulina, diluentes, seringas descartáveis 
estéreis e medicamentos.
oBJEto do aPoStilaMENto: para inclusão das fontes de recurso 0149 e 
0349 ao contrato 029/2021.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 65, §8.º da lei federal Nº 8.666/1993.
data da assinatura: 13/09/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 703202

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 01, de 21 de JaNeiro de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
aMÉlia BEliSa MoUtiNHo da PoNtE/ tEraPEUta ocUPacioNal / 
54183017-3 / 657.711.252-53
NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 1.500,00
1- 908230  260156 339033 (PaSSaGEM E locoMoÇÃo) 0103000000  r$ 
1.500,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 703165
Portaria N° 02, de 27 de JaNeiro de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
iVaN SaNtoS da SilVa/ MotoriSta /55589154-2 /184.088.502-53
NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 478,00
1- 908302  263451 339033 (PaSSaGEM E locoMoÇÃo) 0103000000 r$ 
478,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020

Protocolo: 703166

Portaria N° 04, de 10 de FeVereiro de 2021.
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
BarBara arEtHa c. alMEida / coord. dE ENtoMoloGia /57206326-1 
/866.512.422-53
 NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 400,00
1- 908302  262365 339033 (PaSSaGEM E locoMoÇÃo) 0103000000  r$ 400,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020

Protocolo: 703167
Portaria N° 05, de 09 de FeVereiro de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
GilBErto GoMES BarBoSa/ aGENtE dE SaÚdE PÚBlica /0504878-1 
/120.767.752-34
 NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 200,00
1- 908302  201550 339033 (PaSSaGEM E locoMoÇÃo) 0103000000  r$ 
200,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020

Protocolo: 703168
Portaria N° 06, de 10 de FeVereiro de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
WENdEll aZEVEdo dE MEdEiroS / Secretário de Gabinete /54190404-1 
/437.409.012-68
 NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 2.000,00
1- 908338  260688 339030 (MatErial dE coNSUMo) 0103000000  r$ 
2.000,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020

Protocolo: 703169
Portaria N° 09, de 11 de FeVereiro de 2021.
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
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coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
criStiNa Maria rocHa daMaScENo / ENGENHaria QUÍMica 
/5167531/1/083.195.882-00
 NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 1.120,00
1- 908288  260549 339033 (ElEMENto dE dESPESa) 0103000000 r$ 
1.120,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 703171
Portaria N° 10, de 16 de FeVereiro de 2021.
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
fraNK roBErt SilVa dE QUEiroZ / aGENtE adMiNiStratiVo /5585023-
3/ 454.124.302-44
NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 2.360,00
1- 908302  262332 339033 (ElEMENto dE dESPESa) 0103000000  r$ 
2.360,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 703172
Portaria N° 11, de 16 de FeVereiro de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
VÍNGrEN dE fariaS fErrEira / aGENtE adMiNiStratiVo /, 5274648-3/ 
166.287.052-34
NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 2.000,00
1- 908302  261950 339033 (ElEMENto dE dESPESa) 0103000000  r$ 
2.000,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020

Protocolo: 703173
Portaria N° 12, de 23 de FeVereiro de 2021.
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
claUdio dE fiGUEirEdo fErrEira / aGENtE adMiNiStratiVo 
/5760810-2/ 398.364.362-00

NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /c.P.f
total da dESPESa  r$ 2.000,00
1- 908302  262251 339033-339036 (ElEMENto dE dESPESa) 0103000000  
r$ 2.000,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 703174
Portaria N° 17, de 04 de MarÇo de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrEto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que disciplina a 
concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo tribunal de contas do Estado.
JoSÉ alcEBÍadES fUrtado lUStoZa /aGENtE adMiNiStratiVo 
/5761280-2/ 021.555.278-45
NoME do SErVidor / carGo / MatrÍcUla /  c.P.f
total da dESPESa  r$ 350,00
1- 908302  262332 339033 (ElEMENto dE dESPESa) 0103000000 r$ 350,00
dotaÇÃo /  aÇÃo /  ElEMENto dE dESPESa  /  foNtE  /  ValorES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE SEcrEtaria dE EStado dE 
SaÚdE PÚBlica
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa
ordenador de despesas através da Portaria N° 335, de 03 de julho de 2020

Protocolo: 703175

diÁria
.

Portaria N° 2000 de 02 de JULHo 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 11/08/2021 a 11/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da coSta / 271.295.002-04
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MU-
NicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará - 2º crS a SEr coNdUZido PElo 
MotoriSta do StraN aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2001 de 02 de JULHo 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 11/08/2021 a 11/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
Valdo corrEa da coSta a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMU-
NoBiolÓGicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará - 2º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2002 de 02 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 06/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541888921 / cEcÍlia PaNtoJa SoUSa / 449.220.782-15
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE caStaNHal - 3º crS a SEr coNdUZido PElo MotoriSta do 
StraN aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2003 de 02 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 06/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES cEcÍlia 
PaNtoJa SoUSa a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓ-
GicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 2004 de 02 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: oUrilaNdia do NortE
PErÍodo: dE 12/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59591451 / fraNciSco WElliNGtoN SaNtoS raMoS / 051.083.474-48
oBJEtiVo: rEPrESENtar a SESPa, JUNto ao MUNicÍPio dE oUrilÂN-
dia do NortE, coM o oBJEtiVo dE rEGUlariZar árEa da SEcrEtaria 
EM cartÓrio local, No PErÍodo dE 12 a 16/07/2021, atENdENdo o 
dESPacHo do ProcESSo Nº2020/837419.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2005 de 02 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 06/07/2021 a 09/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5661420-2 / iVEtE MErcÊS fEio BoUlHoSa / 178.401.982-87
oBJEtiVo: ViSita tÉcNica aoS MUNicÍPioS dE ParaUaPEBaS E ca-
NaÃ doS caraJáS Para aPrESENtaÇÃo do ProGraMa “tErPaZ-tErri-
tÓrioS PEla PaZ” E ElaBoraÇÃo dE iNdicatiVoS Para o tErMo dE 
cooPEraÇÃo ENtrE o GoVErNo do EStado E oS rEfEridoS MUNicÍ-
PioS, oBJEtiVaNdo oriENtar aS aÇÕES iNtEGradaS E iNtErcoMPlE-
MENtarES NaS árEaS da EdUcaÇÃo, aSSiStÊNcia Social, ESPortE E 
laZEr, SaÚdE, PolÍticaS Para aS MUlHErES E JoVENS E SUaS iNtE-
raÇÕES coM a SEGUraNÇa PÚBlica.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2006 de 02 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: oUrilaNdia do NortE
PErÍodo: dE 12/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5562635 / WaldEMir aMoriM da SilVa / 250.812.762-00
oBJEtiVo: coNdUZir o SErVidor fraNciSco WElliNGtoN SaNtoS 
raMoS, oNdE o MESMo irá rEPrESENtar a SESPa, JUNto ao MUNicÍ-
Pio dE oUrilÂNdia do NortE, coM o oBJEtiVo dE rEGUlariZar árEa 
da SEcrEtaria EM cartÓrio local, No PErÍodo dE 12 a 16/07/2021.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2007 de 30 de JUNHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 11/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / SÔNia aNdrESSa dE alBUQUErQUE BatiSta / 859.437.972-20
59557601 / VaNESSa QUEiroZ aGUiar / 009.764.852-30
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNiStratiVo Na MoBiliZaÇÃo / triaGEM / 
cadaStraMENto Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS HEPatitES ViraiS 
– JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2008 de 30 de JUNHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 11/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5956897 / BarBara rodriGUES GadElHa / 014.417.552-50
oBJEtiVo: rEaliZa tEStaGEM/diaGNÓStico dE HEPatitES ViraiS 
atraVÉS dE tEStES ráPidoS, Na aÇÃo alUSÃo ao MÊS daS HEPatitES 
ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2009 de 30 de JUNHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 11/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57188837 / aNtoNio carloS coUtEiro rollo / 038.679.862-15
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar MoBiliZa-
ÇÃo / triaGEM /cadaStraMENto / tEStaGEM E diaNoStico EM tES-
tES ráPidoS Para HEPatitES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS 
HEPatitES ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2010 de 02 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 05/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNtaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto da rEdE dE frio doS MU-
NicÍPioS dE caPaNEMa – 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá – 5º crS 

a SEr coNdUZida PElo MotoriSta do StraN aNtoNio JoSÉ SoUZa 
SardiNHa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2011 de 02 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 05/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNtaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar a 
diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNi-
toraMENto Na rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa – 4º crS 
E SÃo MiGUEl do GUaMá – 5º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2012 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNtoS rEiS / 725.522.042-87
572025261 / faBricio EdUardo rodriGUES dUartE / 647.045.722-34
oBJEtiVo: rEaliZar No PErÍodo dE 23 a 27 dE aGoSto dE 2021, coM 
o oBJEtiVo dE rEaliZar aValiaÇÃo dE PaciENtES coM traNStorNo 
MENtal EM coNflito coM a lEi (diMar BatiSta da SilVa), QUE SE 
ENcoNtra cUStodiado No cENtro dE rEcUPEraÇÃo rEGioNal dE 
tUcUrUÍ - crrt, No MUNicÍPio dE tUcUrUÍ/Pa, coNforME dEciSÃo 
JUdicial, BEM coMo, articUlaÇÃo dE rEdE E WorKSHoP dE PolÍti-
caS dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM traNStorNo MENtal EM coN-
flito coM a lEi.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2013 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 01/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57192488-1 / HoBErdaN da SilVa MoNtEiro / 633.211.902-06
oBJEtiVo: rEaliZa tEStaGEM/diaGNÓStico dE HEPatitES ViraiS 
atraVÉS dE tEStES ráPidoS, Na aÇÃo alUSÃo ao MÊS daS HEPatitES 
ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2014 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNtEiro / 454.827.992-04
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE da EaP No PErÍodo dE 23 a 27 dE 
aGoSto dE 2021, coM o oBJEtiVo dE rEaliZar aValiaÇÃo dE Pa-
ciENtES coM traNStorNo MENtal EM coNflito coM a lEi (diMar 
BatiSta da SilVa), QUE SE ENcoNtra cUStodiado No cENtro dE rE-
cUPEraÇÃo rEGioNal dE tUcUrUÍ - crrt, No MUNicÍPio dE tUcUrUÍ/
Pa, coNforME dEciSÃo JUdicial, BEM coMo, articUlaÇÃo dE rEdE 
E WorKSHoP dE PolÍticaS dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM traNS-
torNo MENtal EM coNflito coM a lEi.
SEcrEtaria adJUNta dE GEStÃo adMiNiStratiVa, EM EX: dENiSE da 
coSta GoMES SilVa
Portaria N° 2015 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: toME-acU
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / roSiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJEtiVo: rEaliZar No PErÍodo dE 16 a 20 dE aGoSto dE 2021, aVa-
liaÇÃo dE PaciENtES coM traNStorNo MENtal EM coNflito coM a 
lEi (JailtoN da SilVa dE alMEida), QUE SE ENcoNtra cUStodiado 
No crrta, No MUNicÍPio dE toMÉ-aÇÚ, coNforME dEciSÃo JUdicial, 
BEM coMo, articUlaÇÃo dE rEdE E WorKSHoP dE PolÍticaS dE SaÚ-
dE Para aS PESSoaS coM traNStorNo MENtal EM coNflito coM a lEi.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2016 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: toME-acU
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572063401 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJEtiVo: coNdUZir oS tÉcNicoS da EaP, No PErÍodo dE 16 a 20 
dE aGoSto dE 2021, coM o oBJEtiVo dE rEaliZar aValiaÇÃo dE Pa-
ciENtES coM traNStorNo MENtal EM coNflito coM a lEi (JailtoN 
da SilVa dE alMEida), QUE ENcoNtra-SE cUStodiado No crrta, No 
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MUNicÍPio dE toMÉ-aÇÚ, coNforME dEciSÃo JUdicial, BEM coMo, 
articUlaÇÃo dE rEdE E WorKSHoP dE PolÍticaS dE SaÚdE Para aS 
PESSoaS coM traNStorNo MENtal EM coNflito coM a lEi.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2017 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 01/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
58931041 / MarÍlia lEÃo MaGalHÃES / 946.336.062-04
oBJEtiVo: rEaliZa acoNSElHaMENto/diaGNÓStico dE HEPatitES 
ViraiS atraVÉS dE tEStES ráPidoS, Na aÇÃo alUSÃo ao MÊS daS 
HEPatitES ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2018 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 01/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
115525/1 / Maria lUiZa SaNtoS dE SoUZa / 137.632.102-53
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNiStratiVo Na MoBiliZaÇÃo / triaGEM / 
cadaStraMENto Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS HEPatitES ViraiS 
– JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2019 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 01/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JoSE aNdrE da SilVa PErEira / 796.427.562-34
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar MoBiliZa-
ÇÃo / triaGEM /cadaStraMENto / tEStaGEM E diaNoStico EM tES-
tES ráPidoS Para HEPatitES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS 
HEPatitES ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2020 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 24/06/2021 a 24/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955310 / JaMillY SHallUaM SilVa dE liMa / 009.855.792-00
oBJEtiVo: ENtrEGa dE 1ª E 2ª doSES VaciNaS coNtra o coVid-19 
NoS MUNiciPioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia (12ºcrS) E MaraBá 
(11ºcrS).
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2021 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 24/06/2021 a 24/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955237 / daNiEl toBElÉM MaUÉS fErrEira / 019.126.642-67
oBJEtiVo: ENtrEGa dE 1ª E 2ª doSES VaciNaS coNtra o coVid-19 
NoS MUNiciPioS do 7ºcrS (SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta, PoNta dE 
PEdraS, MUaNá.), EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2022 de 05 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 24/06/2021 a 24/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJEtiVo: ParticiPaÇÃo da diStriBUiÇÃo dE 1ª E 2ª doSES dE Va-
ciNaS coNtra SarS-coV2, NoS MUNicÍPioS do 7ºcrS, EM ViaGEM 
PElo GraESP.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2023 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54194716 / aNdrÉa VEra da SilVa coSta / 278.705.882-53
54195133 / oZiEl SilVa aVElar / 602.760.372-00
5092655 / VEra Maria dE MiraNda NaHMiaS / 101.518.852-49
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM ESta-
BElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS BarES, E SiMilarES, EVitar aGlo-
MEraÇÕES, oriENtar oUSo adEQUado dE MáScaraS E diStaNcia-
MENto Social, No MUNiciPio dE aBraNGÊNcia do 4º crS, NaS loca-

lidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, Para ocUMPriMENtododEcrEto 800 dE 
31 dE Maio dE 2020, E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2024 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732681 / aNdErSoN MatoS SiQUEira  / 683.281.092-04
57192511 / daYSE lUZ da SilVa MaUES coSta / 517.425.272-72
54194033/1 / diaNNa lHYS araUJo lEal / 765.088.892-49
5095913 / Maria dE JESUS SoUSa foNSEca / 303.792.022-04
57207621 / PaUlo rodolfo da SilVa oliVEira / 430.734.412-04
58077212 / SHEYla criStiNa fErrEira dE MaGalHÃES / 590.542.712-72
54182308 / ValEria SEBaStiaNa alfaia dE MENEZES / 592.265.012-20
oBJEtiVo: dar aPoio aS EQUiPES da ViSa QUE irÃo rEaliZar Bar-
rEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE 
fEStaS BarES, E SiMilarES, EVitar aGloMEraÇÕES, oriENtar oUSo 
adEQUado dE MáScaraS E diStaNciaMENto Social, No MUNiciPio 
dE aBraNGÊNcia do 4º crS, NaS localidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, 
Para ocUMPriMENtododEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020, E SUaS 
atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2025 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJEtiVo: coNdUZir aS EQUiPES QUE irÃo rEaliZar BarrEiraS Sa-
NitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS 
BarES, E SiMilarES, EVitar aGloMEraÇÕES, oriENtar oUSo adE-
QUado dE MáScaraS E diStaNciaMENto Social, No MUNiciPio dE 
aBraNGÊNcia do 4º crS, NaS localidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, Para 
ocUMPriMENtododEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020, E SUaS atU-
aliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2026 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 12/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
2925258 / clEiSoN MartiNS doS SaNtoS / 619.497.442-72
oBJEtiVo: MoNitoraMENto E aValiaÇÃo daS aÇÕES dE coNtrolE da 
tB No 11º crS No MUNicÍPio dE MaraBá.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2027 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 12/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57174892-1 / lUcia HElENa MartiNS taVarES MoNtEiro / 147.371.162-20
 / odiNEa Maria da SilVa / 093.441.602-87
oBJEtiVo: rEUNiÃo coM a coordENaÇÃo do ProGraMa dE coNtro-
lE da tUBErcUloSE E GEStorES dE SaÚdE do MUNicÍPio dE MaraBá 
(MoNitoraMENto E aValiaÇÃo daS aÇÕES dE coNtrolE da tB No 
MUNicÍPio dE MaraBá)
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2028 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 12/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571912531 / EriK dEUtScHEr MartiNS PiNHo / 697.186.102-78
oBJEtiVo: rEaliZar trEiNaMENto do SiStEMa dE iNforMaÇÃo Si-
NaN E aValiaÇÃo do BaNco dE dadoS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2029 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 30/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa MartiNS aMaral / 700.257.202-44
0503427 / dÍdiMo roBErto PiMENtEl / 144.968.102-63
oBJEtiVo: rEaliZar QUaNtificaÇÃo da diSPErSÃo VEtorial atiVa E PaS-
SiVa Para lEiSHMaNioSES, No MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 2030 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 30/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJEtiVo: traNSPortar E acoMPaNHar oS SErVidorES da diViSÃo 
dE ENtoMoloGia QUE irÃo rEaliZar QUaNtificaÇÃo da diSPErSÃo 
atiVa E PaSSiVa Para lEiSHMaNioSES, No MUNiciPio dE SÃo doMiN-
GoS do caPiM.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2031 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: altaMira
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 15/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE altaMira – 10º crS a SEr coNdUZido PElo MotoriSta do 
StraN iVaN SaNtoS da SilVa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2032 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: altaMira
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 15/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNtoS da SilVa / 184.088.502-53
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE 
iMUNoBiolÓGicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE 
dE frio do MUNicÍPio dE altaMira – 10º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2033 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE MaraBá – 11º crS a SEr coNdUZido PElo MotoriSta do 
StraN EdVaN laUriNHo BarBoSa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2034 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE MaraBá - 11º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2035 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 08/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194316/1 / rEiNaldo GoMES do SacraMENto / 740.167.332-00
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia – 12º crS a SEr coNdUZido PElo 
MotoriSta do StraN EdVaN laUriNHo BarBoSa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2036 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 08/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES rEi-
Naldo GoMES do SacraMENto a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia – 12º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS

Portaria N° 2037 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caMEtá.
PErÍodo: dE 03/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54194579/1 / roNaldo JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior / 
726.400.572-00
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE caMEtá – 13º crS a SEr coNdUZido PElo MotoriSta do 
StraN iVaN SaNtoS da SilVa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2038 de 06 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 03/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNtoS da SilVa / 184.088.502-53
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES roNal-
do JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior a fiM dE rEaliZar a diStriBUi-
ÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto 
Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caMEtá – 13º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2039 de 07 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 10/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231606 / EdiElSoN doS SaNtoS aNtUNES / 583.931.962-72
572317281 / roNaN cUStodio da coSta / 846.974.232-91
oBJEtiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParticiPar da aÇÃo dE cida-
daNia JUNto ao ParaPaZ, coM SErViÇoS dE SaÚdE No coMBatE ao 
coVid-19 No MUNicÍPio SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2040 de 10 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: doM EliZEU
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 11/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54194716 / aNdrÉa VEra da SilVa coSta / 278.705.882-53
oBJEtiVo: dar coNtiNUidadE E aPoio adMiNiStratiVo aS aÇÕES dE 
fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENto do dEcrEto EStadUal 800 dE 31 dE 
Maio dE 2020-atUaliZaÇÕES, EM coNJUNto coM aS forÇaS dE SEGU-
raNÇa do EStado coMPoNdo a oPEraÇÃo dE BarrEiraS SaNitáriaS 
NoS MUNicÍPioS QUE rEaliZaM froNtEira coM o EStado do Mara-
NHÃo Para coNtrolE SaNitário do NoVo coroNa VÍrUS-VariaNtE 
iNdiaNa, dEtEctada No EStado ViZiNHo (MaraNHÃo).
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2041 de 07 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 10/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBato frEitaS / 823.183.872-49
80021261 / aNfrÍZio fErNaNdES NEto / 379.833.772-15
56357642 / carloS JoSÉ da foNSEca cUNHa / 260.361.692-72
5606462 / JoaQUiNa PiNHEiro PaNtoJa dE oliVEira / 237.793.062-04
57189255/1 / JoSÉ EliaS dE alMEida NEto / 062.113.482-15
54190534 / lUciaNo dE JESUS SaNtaNa / 768.030.402-59
5529310-1 / Maria iracY tUPiNaMBá dUartE / 148.381.762-87
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE SoUZa / 352.418.452-91
5947729 / Marilda dE NaZarE SilVa BraGa / 687.152.422-34
58974221 / MarlUcia oliVEira lUZ / 609.646.932-91
592121 / roSEaNE rodriGUES da PaiXÃo E SilVa / 264.865.982-04
5424674 / roSiclEia dE oliVEira aBrEU / 334.045.422-15
5661098 / SUZY aUGUSta G. ProENÇa loPES / 411.326.372-87
57190968 / VaNia caroliNa dE QUEiroZ loPES / 789.181.972-68
oBJEtiVo: ParticiPar dE aÇÃo dE cidadaNia JUNto ao ParaPaZ, 
coM SErViÇoS dE SaÚdE No coMBatE ao coVid-19 No MUNicÍPio 
SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2042 de 07 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: afUá
PErÍodo: dE 26/06/2021 a 26/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
58899062 / loaNa fErNaNda SaNtaNa doS rEiS / 711.724.402-04
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
oBJEtiVo: ParticiPaÇÃo da diStriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE cHaVES E afUá, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 2043 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 24/06/2021 a 25/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 8ª ENtrEGa / 3ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS coM Parada Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará - 2º crS a SEr coNdU-
Zido PElo MotoriSta do diPat adErloN da SilVa liMa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2044 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 26/06/2021 a 27/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 8ª ENtrEGa / 3ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUa-
Má - 5º crS a SEr coNdUZida PElo MotoriSta do diPat adErloN 
da SilVa liMa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2045 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SÃo JoÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNtoS rEiS / 725.522.042-87
57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJEtiVo: rEaliZar No PErÍodo dE 01 a 07 dE aGoSto dE 2021, No 
MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUia, rEUNiÃo coM JUiZ da coMarca 
do MUNiciPio, SoBrE o ProcESSo dE aValiaÇÃo do PaciENtES coM 
SUSPEita dE traNStorNo MENtal (NataNaEl da coNcEiÇÃo fErrEi-
ra), QUE SE ENcoNtra cUStodiado Na cENtral dE triaGEM MaS-
cUliNa a lEi. dE MaraBá, coNforME dEciSÃo JUdicial, BEM coMo, 
articUlaÇÃo dE rEdE E WorKSHoP dE PolÍticaS dE SaÚdE Para aS 
PESSoaS coM traNStorNo MENtal EM coNflito coM
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2046 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 24/06/2021 a 25/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 
8ª ENtrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 
19 Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS coM Para-
da Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará oNdE 
irá rEaliZar aS MESMaS atiVidadES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2047 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SÃo JoÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572063401 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJEtiVo: coNdUZir oS tÉcNicoS da EaP, oNdE irÃo rEaliZar No 
PErÍodo dE 01 a 07 dE aGoSto dE 2021, No MUNiciPio dE SÃo JoÃo 
do araGUia, rEUNiÃo coM JUiZ da coMarca do MUNiciPio, SoBrE 
o ProcESSo dE aValiaÇÃo do PaciENtES coM SUSPEita dE traNS-
torNo MENtal (NataNaEl da coNcEiÇÃo fErrEira), QUE SE ENcoN-
tra cUStodiado Na cENtral dE triaGEM MaScUliNa dE MaraBá, 
coNforME dEciSÃo JUdicial, BEM coMo, articUlaÇÃo dE rEdE E 
WorKSHoP dE PolÍticaS dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM traNStor-
No MENtal EM coNflito coM a lEi.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2048 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 26/06/2021 a 27/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 
8ª ENtrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 
19 Na rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo 
MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS

Portaria N° 2049 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 10/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JESSica SoUSa doS SaNtoS / 008.191.922-01
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS, 
iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS a SEr coNdUZida PElo 
MotoriSta do StraN aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2050 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 10/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES JÉSSica 
SoUSa doS SaNtoS a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo dE iMUNoBio-
lÓGicoS, iNSUMoS, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio 
do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2051 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 25/06/2021 a 26/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JESSica SoUSa doS SaNtoS / 008.191.922-01
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 9ª ENtrEGa / 3ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS coM Parada Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará - 2º crS a SEr coNdU-
Zida PElo MotoriSta do StraN aNtÔNio rodriGUES SErrÃo
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2052 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 27/06/2021 a 28/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JESSica SoUSa doS SaNtoS / 008.191.922-01
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 9ª ENtrEGa / 3ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUa-
Má - 5º crS a SEr coNdUZida PElo MotoriSta do StraN aNtÔNio 
rodriGUES SErrÃo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2053 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 25/06/2021 a 26/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNtoNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES JÉS-
Sica SoUSa doS SaNtoS a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 9ª 
ENtrEGa / 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 
Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS coM Parada 
Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará oNdE rEa-
liZará aS MESMaS atiVidadES
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2054 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 27/06/2021 a 28/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNtoNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES JÉSSica 
SoUSa doS SaNtoS a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 9ª EN-
trEGa / 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na 
rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl 
do GUaMá - 5º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2055 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/06/2021 a 27/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54194579/1 / roNaldo JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior / 
726.400.572-00
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 9ª ENtrEGa / 3ª 
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faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19, aValiaÇÃo E 
MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º 
a SEr coNdUZido PElo MotoriSta do StraN iZaiaS alVES SaNtaNa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2056 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/06/2021 a 27/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
502529-1 / iZaiaS alVES SaNtaNa / 062.059.842-53
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES roNal-
do JoSÉ cordoVil da rocHa JUNior a fiM dE rEaliZar a diStriBUi-
ÇÃo da 9ª ENtrEGa / 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a 
coVid 19, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE BarcarENa - 6º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2057 de 08 de JULHo 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 02/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572206673 / adriaNa SoUSa taPaJoS / 885.850.852-15
59580171 / criStiaNo lUiZ NEGrÃo dE SoUZa / 888.707.582-49
57191326/1 / MoNica da rocHa fadUl / 145.857.902-68
oBJEtiVo: rEUNir coM dirEtora da rEGioNal, EQUiPES da atENÇÃo 
BáSica, diViSÃo farMacÊUtica E coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM 
SaÚdE, a fiM dE diScUtirMoS SoBrE aÇÕES dE ViGilÂNcia E coN-
trolE daS lEiSHMaNioSES, No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia, JUNtaMENtE coM todoS oS MUNicÍPioS dE JUriSdiÇÃo do 
12ºcrS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2058 de 08 de JULHo 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 02/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5150647 / ÂNGEla doS SaNtoS SoUSa / 304.061.372-34
oBJEtiVo: aPoio adMiNiStratiVo NaS rEUNiÕES coM dirEtora da 
rEGioNal, EQUiPES da atENÇÃo BáSica, diViSÃo farMacÊUtica E 
coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE, a fiM dE diScUtirMoS So-
BrE aÇÕES dE ViGilÂNcia E coNtrolE daS lEiSHMaNioSES, No MU-
NicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia, JUNtaMENtE coM todoS oS 
MUNicÍPioS dE JUriSdiÇÃo do 12ºcrS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2059 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 23/06/2021 a 24/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da coSta / 271.295.002-04
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 8ª ENtrEGa / 3ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS a SEr coNdUZido PElo 
MotoriSta do StraN iVaN SaNtoS da SilVa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2060 de 08 de JULHo 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 02/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JoSE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtiVo: coNdUZir oS ProfiSSioNaiS MoNica da rocHa fadUl, 
adriaNa SoUSa taPaJÓS, criStiaNo lUiZ NEGrÃo dE SoUZa E aNGE-
la doS SaNtoS SoUSa, QUE irÃo rEaliZar rEUNiÕES coM dirEtora 
da rEGioNal, EQUiPES da atENÇÃo BáSica, diViSÃo farMacÊUtica 
E coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE, a fiM dE diScUtirMoS 
SoBrE aÇÕES dE ViGilÂNcia E coNtrolE daS lEiSHMaNioSES, No 
MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia, JUNtaMENtE coM todoS oS 
MUNicÍPioS dE JUriSdiÇÃo do 12ºcrS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2061 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 23/06/2021 a 24/06/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNtoS da SilVa / 184.088.502-53
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
Valdo corrEa da coSta a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 8ª 
ENtrEGa / 3ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19, 

aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
BarcarENa - 6º crS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2062 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: PoNta dE PEdraS
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 01/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
58899062 / loaNa fErNaNda SaNtaNa doS rEiS / 711.724.402-04
oBJEtiVo:  ParticiPaÇÃo da diStriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNi-
cÍPioS dE cHaVES, afUá, SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta, MUaNá E 
PoNta dE PEdraS, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2063 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 10/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572063401 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJEtiVo: coNdUZir a carrEta dE clÍNica MÉdica QUE irá SEr Uti-
liZada Na aÇÃo dE cidadaNia JUNto ao ParaPaZ, coM SErViÇoS dE 
coMBatE ao coVid-19, No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2064 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
1231961 / iSaiaS liMa GUiMarÃES / 185.928.722-00
57234069 / JoYcE EllEN NaSciMENto Maia / 901.495.052-72
868431 / ricardo da cUNHa Barata / 144.889.302-04
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriEN-
taÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE 
fEStaS, BarES E SiMilarES No MUNicÍPio dE aBaEtEtUBa, dE aBraN-
GÊNcia da 6ª crS, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE 
Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2065 de 08 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E SoUZa / 086.417.572-87
oBJEtiVo: coNdUZUir EQUiPE Para rEaliZar BarrEiraS SaNitá-
riaS, fiScaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM ESta-
BElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS, BarES E SiMilarES No MUNicÍPio 
dE aBaEtEtUBa, dE aBraNGÊNcia da 6ª crS, Para o cUMPriMENto 
do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2066 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJEtiVo: rEaliZar SUPErViSÃo do SiStEMa dE NotificaÇÃo dE 
aGraVoS (SiNaN) No 4ºcrS, caPaNEMa E MUNicÍPioS dE SUa JUriS-
diÇÃo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2067 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
8400472-1 / JorGE alBErto aZEVEdo aNdradE / 605.661.402-68
oBJEtiVo: rEaliZar SUPErViSÃo do SiStEMa dE NotificaÇÃo dE 
aGraVoS (SiNaN) No 4ºcrS, caPaNEMa E MUNicÍPioS dE SUa JUriS-
diÇÃo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2068 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo do 
SiStEMa dE NotificaÇÃo dE aGraVoS (SiNaN) No 4ºcrS, caPaNEMa 
E MUNicÍPioS dE SUa JUriSdiÇÃo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 2069 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 12/07/2021 a 17/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5949378 / diEGo lEitE cUtriM / 829.771.942-15
oBJEtiVo: rEaliZar caPacitaÇÃo da PolÍtica NacioNal dE atEN-
ÇÃo iNtEGral a SaÚdE do HoMEM (PNaiSH) E EVENto alUSiVo coM 
ofErtaS dE SErViÇoS ao dia NacioNal do HoMEM E MoNitoraMEN-
to da PolÍtica dE SaÚdE do HoMEM, EM tEMPoS dE PaNdEMia.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2070 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 12/07/2021 a 17/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
592121 / roSEaNE rodriGUES da PaiXÃo E SilVa / 264.865.982-04
oBJEtiVo: dar aPoio a coordENaÇÃo dE SaÚdE do HoMEM, NaS 
aÇÕES dEScritaS Na ProGraMaÇÃo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2071 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 12/07/2021 a 17/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNtoS / 227.316.282-00
oBJEtiVo: coNdUZir oS SErVidorES diEGo lEitE cUtriM E roSEaNE 
rodriGUES da PaiXÃo E SilVa ao MUNicÍPio dE MaraBá.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2072 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 18/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57192488-1 / HoBErdaN da SilVa MoNtEiro / 633.211.902-06
oBJEtiVo: rEaliZa tEStaGEM/diaGNÓStico dE HEPatitES ViraiS 
atraVÉS dE tEStES ráPidoS, Na aÇÃo alUSÃo ao MÊS daS HEPatitES 
ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2073 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 18/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
58931041 / MarÍlia lEÃo MaGalHÃES / 946.336.062-04
oBJEtiVo: rEaliZa acoNSElHaMENto/diaGNÓStico dE HEPatitES 
ViraiS atraVÉS dE tEStES ráPidoS, Na aÇÃo alUSÃo ao MÊS daS 
HEPatitES ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2074 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 18/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
115525/1 / Maria lUiZa SaNtoS dE SoUZa / 137.632.102-53
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNiStratiVo Na MoBiliZaÇÃo / triaGEM / 
cadaStraMENto Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS HEPatitES ViraiS 
– JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2075 de 09 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 18/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JoSE aNdrE da SilVa PErEira / 796.427.562-34
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar MoBiliZa-
ÇÃo / triaGEM /cadaStraMENto / tEStaGEM E diaNoStico EM tES-
tES ráPidoS Para HEPatitES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS 
HEPatitES ViraiS – JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2076 de 12 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: PoNta dE PEdraS
PErÍodo: dE 06/07/2021 a 06/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
58899062 / loaNa fErNaNda SaNtaNa doS rEiS / 711.724.402-04

oBJEtiVo: ParticiPaÇÃo da diStriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNi-
cÍPioS dE SalVatErra, SoUrE, SaNta crUZ do arari, cacHoEira do 
arari, SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta, MUaNá E PoNta dE PEdraS, EM 
ViaGEM PElo GraESP.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2077 de 12 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 06/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007 / WENdEl daYViSoN coSta BErNardES / 042.232.962-21
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 1ª ENtrEGa/4ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS coM Parada Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará - 2º crS a fiM dE rEaliZar aS 
MESMaS atiVidadES a SEr coNdUZido PElo MotoriSta do StraN 
aNtÔNio rodriGUES SErrÃo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2078 de 12 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 06/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNtoNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WEN-
dEl daYViSoN coSta BErNardES a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo 
da 1ª ENtrEGa/4ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 
19 Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS coM Para-
da Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará oNdE 
rEaliZará aS MESMaS atiVidadES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2079 de 12 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 08/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007 / WENdEl daYViSoN coSta BErNardES / 042.232.962-21
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da 1ª ENtrEGa/4ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE frio doS 
MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá a SEr coN-
dUZido PElo MotoriSta do StraN aNtÔNio rodriGUES SErrÃo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2080 de 12 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 08/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNtoNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WEN-
dEl daYViSoN coSta BErNardES a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo 
da 1ª ENtrEGa/4ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a co-
Vid19 Na rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo 
MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2081 de 12 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955269 / alEXaNdro dE JESUS aNEtE SaNtoS / 690.116.992-20
59541041 / EdUardo HENriQUE aNGEliM MENdES SEGUNdo / 
659.843.582-04
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriENta-
ÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE fES-
taS, BarES E SiMilarES No MUNicÍPio dE SaliNoPoliS, dE aBraN-
GÊNcia da 4ª crS, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE 
Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2082 de 12 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENto / 649.330.912-34
oBJEtiVo: coNdUZUir EQUiPE Para rEaliZar BarrEiraS SaNitá-
riaS, fiScaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM ESta-
BElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS, BarES E SiMilarES No MUNicÍPio 
dE SaliNoPoliS, dE aBraNGÊNcia da 4ª crS, Para o cUMPriMENto 
do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 2083 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: MElGaÇo
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
5911896 / SÂMEla StEfaNE corrÊa GalVÃo / 015.570.952-64
oBJEtiVo: rEaliZar MoNitoraMENto dE irrEGUlaridadES do Pro-
GraMa MaiS MÉdicoS No MUNicÍPio dE MElGaÇo.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2084 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENto / 649.330.912-34
oBJEtiVo: coNdUZUir EQUiPE Para rEaliZar BarrEiraS SaNitá-
riaS, fiScaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM ESta-
BElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS, BarES E SiMilarES No MUNicÍPio 
dE SaliNoPoliS, dE aBraNGÊNcia da 4ª crS, Para o cUMPriMENto 
do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2085 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955269 / alEXaNdro dE JESUS aNEtE SaNtoS / 690.116.992-20
868431 / ricardo da cUNHa Barata / 144.889.302-04
oBJEtiVo:  rEaliZar BarrEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriEN-
taÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM EStaBElEciMENtoS, caSaS 
dE fEStaS, BarES E SiMilarES No MUNicÍPio dE SaliNoPoliS, dE 
aBraNGÊNcia da 4ª crS, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 
31 dE Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2086 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: itaitUBa
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572101221 / HEloiSa Portal da SilVa da coSta / 377.585.862-87
oBJEtiVo:  SUPErViSÃo NaS atiVidadES dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓ-
Gica EXEcUtadaS PElo MUNicÍPio dE itaitUBa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2087 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: itaitUBa
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
504482-SiaPE / ZaQUEU taVarES Gaia / 032.947.572-04
oBJEtiVo:  rEaliZar SUPErViSÃo NaS atiVidadES dE coNtrolE do 
VEtor traNSMiSSor da dENGUE, ZiKa VÍrUS E cHiKUNGUNYa, EXEcU-
tada PEloS aGENtES E SUPErViSorES doS MUNicÍPioS dE itaitUBa, 
aBraNGENtE ao 9º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2088 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: itaitUBa
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / JoSE MaNoEl dE SoUZa MarQUES / 497.492.857-00
oBJEtiVo: rEaliZar caPacitaÇÃo EM MaNEJo clÍNico daS arBoVi-
roSES Para MÉdicoS E ENfErMEiroS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2089 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / caio cÉSar MacEdo dE SoUZa / 022.382.322-81
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNtoJa SalES / 299.020.372-91
571975381 / SilVia rEGiNa SilVa PiNto / 587.771.052-49
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM ESta-
BElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS, BarES, E SiMilarES, EVitar aGlo-
MEraÇÕES, oriENtar o USo adEQUado dE MáScaraS E diStaNcia-
MENto Social, No MUNicÍPio dE BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia do 4º 
crS, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E 
SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS

Portaria N° 2090 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5301874/1 / criStiNa GUiMarÃES oliVEira / 425.298.082-87
57192511 / daYSE lUZ da SilVa MaUES coSta / 517.425.272-72
555897951 / fraNciMEirE SilVa diaS / 986.751.173-53
571909321 / GillENE liMa fErrEira / 306.146.432-87
541928371 / iGor NEVES dE SoUZa / 884.926.802-53
572343711 / iVaNEtE SoUZa dE alMEida / 255.104.952-00
54195133 / oZiEl SilVa aVElar / 602.760.372-00
oBJEtiVo: dar aPoio aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar BarrEi-
raS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE 
fEStaS, BarES, E SiMilarES, EVitar aGloMEraÇÕES, oriENtar o USo 
adEQUado dE MáScaraS E diStaNciaMENto Social, No MUNicÍPio 
dE BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia da 4º crS, Para o cUMPriMENto do 
dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2091 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.780,35
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aNaJáS
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 30/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
0501719 / SidNEY HUMBErto triNdadE / 152.674.582-87
oBJEtiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNitoraMENto E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNtrolE da Malária (BUSca atiVa, diaGNÓStico PrEcocE, tra-
taMENto iMEdiato doS caSoS PoSitiVoS, iNStalaÇÕES dE MildS, 
coNtrolE VEtorial E MoNitoraMENto, aNáliSE E atUaliZaÇÃo doS 
SiStEMaS dE iNforMaÇÕES dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica MUNicÍ-
PioS BrEVES E aNaJáS).
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2092 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.780,35
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aNaJáS
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 30/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5585023-3 / fraNK roBErt SilVa dE QUEiroZ / 454.124.302-44
oBJEtiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNitoraMENto E atUaliZaÇÃo 
doS SiStEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica - Si-
VEP-Malária E SiVEP-VEtorES, NoS MUNicÍPioS dE BrEVES E aNaJáS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2093 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
58077212 / SHEYla criStiNa fErrEira dE MaGalHÃES / 590.542.712-72
oBJEtiVo: dar aPoio aS EQUiPES da ViSa QUE irÃo rEaliZar Bar-
rEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE 
fEStaS, BarES, E SiMilarES, EVitar aGloMEraÇÕES, oriENtar o USo 
adEQUado dE MáScaraS E diStaNciaMENto Social, No MUNicÍPio 
dE BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia da 4ª crS, Para o cUMPriMENto do 
dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2094 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5938735 / alEX oliVEira doS PaSSoS / 629.738.512-20
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJEtiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar BarrEiraS 
SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS, 
BarES, E SiMilarES, EVitar aGloMEraÇÕES, oriENtar o USo adE-
QUado dE MáScaraS E diStaNciaMENto Social, No MUNicÍPio dE 
BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia do 4º crS, Para o cUMPriMENto do 
dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2095 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 250,58
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 18/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541900171 / adriaNa lEal GoMES da SilVa / 490.183.532-72
5167485-1 / Maria da coNcEiÇÃo GoMES MUGE caBral / 330.533.082-15
oBJEtiVo: MoNitoraMENto E aValiaÇÃo NaS aÇÕES dE coNtrolE da 
tUBErcUloSE No MUNicÍPio dE caStaNHal - 3º crS No PErÍodo dE 
16 a 18 dE aGoSto dE 2021
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 2096 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 250,58
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 18/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571912531 / EriK dEUtScHEr MartiNS PiNHo / 697.186.102-78
oBJEtiVo: rEaliZar liMPEZa No BaNco dE dadoS (SiNaN-tB) E EMiS-
SÃo dE rElatÓrioS dE dUPlicidadE dE rotiNaS dE ViNcUlaÇÃo No 
MUNicÍPio caStaNHal - 3ºcrS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2097 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 250,58
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 18/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENto / 649.330.912-34
oBJEtiVo: coNdUZir EQUiPE tÉcNica Para rEaliZaÇÃo dE MoNito-
raMENto E aValiaÇÃo doS iNdicadorES do ProGraMa EStadUal 
dE coNtrolE da tUBErcUloSE NoS MUNicÍPioS dE cUrUÇá E caS-
taNHal - 3ºcrS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2098 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo cortES BriZUEla / 184.419.122-20
571732681 / aNdErSoN MatoS SiQUEira  / 683.281.092-04
5929668 / dE lEoN JEaN frEitaS / 694.328.132-15
57194086 / diNoEl coSta MENdES / 880.294.252-87
51466581 / dUrValiNa SErrao PiNto / 251.887.712-68
59555461 / iVaNEtE doS SaNtoS fErrEira / 732.497.262-49
59553661 / JacQUEllYNE MaNUEllY MESQUita rEZENdE / 811.129.802-10
54189931/1 / liliaN YaE Kato KiMUra / 446.338.742-68
57194285 / MaGNa GrEicY BarroSo PiMENtEl / 483.263.302-30
5955233 / MarcEla NEri fErNaNdES / 865.874.802-25
5959195 / NilSoN SoUSa do NaSciMENto / 702.598.192-39
57207621 / PaUlo rodolfo da SilVa oliVEira / 430.734.412-04
5784921 / SilVia fErNaNdES dE araUJo diNElli / 605.779.162-20
571947431 / SiMÃo SaNtaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
5959205 / taNia lUcia alVES da SilVa / 590.253.102-06
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM ESta-
BElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS BarES, E SiMilarES, EVitar aGlo-
MEraÇÕES, oriENtar oUSo adEQUado dE MáScaraS E diStaNcia-
MENto Social, No MUNiciPio dE aBraNGÊNcia do 4º crS, NaS loca-
lidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, Para ocUMPriMENtododEcrEto 800 dE 
31 dE Maio dE 2020, E SUaS atUaliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 2099 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 12/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
571732761 / coriolaNo SilVa MoNtEiro JUNior / 332.247.732-00
oBJEtiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar BarrEiraS 
SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS 
BarES, E SiMilarES, EVitar aGloMEraÇÕES, oriENtar oUSo adE-
QUado dE MáScaraS E diStaNciaMENto Social, No MUNiciPio dE 
aBraNGÊNcia do 4º crS, NaS localidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, Para 
ocUMPriMENtododEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020, E SUaS atU-
aliZaÇÕES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS

Protocolo: 699894

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 1.139 de 13 de seteMBro de 2021
a dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
tES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2021/998154;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora Marcia 
criStiNa GadElHa BarBoSa, identidade funcional nº 5154065/1, cargo 
de odoNtoloGo, lotada na divisão de Saúde Bucal, no período de 01 de 
outubro de 2021 a 30 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 02 de Julho de 2020 a 01 de Julho de 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 13.09.2021.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 703317

Portaria N.º 1.138 de 13 de seteMBro de 2021
a dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
tES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2021/1000743;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor aNtoNio 
SÉrGio MEdEiroS dE MElo, identidade funcional nº 119202/1, cargo de 
aGENtE dE Portaria, lotado na Unidade de referência Especializada – 
Materno infantil, no período de 09 de outubro de 2021 a 07 de Novembro 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de Setembro de 2020 a 31 
de agosto de 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 13.09.2021.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 703295
Portaria N° 1.142 de 13 de seteMBro de 2021
 a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/996052;
rESolVE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 19.09.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora GaBriEllY criStiNE loPES PErEira, 
identidade funcional nº 57189969/1, ocupante do cargo de ENfErMEiro, 
lotada na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 975/05.08.2021, publicada 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. 13.09.2021.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 1.143 de 13 de seteMBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/996052;
rESolVE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 19.09.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora GaBriEllY criStiNE loPES PErEira, 
identidade funcional nº 57189969/2, ocupante do cargo de ENfErMEiro, 
lotada na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 975/05.08.2021, publicada 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. 13.09.2021.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 703525

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 1.088/10.09.2021, publicada no 
doe N°.34.696/13.09.2021, referente a servidora JoElMa fErNaNdES 
SarMENto, matrícula 55585809/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.10.2021 a 30.10.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 04.10.2021 a 02.11.2021.
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 13.09.2021.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 703657

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite – ciB/Pa
errata da resoLUÇÃo ciB/sesPa N.º 124, de 08 de setembro de 2021.
publicada no Diário Oficial Nº 34.696 de 13/09/2021
oNde se LÊ:
art. 1º - aprovar “ad referendum” o remanejamento do limite financeiro 
do teto de Média e alta complexidade - Mac dos recursos sob Gestão 
Estadual/fundo Estadual de Saúde para o município de Santarém/fundo 
Municipal de Saúde, no valor anual de r$ 12.000.000,00 (doze milhões 
de reais) para custear a execução dos serviços cirúrgicos em traumatolo-
gia, ortopedia e cirurgia geral no Hospital Municipal de Santarém (cNES 
2329905), abrangendo às demandas dos municípios das regiões do Baixo 
amazonas e tapajós, em conformidade com as preposições (anexo i) da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública - SESPa.
Leia-se:
art. 1º - aprovar o remanejamento do limite financeiro do teto de Média 
e alta complexidade - Mac dos recursos sob Gestão Estadual/fundo Esta-
dual de Saúde para o município de Santarém/fundo Municipal de Saúde, 
no valor anual de r$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para custear 
a execução dos serviços cirúrgicos em traumatologia, ortopedia e cirurgia 
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geral no Hospital Municipal de Santarém (cNES 2329905), abrangendo 
às demandas dos municípios das regiões do Baixo amazonas e tapajós, 
em conformidade com as preposições (anexo i) da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública - SESPa.

Protocolo: 703581
Portaria Nº 1141 de 13 de seteMBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/611596.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licENÇa 
SEM VENciMENtoS, a servidora GraÇa do Socorro fErrEira dE oli-
VEira, matrícula nº. 5763371/3, ocupante do cargo de tÉcNico EM Pa-
toloGia cliNica, lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada 
aidS, por um período de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 13.09.2021.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 1.144 dE 13 dE SEtEMBro dE 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso da com-
petência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado no 
doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo PaE 
nº. 2021/757502.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 ( dois) anos o servidor cESar aUGUSto dE oli-
VEira BarcEloS, matrícula nº. 57190616/1 ocupante do cargo de En-
fermeiro, lotado na 10º centro regional de Saúde - altamira, a contar da 
data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 13.09.2021.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 703618

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 144 de 13 de seteMBro de 2021
coNcEdEr ao servidor oSÉiaS NaZarÉ do NaSciMENto, matrícula nº 
57195060-1, ocupante do cargo de tÉcNico EM PatoloGia clÍNica, lo-
tado no laboratório central, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio, no 
período de 01 de novembro de 2021 a 30 de dezembro de 2021, referente 
ao triênio de 10/03/2017 a 09/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErto SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 703402

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoratÓrio cENtral do EStado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, 
conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de:MatErial dE  iNforMática (fita riBBoN E Eti-
QUEtaS tÉrMicaS), Para atENdEr aS NEcESSidadES do laBoratÓ-
rio cENtral do EStado do Pará.
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 26/2021  ProcESSo: 2021/806604
data da aBErtUra: 24/09/2021.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENtrEGaS do Edital: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErtaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 703584

diÁria
.

Portaria Nº 143 de 10/09/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar da rEUNiÃo coM a dirEtoria do 9ºcrS Para 
tratar da aMPliaÇÃo da rEdE dE diaGNÓStico dE arBoViroSE.
Período da viagem: 16 a 17/09/2021.
Quantidade: 1 e ½ (Uma e Meia) diária.
origem: Belém-Pa.
destino (s): Santarém-Pa.
Servidor: Valnete das Graças dantas andrade/ Mat. 54189991-1 / diretora técnica
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 703357

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 546 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Karla criStiNa carValHo dE liMa Baia matrícula 
57190717-1 cargo NUtricioNiSta regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 16.10.16 a 15.10.19.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703340
Portaria Nº. 544 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) aNa lEticia dE MoraES NUNES matrícula 54190141-1 
cargo PSicoloGo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada 
(o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 20.04.17 a 19.04.20.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 04.10.21 a 02.11.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703302
Portaria Nº. 545 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Karla criStiNa carValHo dE liMa Baia matrícula 
57190717-1 cargo NUtricioNiSta regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 16.10.16 a 15.10.19.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703312
Portaria Nº. 554 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) Maria aMElia carNEiro doS SaNtoS matrícula 
57194986-1 cargo aGENtE adMiNiStratiVo regime jurídico de Estatu-
tário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 10.03.14 a 09.03.17.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.11.21 a 02.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703604
Portaria Nº. 555 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) dEJalMa PalHEta da SilVa matrícula 54191220-2 car-
go aGENtE adMiNiStratiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE MarcElo caNdia 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 21.05.17 a 20.05.20.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 18.10.21 a 16.11.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703640
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Portaria Nº. 556 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) roSaNGEla Maria PErEira dE SoUZa matrícula 
5088810-1 cargo ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, clas-
se “--”, lotada (o) no (a) UNidadE MiSta MoSQUEiro 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 05.01.10 a 04.01.13.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.21 a 30.11.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703685
Portaria Nº. 547 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dEtErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) artHUr HENriQUE alMEida dE liMa matrícula 
57234214-1 cargo tEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutá-
rio Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrE PrESidENtE VarGaS 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 26.10.17 a 25.10.20.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 04.10.21 a 02.11.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703364
Portaria Nº. 548 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) claUdio lUiS PiNHo da rocHa matrícula 5842441-3 
cargo ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lota-
da (o) no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio de 13.01.16 a 12.01.19.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 04.10.21 a 02.11.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703423
Portaria Nº. 550 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dEtErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) SiMoNE do Socorro fErNaNdES MarQUES matrícula 
57200282-1 cargo NUtricioNiSta regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 01.04.16 a 31.03.19.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703441
Portaria Nº. 549 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) roSilENE frEitaS dE oliVEira matrícula 57203384-1 
cargo MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 02.09.08 a 01.09.11.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703433
Portaria Nº. 551 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) JUarEZ riBEiro dE BarroS matrícula 86673-1 cargo 

aGENtE dE ViGilaNcia SaNitaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 16.08.91 a 15.08.94.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.21 a 30.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703447
Portaria Nº. 552 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) JEaNE rodriGUES MiraNda SErrao, matrícula 
5533309-3cargo de ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 02.06.09 a 01.06.12.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.21 a 30.11.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703460
Portaria Nº. 553 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) SoNia GoNÇalVES rEiS matrícula 721794-1 cargo 
aGENtE dE SaUdE regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lota-
da (o) no (a) UrPS-rtP 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio de 13.02.16 a 12.02.19.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.21 a 30.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703540

.

.

errata
.

errata
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 505 de 17 de aGosto de 
2021, publicada no diÁrio oFiciaL N° 34.674 de 18 de aGos-
to de 2021, dEtErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) cElSo adriaNo SoUZa da coNcEiÇÃo 
matrícula 54189006-1 cargo NUtricioNiSta regime jurídico de Estatutá-
rio Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 03.05.11 a 02.05.14.
onde se lê ao período de 03.10.21 a 01.11.21,
Leia-se ao período de 08.09.21 a 07.10.21.
onde se lê matricula 54189006-1,
Leia-se matricula 54189006-2.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 13.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 703426

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNco
Número/ano: 07/2021
Processo n°/ano: 2021/156953
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na aQUiSiÇÃo 
MatErial dE coNSUMo (dEScartáVEl) para atender a necessidade 
do 1°crS/SESPa, pelo período de 12 (doze) meses
Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENtaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENtoS atraVES do E-Mail: lici-
tacao1crS@oUtlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa Brito
local de abertura: WWW.coMPraSNEt.GoV.Br
data da abertura: 24/09/2021
Hora da abertura: 10 H (Horário dE BraSÍlia)
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orçamento
Programa de trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 013200000
ordenador: Marco aNtoNio rodriGUES NorMaNdo
dirEtor 1º crS/SESPa

Protocolo: 703308

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 662 de diária de 13/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento do PNcd/SiSPNcd, no município de Ma-
rapanim.
destino: Marapanim– Pa- Brasil/ Período: 27 à 28/09/2021. Nº de diárias: 
uma diária e meia.
Servidores: Sergio Paulo cordovil |  cPf:  093.367.102-49  |  Matrícula:  
0478473  |  cargo: auxiliar de Saneamento.
Geofram da costa Pimentel  |  cPf:  320.005.882-04  |  Matrícula:  
5144930  |  cargo: datilógrafo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703229
Portaria Nº 664 de diária de 13/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento do PNcd/SiSPNcd, no município de São 
domingos do capim.
destino: São domingos do capim– Pa- Brasil/ Período: 29 à 30/09/2021. 
Nº de diárias: uma diária e meia.
Servidores: Sergio Paulo cordovil |  cPf:  093.367.102-49  |  Matrícula:  
0478473  |  cargo: auxiliar de Saneamento.
Geofram da costa Pimentel  |  cPf:  320.005.882-04  |  Matrícula:  
5144930  |  cargo: datilógrafo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703232
Portaria Nº 663 de diária de 13/09/2021.
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 Sergio cordovil e Geofram Pimentel que 
irão realizar monitoramento do PNcd/SiSPNcd, no município de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Marapanim- Pa- Brasil.
Período: 27 à 28/09/2021. Nº de diárias: uma diária e meia.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
Matrícula: 57205648
cPf: 689.018.952-34
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703240
Portaria Nº 665 de diária de 13/09/2021.
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 Sergio cordovil e Geofram Pimentel que 
irão realizar monitoramento do PNcd/SiSPNcd, no município de São do-
mingos do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – São domingos do capim- Pa- Brasil.
Período: 29 à 30/09/2021. Nº de diárias: uma diária e meia.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
Matrícula: 0503399
cPf: 218.055.632-20
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703242

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata da portaria de nº 23 de 03/09/2021, publicado no doe de nº 
34.692 de 08/09/2021.
onde se lê ao período de 01.10.2021 a 30.11.2021.
Leia-se ao período de 01.10.2021 a 29.11.2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PatrÍcia dE fátiMa liMa da SilVa
dirEtora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 703482

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 215 de 13 de seteMBro de 2021
objetivo: Monitoramento das ações de Vigilãncia do Programa de controle 
de tuberculose e Hanseníase.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): francimara Marques Sacramente e Klarc Moura de Souza, 
5,5 diárias de 20 à 25/09/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 703515
Portaria Nº 214 de 13 de seteMBro de 2021
objetivo: Participar juntamente com a equipe do Nível central de Belém 
da ação de Supervisão das Unidades de diagnósticos e tratamento de 
Malária-Udts.
origem: BrEVES/Pá - PortEl/Pa.
Servidor (es): Klarc Moura de Souza, 4,5 diárias de 14 à 18/09/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 703508
Portaria Nº 216 de 13 de seteMBro de 2021
objetivo: realizar supervisão, avaliação e assessoria nos sistemas SiM, 
SiNaN e SiNaSc.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): cláudio daniel leão de Nazaré, 4,5 diárias de 20 à 
24/09/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 703517

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

 Portaria Nº 68 de 13 de setembro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: realizar monitoramento e supervisão das atividades do programa 
nacional de imunização-PNi, salas de vacinas e campanha nacional de va-
cinação contra coVid 19.nos município de aBEl fiGUEirEdo/BoM JESUS 
do tocaNtiNS /roNdoN do Pará..
PEriodo: 13 a 17/09/2021
Nº dE diariaS: 4,5 ( QUatro diariaS E MEia)

SErVidor carGo MatricUla

Maria assunção da rocha Machado técnica de Enfermagem 57206544-1

Monica cristina lemos Bezerra agente de Endemias 5901126/1

izaque cavalcante de araújo Motorista 505659

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 703267

Portaria Nº 69 de 13 de setembro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: ParticiPar dE rEUNiÃo coM o MiNiStErio PÚBlico E da 6 
rEUNiÃo ordiNária da coMiSSÃo iNtErGEStorES rEGioNaiS/ cir 
laGo dE tUcUrUÍ QUE tErá coMo PaUta PlaNoS dE SaUdE, SitUaÇÃo 
do SiStEMa diGiSUS Na rEGiÃo dE SaUdE E rEGUlaÇÃo. dEStiNo: 
MaraBá tUcUrUÍ
PEriodo: 15 a 17/09/2021
Nº dE diariaS: 2,5 ( dUaS diariaS E MEiaS)

SErVidor carGo MatricUla

irlaNdia da SilVa GalVao dirEtora 5946003/3

JEaNE dE MoraiS doUrado cHEfE da doca 5897742/1

JoElMa fErNaNdES SarMENto ENfErMEira 55585809/1

JoEl corrEa doS SaNtoS aGENtE adMiNiStratiVo 57233238/1

raiMUNdo alVES caValcaNtE MotoriSta 1087137

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 703522
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 477 de 10 de setembro de 2021.
Nome: ismaene Marciano reis.
cargo: diretora da doca/12ºcrS.
Matrícula/Siape: 59192993-3.
cPf: 783.951.942-34.
Período: 12 a 18.09.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: Participar de reuniões com a equipe estadual do Nível central 
da PPi para orientações técnicas a respeito da Pactuação de Média e alta 
complexidade dos municípios da região araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 703443

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 251 de 08 de Julho de 2021
Nome: Jocivaldo ladislau Batista (Supervisor de leishmaniose), matricula 
5789346-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1;
objetivo: Supervisionar e avaliar os trabalhos de controle e vigilância da 
Malária realizado pela equipe técnica da SMS sede. 2,5 (duas e meia) diá-
rias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para Moca-
juba, no período de 22 a 24.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 252 de 15 de Julho de 2021
Nome: ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente adminis-
trativo), matrícula – 5913132-1; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de 
informática), matrícula –5116635-1;
objetivo: realizar Visita técnica para monitoramento e avaliação dos pro-
cedimentos de saúde realizados no Hospital Municipal. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru no período de 21 a 23.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 253 de 15 de Julho de 2021
Nome: antônio luis rodrigues de aragão (ag. administrativo), matrícula – 
5118212-1; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de informática), matrícula 
–5116635-1;
objetivo: realizar Visita técnica para monitoramento e avaliação dos pro-
cedimentos de saúde realizados no Hospital Municipal. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará no período de 26 a 28.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 254 de 15 de Julho de 2021
Nome: antônia denize cardoso damasceno (técnico em ouvidoria), ma-
trícula – 57190531-1;
objetivo: apoiar tecnicamente as ações da Programação do julho amare-
lo-temática: julho amarelo mês da conscientização das hepatites virais: 
faça o teste, é rápido, seguro e sigiloso, assim como também realizar a 
divulgação dos serviços de ouvidoria do SUS em parceria com as ouvido-
rias de saúde dos municípios. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru no período 
de 26 a 29.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 255 de 15 de Julho de 2021
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricu-
la–5959514; francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), 
matrícula – 57200855-2; Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (far-
macêutica) matrícula – 5959503-1
objetivo: Participar da programação do Julho amarelo- temática: Julho 
amarelo mês da conscientização das Hepatites virais: faça o teste, ´é 
rápido, seguro e sigiloso. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao des-
locamento do município de cametá para limoeiro do ajuru no período de 
26 a 29.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 256 de 15 de Julho de 2021
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640; Va-
léria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 57191022-1; José 
Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 5108411-2;
objetivo: realizar Monitoramento das ações e processo de trabalho das 
equipes de saúde da família no âmbito da atenção básica. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião no período de 26 a 30.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 257 de 15 de Julho de 2021
Nome: francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da 
Atenção Básica), matricula 5108420-014; Mairley Albuquerque Serrão (En-
fermeira) matricula – 57205608-4; alonso lopes dos Santos (Motorista), 
matrícula – 57205455-1;

Objetivo: Realizar Avaliação dos indicadores do PQA_VS junto a Coorde-
nação Municipal de Vigilância Epidemiológica. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 27 a 30/07/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 258 de 15 de Julho de 2021
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (técnica em ViSa), matrícula 
–5265983-2; denilton de castro tavares, (técnico em Saúde), matrícula – 
5850940-3; Paulo Santos Guimarães Junior, (técnico de ViSa), matricula 
– 5108454-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista) matricula – 0505208;
objetivo: realizar ação de cooperação técnica em conjunto com a ViSa 
municipal, na fiscalização de produtos e serviços em logradouros e bal-
neários, seguindo a operação veraneio no município de acordo com os 
decretos estadual e municipal relacionados ao coVid-19 e ação de coope-
ração técnica para equipe de ViSa sobre cciH. 4,5 (quatro e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru, no período de 27 a 31.07.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 259 de 15 de Julho de 2021
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; alan cristhe Marques Vulcão (coordenador do Núcleo de Pla-
nejamento), matrícula – 5913119-1;
objetivo: realizar Monitoramento e avaliação do Sistema diGiSUS (Secre-
taria e conselho) e orientações acerca da elaboração dos planos munici-
pais de saúde (PMS 2022-2025). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 28 a 
30.07.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 260 de 15 de Julho de 2021
Nome: alonso lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1; Jo-
civaldo ladislau Batista (Supervisor de leishmaniose), matricula 5789346-
2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), matrícula 
– 57206619-1;
objetivo: realizar Supervisão e avaliação do sistema de informação da 
malária, SiVEP-Malária. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 28 a 
30.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 261 de 20 de Julho de 2021
Nome: Vicente filho assunção da cruz (assessor técnico em ouvidoria), 
matricula – 57233230-1;
objetivo: realizar Monitoramento e assessoramento aos municípios quan-
to às ações de Educação Permanente em Saúde, elaboradas e executadas 
(Pro-EPS-SUS) orientações quanto a nova Portaria GM/MS nº 1,574 de 
08/07/2021. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Baião, no período de 02 a 04.08.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Protocolo: 703567

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do contrato administrativo nº 108/2021, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 34.687 de 01/09/2021 – Pro-
tocolo: 697960
oNde LÊ:
Vigência: 01.09.2021 a 31.09.2022
Leia-se:
Vigência: 01.09.2021 a 31.08.2022
Processo n°: 2021/673658
Belém, 13 de setembro de 2021
JoEl MoNtEiro dE JESUS
Diretor Geral do Hospital  Ophir Loyola

Protocolo: 703201
o eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL de 34.693 de 09 
de seteMBro de 2021 QUe trata da Portaria Nº 251/2021 – 
GaB/dG/HoL  e Portaria N° 330/2021-GaB/dG/HoL de LiceN-
Ça MaterNidade .
oNde se LÊ:
o dirEtor GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas e delegadas pelo decreto 19/11/2020, 
publicado no doE nº 33.412 de 19/11/2020;
Leia se:
o dirEtor GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas e delegadas pelo decreto 14/01/2021, 
publicado no doE nº 34.461 de 15/01/2021;

Protocolo: 703417
No eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL Nº 34.693 de 09 de 
seteMBro de 2021, Portaria Nº 643/2021-GaB/HoL rEfErENtE 
À coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiStratiVo – coPad/Hol.
oNde se LÊ:
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível responsa-
bilidade, imputada à empresa: BioValic coMÉrcio dE EQUiPaMENtoS 
MÉdicoS ltda
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Leia-se:
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível responsa-
bilidade, imputada à empresa: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE 
ProdUtoS HoSPitalarES ltda - EPP.

Protocolo: 703379

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º tErMo aditiVo ao coNtrato adMiNiStratiVo Nº 083/2020-Hol
data assinatura:14/09/2021
Processo nº: 2021/218031
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
Valor total do aditivo: de r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado MB coMÉrcio dE MatErial HoSPitalar ltda
JoEl MoNtEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 692272
terMo aditiVo a coNtrato
2º tErMo aditiVo ao coNtrato adMiNiStratiVo Nº 040/2020-Hol
data assinatura:10/09/2021
Processo nº: 2021/202514
Justificativa: REPACTUAÇÃO PACTUAÇÃO sobre o valor contratual dos ser-
viços continuados de limpeza, conservação e higienização das dependên-
cias do Hol, no percentual global de 4,68 %,com base na variação dos 
custos relativos á mão de obra (aumento de salário base percentual de 
5,45% e aumento de ticket alimentação de r$18,00 para r$19,82), com 
efeito retroativos a 01/01/2021, conforme planilhas de custo e formação de 
preços constantes nos autos do processo n° 2021/202514, conforme a con-
venção coletiva de trabalho da categoria base 2021/2022 – SEac/SiNElPa.
Valor total do aditivo: r$ 467.261,58 (quatrocentos e sessenta e sete mil 
duzentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.37 fonte: 0103/0269
contratado ciNco coNfiaNÇa iNdÚStria E coMErcio
JoEl MoNtEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 703695
terMo aditiVo a coNtrato
1º tErMo aditiVo ao coNtrato adMiNiStratiVo Nº 008/2021-Hol
data assinatura:13/09/2021
Processo nº: 2021/764498
Justificativa: ACRESCER no limite de 25%, o fornecimento da CINCO CON-
fiaNÇa iNdUStria E coMErcio
Valor total do aditivo: r$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado ciNco coNfiaNÇa iNdÚStria E coMErcio
JoEl MoNtEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 703410

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°119/2021 – Hol
objeto: aquisição de dois suportes (holder) móveis para cassetes digitali-
zadores computadorizados de imagens radiológicas (cr digital)
data da abertura: 01/10/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 13 de setembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 703634
aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°133/2021 – Hol
objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS Para oS tEStES iMUNo-HEMatolÓGi-
coS Para PaciENtES da aGÊNcia traNSfUSioNal do HoSPital oPHir 
loYola coM cESSÃo dE EQUiPaMENtoS EM rEGiME dE coModato SEM 
ÔNUS
data da abertura:01/10/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 13 de setembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 703383

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 093/2021 - GaB/dG/HoL
o dirEtor GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe
foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.412 de 19/11/2020 
e tendo em vista o
disposto no art. 199 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa);
coNSidEraNdo os termos contido no Processo nº 2020/1024641 de 
02/12/2020 (PaE)
coNSidEraNdo os preceitos do art. 87 da lei federal nº 8.666/93 e art. 
5º, inciso iV da constituição federal de 1988.
rESolVE:
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível responsa-
bilidade, imputada à empresa: callMEd coMÉrcio dE MEdicaMENtoS 
E rEPrESENtaÇÃo ltda.
ii – o processo será conduzido pela comissão de Processo administrativo – 
coPad/Hol,  designada pela Portaria Nº 119/2017 publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará de nº 33.319 de 21/02/2017.
iii – o prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da Publicação Oficial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 17 de fevereiro de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 703350
Portaria Nº 658/2021 – 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 2021/925016 de 
23/08/2021.
rESolVE:
i – rEMaNEJar a partir de 23/08/2021, por necessidade de serviço, a ser-
vidora roBErta PriScila dE VilHENa MaGalHÃES, auxiliar operacional, 
matrícula nº 5906754/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
da divisão de Biblioteca e documentos para a divisão de Ensino e Pesquisa, 
deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 23/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Hospital Ophir Loyola.
Em, 13 de setembro de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 703643
Portaria Nº 659/ 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 2021/658403 de 
18/06/2021.
rESolVE:
REMANEJAR para fins de regularização a partir de 01/09/2021, por ne-
cessidade do serviço a servidora Maria NilMa GoMES MartiNS, agente 
administrativo, matrícula nº 3259447/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol, do Hospital dia para o c.t.i, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Hospital Ophir Loyola.
Em, 13 de setembro de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 703652
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2020/824238
Valor: r$ 5.176,16
Justificativa: o valor de R$ 5.176,16 (cinco mil, cento e setenta e seis 
reais e dezesseis centavos), para pagamento de verbas rescisórias da ex-
servidora roBErta colarES taVarES, desligada em 01/01/2020, como 
reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa-2019, conforme 
descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 4.576,16
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 600,00
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 703677
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa.
Processo nº 2021/672450
Valor: r$ 192,96
Justificativa: valor de R$ 192,96 (cento e noventa e dois reais e noventa 
e seis centavos), para pagamento de Verbas rescisórias da ex-funcionária 
Marta cardoSo ViaNa, contrato temporário rescindido em 26/11/2020, 
como despesa de Exercício anterior – dEa/2020.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 703703
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recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2020/776243
Valor: r$ 11.541,66
Justificativa: o valor de R$ 11.541,66 (onze mil, quinhentos e quarenta e 
um reais e sessenta e seis centavos), para pagamento de verbas rescisó-
rias do servidor JoSÉ Maria dE caStro aBrEU JUNior, distratado em 
16/01/2020, como reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa, 
conforme descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 231696
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 703722
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2021/672466
Valor: r$ 13.258,85
Justificativa: o valor de R$ 13.258,85 (treze mil, duzentos e cinqüenta e 
oito reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento de verbas resci-
sórias do ex-funcionário carloS aNtÔNio da coSta JUNior, contrato 
temporário rescindido em 31/08/2020, como reconhecimento de despesa 
de Exercício anterior/dEa, conforme descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 12.658,85
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 600,00
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 703754

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 789/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou pro-
cesso administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2020/386273 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de falta ao dever de urbanidade, inobservância 
aos princípios éticos, morais e regulamentos, e referir-se de modo ofensivo 
a servidor público, infrações capituladas nos artigos 177, incisos ii, Vi e 
178, inciso Xi, todos da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
i - determinar a abertura de SiNdicÂNcia iNVEStiGatiVa n° 
2020/386273, para apurar a prática, em tese, das infrações capitula-
das nos artigos 177, incisos ii e Vi da lei nº 5.810/1994,
ii - designar para compor a comissão Sindicância investigativa - cPad os 
seguintes servidores: carlos alberto Seabra Gonçalves, técnico de segu-
rança do trabalho, Matrícula n.º 57212646/2, Sandra lúcia atanes de al-
buquerque, Enfermeira, Matrícula n.º 5643619-3, aline Sônia da fonseca 
Soares, técnica de Enfermagem, Matrícula n.º 5558635701/2; para, sob a 
presidência do primeira, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessária 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste instrumento, para apresentação do relatório conclusivo, com 
possibilidade de prorrogação, mediante justificativa;
 dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 10 de setembro de 2021.
Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente da fScMP, em exercício.

Protocolo: 703453

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
contrato nº 288/2019
data de assinatura: 10/09/2021
E-protocolo nº 2019/385945
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 13/09/2021 a 13/09/2022, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal n.º 
8.666/93, cujo objeto refere-se a prestação de serviço na área artística de 
01 (um) Maestro para regência ao coral Saúde & Vida Maria Helena franco.
Valor: r$ 30.600,00
orçamento: funcional Programática: 10.128.1507.8924; fontes: 0103, 
0269 e 0669; Elemento de despesa: 339039
contratada: Elil doS aNJoS rodriGUES 655230832291, cNPJ/Mf sob o 
n.º 39.869.162/0001-04, Endereço: rua travessa Quatorze de abril, 318, 
Bairro de fátima, Belém/Pa, cEP: 66.060-460, telefone: (91) 98276-9819
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 703575

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 003/2021/dPoG/FscMP
PartÍcEPES: fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará–fS-
cMP E a SoUZa E GoUVEia odoNto E rEPrESENtaÇÃo ltda
data da aSSiNatUra: 27/08/2021
PaE Nº 2021/1004823
do oBJEto: o presente acordo de cooperação técnica tem por objeto a 
aquisição e doação por parte da Empresa SoUZa E GoUVEia odoNto 
E rEPrESENtaÇÃo ltda, de prótese dentárias er produtos ortodônti-
cos destinadas aos procedimentos cirúrgicos realisados pelo serviço de alta 
complexidade no atendimento ao fissurado labiopalatal sob responsabilida-
de do serviço de referência em fissuras e anomalias craniofaciais da FSCMP.
da ViGÊNcia: o presente convênio terá vigência de 36(trinta e seis) me-
ses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante a 
termo aditivo, de comum acordo entre os particípes
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNatUraS:
Walda clEoMa loPES ValENtE doS SaNtoS/PrESidENtE EM EXErcÍcio/
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricordia do EStado do Pará- fScMP
diEGo aUGUSto fErrEira dE SoUZa E EdUardo aNtoNio coMarU 
GoUVEia/rEPrESENtaNtES/SoUZa E GoUVEia odoNto E rEPrESEN-
taÇÃo ltda 

Protocolo: 703347

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 784/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 08 de seteMBro 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 o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/677978;
rESolVE:
EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessen-
ta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) Maria daS 
dorES fErrEira GoMES, id. funcional nº 5172730/1, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotado (a) na cirurgia Eletiva da Gerência 
do Núcleo de internação e regulação - GNir desta fundação, a contar de 
31/08/2021;
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de setembro de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENtE doS SaNtoS
Presidente da fScMP, em exercício

Protocolo: 703219
Portaria Nº 783/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 08 de seteMBro 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 o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/403724;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) SUYaNNE Patricia 
GoMES Maia, id. funcional nº 5889370/1, ocupante do cargo de assisten-
te administrativo, lotado (a) na Gerência de finanças - GfiN desta funda-
ção, a contar de 01/09/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de setembro de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENtE doS SaNtoS
Presidente da fScMP, em exercício

Protocolo: 703221
Portaria Nº 782/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 08 de seteMBro 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 
2021/976847;
rESolVE:
NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão do 
Processo Seletivo do Programa de Pós Graduação em Gestão e Saúde na 
amazônia - PPGGSa 2021/2.

fUNÇÃo SErVidor

PrESidENtE ValEria rEGiNa caValcaNtE doS SaNtoS
VicE-PrESidENtE crEUSa BarBoSa doS SaNtoS triNdadE

MEMBroS aValiadorES

aUriMErY GoMES cHErMoNt
HEliaNa HElENa dE MoUra NUNES

SilVia fErrEira NUNES
XaENE Maria fErNaNdES dUartE MENdoNÇa

oSWaldo GoMES dE SoUZa JUNior
Pilar Maria dE oliVEira MoraES
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EQUiPE tÉcNica
JoYcE aNNE SoUZa do NaSciMENto

Maria alda frEitaS

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de setembro de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENtE doS SaNtoS
Presidente da fScMP, em exercício

Protocolo: 703222

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 734 /2021 –aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 10 de setembro de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2021/950625;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME
 carGo lotaÇÃo MatrÍcUla a coNtar

ErWiN MElo da SilVa tEcNico PatoloGia 
cliNica HEMoNUclEo dE altaMira 5961125 04/08/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de setembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 703263
Portaria Nº 736/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 10 de setembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o esta-
belece o art. 5º, lV da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando a necessidade de instituição da comissão de Sindicância ou 
Processo administrativo disciplinar que irá apurar responsabilidade de ser-
vidores por infrações praticadas no exercício de suas atribuições, de acordo 
com os arts. 199 e seguintes da lei 5.810/94;
rESolVE,
i – designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a Presidência do 
primeiro, constituírem a comissão de Sindicância, que irá apurar eventual 
responsabilidade de servidor desta fundação HEMoPa por fatos descritos 
no processo administrativo eletrônico nº 2020/1055433, com prazo de 30 
(trinta) dias da data da publicação desta Portaria, prorrogáveis por igual 
período:
• BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA (Presidente)
• MÁRCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO (Vogal)
• CRISTIANE FERREIRA (Secretária)
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de setembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 703272

errata
.

errata À Portaria Nº 719/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, de 02 
de setembro de 2021 e PUBLicaÇÃo No doe Nº 34.688.
oNde se LÊ:

NoME MatrÍcUla SEtor tErMo iNicial

lUcidEia lira dE oliVEira 5167027 GEraP 01/04/2009

Leia-se:

NoME MatrÍcUla SEtor tErMo iNicial

lUcidEia lira dE oliVEira 5167027 GEraP 01/11/2020

Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 10 de setembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 703266

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato n°.023/2021 (reF. Proc. 
2021/958898)
das Partes:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: orBiS ENGENHaria ltda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 29.860.572/0001-22 com sede na rodovia 
augusto Montenegro,3600- coNd Park Ville lote 301- tenone- Belém/Pará, 
neste ato representada por seu representante legal Alysson Diego Sousa 
da cunha, portador da cédula de identidade nº. 151218857-3 crEa/Pa, 
cPf/Mf sob o nº. 983.351.382-49, doravante denominada coNtratada.
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 023/2021, nos termos da lei federal 8.666/93, especificamente quanto 
a prorrogação de seu prazo, pelo período de 30 (trinta) dias, ou seja, de 
27/08/2021 até 27/09/2021, cujo objeto é (demolição de imóveis adjacen-
tes ao prédio Sede da fundação HEMoPa e construção de estacionamento) 
especialmente sobre a execução do piso tátil direcional - política de inclu-
são e humanização.
do foro: Belém – Pará
data dE aSSiNatUra do tErMo: 27 de agosto de 2021.
aSSiNatUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENtE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante.
Alysson Diego Sousa da Cunha -ORBIS ENGENHARIA LTDA -Contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 703200

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2021
oBJEto: aquisição material de limpeza de superfícies, tratamento de piso 
e manejo de resíduos.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 28/09/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 703194

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 741 de 13 de setembro  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 958939/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o obje-
tivo de : ParticiPar dE ViSita tÉcNica Na at do MUNiciPio dE Porto 
troMBEtaS/Pa no período de 27/09 a 02/10/2021.
JoaQUiM aUGUSto aQUiNo dE aZEVEdo, cPf: 519281672-68, Gerente/
crH-SaN, Mat.: 57194725, 5,5 diarias e lUciNEtH da SilVa dE SoUZa, 
cPf: 626033492-53, ag. admin./cHr-SaN, Mat.: 5931822, 5,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de Setetmbro de  2021  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 703403
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 487 de 13 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso de suas atribuições que lhes foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE Nº 
34259, de 22 de junho de 2020.
considerando o teor do Processo nº 2021/808278;
considerando manifestação Jurídica - aSJUr, às flS. 10/13;
considerando o disposto no artigo 190, inciso ii - regime Jurídico Único 
(rJU), bem como, o disposto no artigo 199 da lei nº 5.810/94 - rJU.
resolve:
i - instaurar, Processo administrativo disciplinar, para apurar a conduta do 
servidor J.B.c, em tudo, observando o direito constitucional ao contradi-
tório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso lV, da constituição 
federal de 1988;
ii - designar os servidores rute Helena Nicodemos dos Santos, matrícu-
la nº 5443954/4, ocupante do cargo de assistente Social, rogério cân-
dido Júnior, matrícula nº 57190893/1, ocupante do cargo de agente ad-
ministrativo e adriele Juliana duarte de Medeiros de Souza, matrícula nº 
54190931/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, para, sob a 
Presidência da primeira, integrarem a comissão de Processo administrati-
vo disciplinar, objetivando a apuração de conduta do servidor supracitado.
iii - fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis, a contar da data da 
publicação, para a conclusão dos trabalhos
dê-se ciência, registre-se,publique-se e cumpra-se.
ivete Gadelha Vaz
diretora Presidente/fHcGV

Protocolo: 703324
Portaria Nº 488 de 13 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clinicas 
Gaspar Vianna, no uso de suas atribuições que lhes foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE Nº 
34259, de 22 de junho de 2020.
considerando o teor do Processo nº 2021/862402;
considerando Parecer Jurídico - aSJUr, às fls. 70/71;
considerando o disposto no artigo 199 - regime Jurídico Único (rJU), lei 
nº 5.810/94.
resolve:
i - instaurar, Processo de Sindicância investigativa, para apuração de fatos.
ii - designar os servidores Paulo roberto carvalho da Silva, matrícula nº 
5828350/2, ocupante do cargo de administrador, djalma Santos de Souza, 
matrícula nº 57192583/1, ocupante do cargo de agente administrativo e 
roberto fernando de Jesus Pereira, matrícula nº 54190406/2, ocupante do 
cargo de auxiliar administrativo, para, sob a Presidência do primeiro, inte-
grarem a comissão de Processo de Sindicância investigativa, objetivando 
a apuração dos fatos.
iii - fixar o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da publicação, 
para a conclusão dos trabalhos.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivete Gadelha Vaz
diretora Presidente/fHcGV

Protocolo: 703334
Portaria Nº 489, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de SEtEMBro/2021, que não podem subordinar-se 
ao processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: MariNa Nidia fErrEira doS SaNtoS coSta
carGo: farMacÊUtico - SEfar
MatrÍcUla: 80845454/1
rG: 2994657
cPf: 615.585.912-49
333903096 – MatErial dE coNSUMo…..................................................
r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
Portaria Nº 490, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 2.000,00 
(dois Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o mês de SE-
tEMBro/2021, que não podem subordinar-se ao processo normal de aplica-
ção da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: KlEBEr alMEida da SilVa
carGo: cHEfE dE SErVico - Gti
MatrÍcUla: 6403685/2
rG: 3183480
cPf: 670.484.712-04
333903096 – MatErial dE coNSUMo…..............................r$ 2.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
Portaria Nº 491, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.600,00 (Um Mil e Seiscentos reais), para pagamento de despesas miú-
das durante o mês de SEtEMBro/2021, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: dailtoN PErEira torrES
carGo: aUX. adMiNiStratiVo
MatrÍcUla: 54191774/1
cPf: 393.467.902-10
333903096 – MatErial dE coNSUMo…...............................r$ 1.000,00
333903996 – SErViÇo dE tErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….....r$ 600,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
Portaria Nº 492, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
3.200,00 (três Mil e duzentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de SEtEMBro/2021, que não podem subordinar-se 
ao processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: dEloN NaSciMENto dE alBUQUErQUE
carGo: aUX. adMiNiStratiVo/ENGENHaria PrEdial
MatrÍcUla: 57175248/1
cPf: 585.013.042-04
333903096 – MatErial dE coNSUMo…...............................r$ 3.000,00
333903996 – SErViÇo dE tErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….....r$ 200,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
Portaria Nº 494, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
2.400,00 (dois mil e Quatrocentos reais), para pagamento de despesas 
miúdas durante o mês de SEtEMBro/2021, que não podem subordinar-se 
ao processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: ocYr carValHo PErEira
carGo: aGENtE adMiNiStratiVo
MatrÍcUla: 5148138/1
rG: 4760417
cPf: 291.728.022-00
333903096 – MatErial dE coNSUMo…...............................r$ 2.000,00
333903996 – SErViÇo dE tErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….....r$ 400,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
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Portaria Nº 495, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 800,00 
(oitocentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o mês de 
SEtEMBro/2021, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: roSiclEidE foNSEca da SilVa
carGo: aGENtE adMiNiStratiVo
MatrÍcUla: 5360854/2
rG: 2096705
cPf: 394.650.202-49
333903096 – MatErial dE coNSUMo…..................................r$ 650,00
333903996 – SErViÇo dE tErcEiroS – PESSoa JUrÍdica…....r$ 150,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
Portaria Nº 496, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de SEtEMBro/2021, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: laErcia loPES riBEiro da SilVa
carGo: adMiNiStrador
MatrÍcUla: 5130972/2
rG: 1816376
cPf: 268.661.532-04
333903996 – SErViÇo dE tErcEiroS – PESSoa JUrÍdica…...r$ 4.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
Portaria Nº 493, de 09 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 700,00 
(Setecentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o mês 
de SEtEMBro/2021, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: HElENa lUcia fErrEira PErES
carGo: adMiNiStrador
MatrÍcUla: 5520240/2
rG: 0300469
cPf: 218.843.902-34
333903096 – MatErial dE coNSUMo….................................r$ 700,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 703475

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: distrato
término de vínculo: 09/09/2021
tipo: distrato a pedido
Servidor temporário: GlENiNSoN aUGUSto PraZErES PiNto
Órgão/cargo: aUXiliar adMiNiStratiVo/fPEHcGV
Matricula: 57230712/2
ordenador: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 703488

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 178/21
Nome: SUSiaNE PaNtoJa rodriGUES
Matrícula: 5939325/2
cargo/ lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 19/05/2021 a 23/05/2021
laudo: 279/21
Nome: liVia MEllo PoNtES
Matrícula: 8400796/1
cargo/ lotação: terapeuta ocupacional/fPEHcGV

Período: 08/09/2021 a 12/09/2021
laudo: 280/21
Nome: GlaUcEa Portal da SilVa
Matrícula: 5904440/2
cargo/ lotação: fisioterapeuta/fPEHcGV
Período: 06/09/2021 a 10/09/2021

Protocolo: 703498

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 78/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de carros para transporte de Medicamentos e Produtos para Saú-
de para compor o patrimônio do Serviço de farmácia Hospitalar (SEfar) 
utilizados nos procedimentos de cirurgia e atendimentos dos pacientes 
internados nas Unidades de terapia intensiva e clínicas, por um período de 
12 (doze) meses, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Ane-
xo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e 
condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/09/2021
Hora de abertura:14:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 703684
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 96/2021
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviço de engenharia clínica, constituído de 
assessoria, treinamento de usuários, manutenção detectiva, preventiva, 
corretiva, preditiva e calibração de equipamentos médico-hospitalares e 
rede de gases para garantir a operacionalidade e qualidade dos serviços, 
incluindo gerenciamento e fornecimento de peças, acessórios e insumos 
para todo o parque tecnológico conforme descrito no anexo a, no período 
de 12 (doze) meses no imóvel sede da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e no centro de Hemodiálise Monteiro 
Leite, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é 
parte integrante do edital para fornecimento nos prazos e condições cons-
tantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/09/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 703713

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 61/FHcGV/2021
oBJEto: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Produtos de Uso comum para atender a necessidade 
de 12 (doze) meses nas clínicas, Unidades de terapia intensiva, ambula-
tório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

itEM ESPEcificaÇÃo QUaNt Valor UNitário VENcEdor

1. 

caneta para bisturi elétrico monopolar, 
estéril, descartável, compatível com o 

Bisturi elétrico da marca WEM SS 501S, 
por ser este o equipamento existente 

na fHcGV.
Deve possuir Design ergonômico fino e 
leve à prova de derrapagem, com inter-
ruptor e botões projetados para ativação 
suave. Botão para cortar e o botão para 
coagulação, com alto nível de feedback 
tátil, evitando a ativação acidental do 

dispositivo. cabos de aproximadamente 
3 m de comp.

2.500 r$ 17,94 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

2. 

cal sodada em pílulas 4,500kg. com 
absorvedores de co² que são utilizados 

na área medicinal em procedimentos 
que requerem anestesia inalatória. 

Modifica a cor, na medida que se esgota 
a capacidade de absorção;

105 r$ 167,90 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

3. 
capa asséptica estéril, descartável 

para videolaparoscopia, com medidas 
aproximadas de 15x250cm.

3.000 r$ 2,50 ProtEctor ProdUtoS 
HoSPitalarES ltda

4. 

tubo com Kit reagente para Medição 
da coagulação ativada, compatível 

com aparelho da marca fundação adib 
Jatene, Modelo Mca PlUS, por ser este o 

equipamento existente na fHcGV.

600 r$ 383,77 KlEMMEN iMPortaÇÕES 
EirEli

lotE i



58  diário oficial Nº 34.697 Terça-feira, 14 DE SETEMBRO DE 2021

5. 

lâmina de bisturi em aço inoxidável, 
estéril, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, embalada individualmente 
em alumínio hermeticamente fechado 

em caixas com 100 unidades, no 
tamanho: 11

17.000 caNcElado No JUlGaMENto

6. 

lâmina de bisturi em aço inoxidável, 
estéril, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, embalada individualmente 
em alumínio hermeticamente fechado 

em caixas com 100 unidades, no 
tamanho: 15

5.000 caNcElado No JUlGaMENto

7. 

lâmina de bisturi em aço inoxidável, 
estéril, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, embalada individualmente 
em alumínio hermeticamente fechado 

em caixas com 100 unidades, no 
tamanho: 20

1.000 caNcElado No JUlGaMENto

8. 

lâmina de bisturi em aço inoxidável, 
estéril, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, embalada individualmente 
em alumínio hermeticamente fechado 

em caixas com 100 unidades, no 
tamanho: 21

1.000 caNcElado No JUlGaMENto

9. 

lâmina de bisturi em aço inoxidável, 
estéril, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, embalada individualmente 
em alumínio hermeticamente fechado 

em caixas com 100 unidades, no 
tamanho: 22

1.000 caNcElado No JUlGaMENto

10. 

lâmina de bisturi em aço inoxidável, 
estéril, isenta de rebarbas e sinais de 
oxidação, embalada individualmente 
em alumínio hermeticamente fechado 

em caixas com 100 unidades, no 
tamanho: 23

13.100 caNcElado No JUlGaMENto

total do PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 61/fHcGV/2021:
r$ 300.241,50 (trezentos mil, duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta 
centavos)
Belém/Pa, 13 de Setembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 703705

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 131/2021
Valor: r$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais)
objeto: aquisição camas de madeira, 10 (dez) unidades para atender as 
necessidades do Serviço de Emergência Psiquiátrica (SEP), da fundação 
Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 26/08/2021.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 1.030.215.078.289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0269/Serv. Produzido
origem do recurso: Estadual
Nome: M M alVarENGa coMÉrcio E SErViÇoS ltda. – ME
Endereço: av. coNSElHEiro fUrtado Nº 638– BElÉM-Pa
cEP: 66025-160
E-Mail: vendas@mmalvarenga.com.br
telefone: 91 3242-1515
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 703253

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 023/2021/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório de Pregão eletrônico 
nº 004/2021/HrS, Processo PaE Nº 2021/200087, e possui por objeto: 
aquisição de MatErial dE coNSUMo: MatEriaiS dEScartaVEiS, para 
atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades do SNd/HrS, 
de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que 
integra este documento.
Valor do coNtrato: r$ 12.628,44 (doze mil seiscentos e vinte e oito 
reais e quarenta e quatro centavos)
ViGÊNcia do coNtrato oriGiNal: 10/09/2021 a 10/09/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:

Gestão/Unidade: EStadUal
PtrES: 10302150782880000
fonte de recursos: 0132000000 / 0332000000 (SUS)
fonte de recursos: 01030000000 (fES)
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
coNtratada: MUltiSUl coMErcio E diStriBUiÇÃo ltda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 12.811.487/0001-71, sediada na rUa raiMUNdo ca-
PElEtti, Nº 42, Bairro: liNHo, cidadE: ErEcHiM/rS, cEP:99.704-484, 
E-Mail: multisulcd@hotmail.com, licitacao.multisul@bol.com.br, telefo-
nes: (54) 3519-0140 / (54) 98433-6388
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 703351
eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 024/2021/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório de Pregão eletrônico 
nº 004/2021/HrS, Processo PaE Nº 2021/200087, e possui por objeto: 
aquisição de MatErial dE coNSUMo: MatEriaiS dEScartaVEiS, para 
atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades do SNd/HrS, 
de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que 
integra este documento.
Valor do coNtrato: r$ 23.736,00 (Vinte e três mil e setecentos e trinta 
e seis reais)
ViGÊNcia do coNtrato oriGiNal: 10/09/2021 a 10/09/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Gestão/Unidade: EStadUal
PtrES: 10302150782880000
fonte de recursos: 0132000000 / 0332000000 (SUS)
fonte de recursos: 01030000000 (fES)
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
coNtratada: NEo BrS coMErcio dE ElEtrodoMESticoS ltda, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 07.041.480/0001-88, sediada na PaSSaGEM 
NoSSa SENHora aParEcida, Nº 164, Bairro: caStaNHEira, cidadE: 
BElEM/Pa, cEP: 66.645-455, E-Mail: neobrsbelem@gmail.com, telefo-
nes: (91) 2121-9000
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 703353

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
Objeto: Ratifico o termino da vigência do convênio nº 049/2021 constante 
no extrato do dos autos do processo nº 2021/577192, publicado no diário 
Oficial nº 34.693 datado de 09/09/2021, a fim de retificar, nos seguintes 
termos:
onde se lê:
estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, visando à im-
plementação dos objetivos de interesse comum das partes.
Leia-se:
À recuperação de trechos da Estrada Vicinal P02 com extensão de 17,6 km, 
e de trecho da vicinal Britador com 19 km de extensão do fim do trecho, 
componente da malha viária municipal de tucumã /Pa.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 703642

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: tomada de Preço.
Número: n.º 002/2021.
oBJEto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o rio 
curuá-Uma (60,00m x 8,60m), localizada na Pa-370, trecho: Prolonga-
mento da Pa-370, km 65, passando a barragem do rio curuá-Una/Santa-
rém, no Município de Santarém, sob a Jurisdição do 3º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de transportes – SEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da tomada de Preço nº 
002/2021 – SEtraN.
1ª Classificada: CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S EIRELI – EPP.
Valor: r$ 1.505.463,60 (Um milhão, quinhentos e cinco mil, quatrocentos 
e sessenta e três reais e sessenta centavos).
Belém, 13 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SEtraN

Protocolo: 703593
resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 017/2021.
oBJEto: Pavimentação da Pa-380, trecho: Entr. Br-316 (Vila Quatro Bo-
cas) / Entr. Pa-324, com extensão de 8,00 Km, na região de integração 
caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
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a Secretaria de Estado de transportes – SEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 017/2021 – SEtraN.
1ª Classificada: MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI
Valor: r$ 6.955.507,25
Belém, 14 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SEtraN

Protocolo: 703549

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 043/2021 Processo nº 2021/540753
Valor total: r$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais)
objeto: À aquisição de 50.000,00 litros de óleo diesel S10 para abasteci-
mento de equipamentos de terraplanagem a manutenção e recuperação de 
30 km de estrada vicinal 17, município de Brasil Novo/Pa
data de assinatura: 13/09/2021 Prazo: 12 (doze) meses
inic. de Vig.: 13/09/2021 t. Vig.: 12/09/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
trabalho: 7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; ori-
gem: recurso Estadual; Plano interno: 206coVc17BN; ação detalhada: 
000269254
coNtratado: PrEfEitUra MUNiciPal dE BraSil NoVo  cNPJ: 
34.887.950/0001-00.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 703601
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 057/2021  Processo nº 2021/580422
Valor total: r$ 224.043,05 (duzentos e vinte e quatro mil, quarenta e três 
reais e cinco centavos).
 objeto: aquisição de combustível (Óleo diesel/43.930,01 lts) para abas-
tecimento de patrulha mecanizada a ser utilizada nas operações de ter-
raplenagem leve para o restabelecimento da trafegabilidade de Estradas 
Vicinais (Vicinal P-14 c/ extensão de total de 18,50 km + Vicinal laranjeira 
c/ extensão total de 18,00 km = 36,50 km de Estradas Vicinais a serem 
recuperadas); componentes da malha viária municipal localizada na zona 
rural do município de tucumã/Pa; e com acessos diretos à rodovia Pa-279 
(Que intercepta a sede do município no sentido leste-oeste).
data de assinatura: 13/09/2021 Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 13/09/2021 t. Vig.: 10/01/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem do recurso: tESoUro; Plano interno: 206coMBUS-
tU; ação detalhada: 000270046.
coNtratado: PrEfEitUra MUNiciPal dE tUcUMÃ  cNPJ: 
22.981.088/0001-02
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 703612
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 058/2021 Processo nº 2021/292595
Valor total: r$ 220.593,59 (duzentos e vinte mil, quinhentos e noventa e 
três reais e cinquenta e nove centavos)
 objeto: À aquisição de 47.337,68 lts de Óleo diesel S-10 para a recupe-
ração de 68.86 km de Estradas Vicinais sendo: trEcHo 01 - ViciNal do 
ariraMBa - 13,45 Km; trEcHo 02 - ViciNal do JaBUti - 12,20 Km; 
trEcHo 03 - Boa ViSta E BoM JESUS - 16,41Km; trEcHo 04 - SaNtaNa 
do caPiM - 26,8 Km, no município de aurora do Pará/Pa
 data de assinatura: 13/09/2021 Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de Vig.: 13/09/2021  t. Vig.: 09/02/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 206coMBVcaU; 
ação detalhada: 0002699.
coNtratado: PrEfEitUra MUNiciPal dE aUrora do Pará  cNPJ: 
83.267.989/0001-21
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 703625

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo e 
coNVocaÇÃo das eMPresas
Modalidade: tomada de Preço.
Número: n.º 001/2021.
oBJEto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o 
rio tutuí (50,00m x 8,60m), localizada na rodovia transuruará, trecho: 
Br-230 / Vicinal 180 Norte, no Município de Uruará, sob a jurisdição do 3º 
Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de transportes – SEtraN, através da comissão Per-
manente de licitação torna público o resultado do julgamento dos recur-
sos administrativos, após o exame realizado pela coordenadoria Jurídica 
através da Manifestação Jurídica n°272/2021, ratificada pelo Sr. Secretário 
de Estado de transportes que resolveu: manter a decisão desta comissão 
no Julgamento dos documentos de Habilitação, inabilitando a empresa JS 

SErViÇoS dE coNStrUÇÕES LTDA. As empresas habilitadas ficam des-
de já convocadas para a data de 20/09/2021, às 10h00min, para aber-
tura e julgamento das propostas de preços relativos à tomada de Preço 
n°001/2021.
Belém, 13 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SEtraN

Protocolo: 703582
coNVocaÇÃo de eMPresas
Modalidade: concorrência
Número: n.º 019/2021.
oBJEto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, de estrutura 
mista (aço e concreto), sobre o rio fresco, (480,00m x 10,00m), localiza-
da na Pa-279, trecho: distrito de taboca / São felix do Xingu, no Município 
de São felix do Xingu, na região de integração do araguaia, sob jurisdição 
do 6º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de transportes – SEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação, comunica os interessados na licitação em refe-
rência, que, no dia 15 de setembro de 2021, às 10h00min, será realizada 
a sessão de abertura e julgamento das propostas financeiras das empresas 
habilitadas no certame, no auditório da SEtraN, na av. almirante Barroso, 
nº 3639, 2º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 14 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SEtraN

Protocolo: 703571

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação 703076 referente a Portaria 125/2021-GP, publica-
da no doe 34.696 de 13 de setembro de 2021,
onde se lê: i- a despesa a que se refere o item anterior correrá por con-
ta de recursos próprios e terá a seguinte Classificação Orçamentária: 
26.784.1486.7575-0101 – 339033 - r$ 100,00 – locomoção.
leia-se: i- a despesa a que se refere o item anterior correrá por con-
ta de recursos próprios e terá a seguinte Classificação Orçamentária: 
26.784.1486.7576-0101 – 339033 - r$ 100,00 – locomoção.

Protocolo: 703288
Na publicação 703079 referente a Portaria 126/2021-GP, publica-
da no doe 34.696 de 13 de setembro de 2021,
onde se lê: i- a despesa a que se refere o item anterior correrá por con-
ta de recursos próprios e terá a seguinte Classificação Orçamentária: 
26.122.1297.8338 -339030 - 0101 - r$ 1.000,00 – Material de consumo.
leia-se: i- a despesa a que se refere o item anterior correrá por con-
ta de recursos próprios e terá a seguinte Classificação Orçamentária: 
26.122.1297.4668 -339030 - 0101 - r$ 1.000,00 – Material de consumo.

Protocolo: 703289

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 296 de 13 de seteMBro de 2021
o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial n° 34.633 
de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520/2002 e lei Esta-
dual nº 6.474/2002, decreto estadual nº 2069/2006, decreto federal nº 
5450/2005 e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
rEcoNdUZir, a servidora SHirlEY criStiNa da coSta rEiS, 
matricula nº 6045553/1, para atuar como Pregoeira desta Secretaria de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca - SEdaP, designada que foi pela 
PORTARIA Nº 321 de 21 de Setembro de 2020, publicada no Diário Oficial 
do Estado - doE nº 34.356 de 25/09/2020;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 703655
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.

errata
.

errata ao 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 116/2020 - sedaP
oNde se LÊ: cláUSUla PriMEira - do oBJEto
1.1.  o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato nº 116/2020-SEdaP.
Leia-se: cláUSUla PriMEira - do oBJEto
1.1.  o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de 
vigência e de execução do contrato nº 116/2020-SEdaP.
oNde se LÊ: cláUSUla SEGUNda - da ProrroGaÇÃo
2.1. Pelo presente instrumento a vigência originária do contrato nº 
116/2020-SEDAP fica prorrogada por mais 120(cento e vinte) dias, a con-
tar de  20/05/2021 até 16/09/2021.
Leia-se: cláUSUla SEGUNda - da ProrroGaÇÃo
2.1. Pelo presente instrumento a vigência originária do contrato nº 
116/2020-SEDAP fica prorrogada por mais 120(cento e vinte) dias, a con-
tar de  20/05/2021 até 16/09/2021 e a execução fica prorrogada a contar 
de 23/06/2021 à 20/10/2021.
data da assinatura: 13/09/2021.
ordenador de despesa: lUcaS ViEira torrES

Protocolo: 703731

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 521/2021
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: Brandon Washington Souza almeida
carGo: Supervisor regional
 MatricUla: 5947779-1
 oriGEM: Paragominas/Pa
dEStiNo: capitão Poço/Pa
oBJEtiVo: apoio ao agricultor no transporte de produção agrícola..
PErÍodo: 16 a 17/09/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador lucas Vieira – Secretário adjunto
Portaria Nº 519/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Paulo Henrique de araujo cavalcanti
cargo: coordenador regional
MatricUla: 5939814-2
oriGEM:redenção/Pa
dEStiNo: tucumã e São felix do Xingu /Pa
oBJEtiVo: Participar da agenda do projeto parceria pelo Pará em tucumã 
e acompanhar afiscalização do convênio 013/2021 em São Felix do Xingu.
PErÍodo: 14 a 18/09/ 2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador lucas Vieira torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria Nº 520/2021
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: Jurandir  ferreira de azara
cargo: Engenheiro florestal
MatricUla: 18783
oriGEM:redenção/Pa
dEStiNo: tucumã e São felix do Xingu /Pa
oBJEtiVo: Participar da agenda do projeto parceria pelo Pará em tucumã 
e acompanhar afiscalização do convênio 013/2021 em São Felix do Xingu.
PErÍodo: 14 a 18/09/ 2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador lucas Vieira torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria Nº 517/2021
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: Pedro Nolasco rodrigue de leão
carGo: Engenheiro agrônomo
MatricUla: 24031
oriGEM:abaetetuba/Pa
dEStiNo: Breves/Pa
oBJEtiVo: representar a SEdaP, no projeto de parcerias pelo Pará, que 
acontecerá no município de Breves.
PErÍodo: 19 a 22/09/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz Secretário de Estado de desenvol-
vimento agropecuário e da Pesca, interino
Portaria Nº 525/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Paulo afonso Martins de lima
carGo: Engenheiro agrônomo
MatrÍcUla: 23264
oriGEM:Belém/Pa
dEStiNo: terra alta/Pa
oBJEtiVo: realizar visita técnica e entrreega de material de informática.
PErÍodo: 17 a 18/09/ 2021
Nº dE diáriaS: 1½ (uma e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz Secretário de Estado de desenvol-
vimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 703396

..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

atos adMiNistratiVos
- rePUBLicada Por ter saÍdo coM iNcorreÇÃo No doe Nº 
34.688 de 02/09/2021, reF. ao ProtocoLo Nº 699809.
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

2018/357517
Maria dE fátiMa ViEira 

Moita faZENda caMiNaU 1494,3376Ha PraiNHa 1302/2021

oBS: torNa SEM EfEito a Portaria Nº 1047/2021, dE 28/07/2021, 
PUBlicada No doE Nº 34.653 dE 29/07/2021
Belém(Pa), 13/09/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 703359
Portaria N° 1347 de 13 de seteMBro de 2021
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de São Miguel do Guamá, abrangendo 
uma área total de 20.839,5858 ha;
coNSidEraNdo a existência de áreas matriculadas incidentes na área 
objeto, sob o registro 14.246, lv. 2-aZ, fls. 120 da Gleba “Sítio Progres-
so”, com 25,8183 ha; e da Gleba “Paricá - área 2”, registrada sob o nº 
13.510, lv. 2-aU, fl. 286, com 188,7117 ha, resultando em área líquida 
de 20.625,0558 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2020/745715.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com área líquida 20.625,0558 ha 
(vinte mil seiscentos e vinte e cinco hectares, cinco ares e cinquenta e oito 
centiares), denominada GlEBa craUatEUa, localizada no Município de 
São Miguel do Guamá, com limites, confrontações e demais especificações 
técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, nos 
seguintes termos:  Partindo do marco M-001, de coordenada N = 
9.839.257,23m e E = 192.858,51m; deste, segue pelo limite Municipal 
(iBGE,2019) entre inhangapi e São Miguel do Guamá, com a seguinte 
distância 3.420,68 m e azimute plano 156°45’51” até o marco M-002, de 
coordenada N = 9.836.114,00m e E = 194.208,02m; 26,08 m e azimute 
plano 65°11’39” até o marco M-003, de coordenada N = 9.836.124,94m e 
E = 194.231,69m;932,67 m e azimute plano 65°14’02” até o marco 
M-004, de coordenada N = 9.836.515,65m e E = 195.078,58m;37,58 m e 
azimute plano 65°14’31” até o marco M-005, de coordenada N = 
9.836.531,39m e E = 195.112,71m;37,81 m e azimute plano 65°13’52” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.836.547,23m e E = 
195.147,04m;118,15 m e azimute plano 194°36’33” até o marco M-007, 
de coordenada N = 9.836.432,90m e E = 195.117,24m; deste segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Norte-Sudoeste) da rodo-
via Estadual Pa-127 com a seguinte distância 240,47 m e azimute plano 
194°55’53” até o marco M-008, de coordenada N = 9.836.200,55m e E = 
195.055,28m;229,23 m e azimute plano 195°10’34” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.835.979,31m e E = 194.995,27m;68,88 m e azimu-
te plano 194°59’04” até o marco M-010, de coordenada N = 9.835.912,77m 
e E = 194.977,46m;0,14 m e azimute plano 197°06’10” até o marco 
M-011, de coordenada N = 9.835.912,64m e E = 194.977,42m;185,69 m 
e azimute plano 194°35’40” até o marco M-012, de coordenada N = 
9.835.732,94m e E = 194.930,63m;326,47 m e azimute plano 194°58’57” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.835.417,57m e E = 
194.846,23m;272,55 m e azimute plano 194°51’39” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.835.154,14m e E = 194.776,33m;133,81 m e azimu-
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te plano 194°46’55” até o marco M-015, de coordenada N = 9.835.024,76m 
e E = 194.742,19m;15,33 m e azimute plano 194°46’47” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.835.009,94m e E = 194.738,28m;153,16 m 
e azimute plano 194°46’59” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.834.861,85m e E = 194.699,20m;312,57 m e azimute plano 195°17’13” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.834.560,34m e E = 
194.616,79m;0,42 m e azimute plano 195°01’06” até o marco M-019, de 
coordenada N = 9.834.559,93m e E = 194.616,68m;341,26 m e azimute 
plano 194°04’36” até o marco M-020, de coordenada N = 9.834.228,92m 
e E = 194.533,68m;285,12 m e azimute plano 195°16’33” até o marco 
M-021, de coordenada N = 9.833.953,87m e E = 194.458,56m;0,19 m e 
azimute plano 195°31’27” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.833.953,69m e E = 194.458,51m;272,25 m e azimute plano 194°43’37” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.833.690,38m e E = 
194.389,30m;140,50 m e azimute plano 195°13’34” até o marco M-024, 
de coordenada N = 9.833.554,81m e E = 194.352,40m;0,25 m e azimute 
plano 196°15’37” até o marco M-025, de coordenada N = 9.833.554,57m 
e E = 194.352,33m;175,99 m e azimute plano 194°31’07” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.833.384,20m e E = 194.308,21m;154,97 m 
e azimute plano 195°31’59” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.833.234,89m e E = 194.266,71m;0,31 m e azimute plano 194°55’53” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.833.234,59m e E = 
194.266,63m;179,50 m e azimute plano 194°40’02” até o marco M-029, 
de coordenada N = 9.833.060,94m e E = 194.221,18m;120,93 m e azimu-
te plano 195°47’49” até o marco M-030, de coordenada N = 9.832.944,58m 
e E = 194.188,26m;0,13 m e azimute plano 192°59’41” até o marco 
M-031, de coordenada N = 9.832.944,45m e E = 194.188,23m;168,72 m 
e azimute plano 195°24’57” até o marco M-032, de coordenada N = 
9.832.781,80m e E = 194.143,38m;0,48 m e azimute plano 194°37’15” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.832.781,34m e E = 
194.143,26m;216,92 m e azimute plano 194°02’59” até o marco M-034, 
de coordenada N = 9.832.570,91m e E = 194.090,60m;152,95 m e azimu-
te plano 195°43’55” até o marco M-035, de coordenada N = 9.832.423,69m 
e E = 194.049,13m;0,35 m e azimute plano 194°49’35” até o marco 
M-036, de coordenada N = 9.832.423,35m e E = 194.049,04m;96,00 m e 
azimute plano 194°43’05” até o marco M-037, de coordenada N = 
9.832.330,50m e E = 194.024,65m;0,15 m e azimute plano 195°56’43” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.832.330,36m e E = 
194.024,61m;143,94 m e azimute plano 194°18’10” até o marco M-039, 
de coordenada N = 9.832.190,88m e E = 193.989,05m;256,83 m e azimu-
te plano 195°01’04” até o marco M-040, de coordenada N = 9.831.942,82m 
e E = 193.922,50m;324,43 m e azimute plano 195°26’16” até o marco 
M-041, de coordenada N = 9.831.630,10m e E = 193.836,14m;0,48 m e 
azimute plano 194°37’15” até o marco M-042, de coordenada N = 
9.831.629,64m e E = 193.836,02m;246,29 m e azimute plano 194°05’17” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.831.390,76m e E = 
193.776,07m;283,29 m e azimute plano 194°57’22” até o marco M-044, 
de coordenada N = 9.831.117,07m e E = 193.702,96m;191,96 m e azimu-
te plano 195°32’13” até o marco M-045, de coordenada N = 9.830.932,12m 
e E = 193.651,54m; deste, segue pelo confrontando com os limites da 
fazenda Babilônia, com a seguinte distância  633,65 m e azimute plano 
301°03’28” até o marco M-046, de coordenada N = 9.831.259,02m e E = 
193.108,73m;85,60 m e azimute plano 338°08’34” até o marco M-047, de 
coordenada N = 9.831.338,47m e E = 193.076,86m;92,17 m e azimute 
plano 30°57’53” até o marco M-048, de coordenada N = 9.831.417,50m e 
E = 193.124,28m;54,76 m e azimute plano 85°29’09” até o marco M-049, 
de coordenada N = 9.831.421,81m e E = 193.178,87m;51,49 m e azimu-
te plano 354°16’14” até o marco M-050, de coordenada N = 9.831.473,04m 
e E = 193.173,73m;176,72 m e azimute plano 25°11’30” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.831.632,95m e E = 193.248,95m;1.888,93 
m e azimute plano 300°17’40” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.832.585,81m e E = 191.617,97m;586,37 m e azimute plano 214°52’05” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.832.104,71m e E = 
191.282,75m;916,72 m e azimute plano 215°51’34” até o marco M-054, 
de coordenada N = 9.831.361,75m e E = 190.745,74m;56,84 m e azimu-
te plano 123°55’30” até o marco M-055, de coordenada N = 9.831.330,03m 
e E = 190.792,90m;166,81 m e azimute plano 193°48’38” até o marco 
M-056, de coordenada N = 9.831.168,04m e E = 190.753,08m;561,77 m 
e azimute plano 278°20’01” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.831.249,46m e E = 190.197,24m;877,15 m e azimute plano 191°00’56” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.830.388,47m e E = 
190.029,64m;565,88 m e azimute plano 98°37’36” até o marco M-059, de 
coordenada N = 9.830.303,59m e E = 190.589,12m;101,53 m e azimute 
plano 189°40’46” até o marco M-060, de coordenada N = 9.830.203,51m 
e E = 190.572,05m;158,66 m e azimute plano 273°48’07” até o marco 
M-061, de coordenada N = 9.830.214,03m e E = 190.413,74m;466,13 m 
e azimute plano 208°45’34” até o marco M-062, de coordenada N = 
9.829.805,40m e E = 190.189,47m;317,93 m e azimute plano 202°11’48” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.829.511,03m e E = 
190.069,36m;2.161,99 m e azimute plano 277°35’27” até o marco M-064, 
de coordenada N = 9.829.796,62m e E = 187.926,32m;178,66 m e azimu-
te plano 230°14’52” até o marco M-065, de coordenada N = 9.829.682,37m 
e E = 187.788,96m;240,52 m e azimute plano 225°31’02” até o marco 
M-066, de coordenada N = 9.829.513,84m e E = 187.617,36m;1.586,54 
m e azimute plano 94°51’19” até o marco M-067, de coordenada N = 
9.829.379,56m e E = 189.198,21m;16,06 m e azimute plano 94°51’30” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.829.378,20m e E = 
189.214,21m;216,17 m e azimute plano 94°51’13” até o marco M-069, de 
coordenada N = 9.829.359,91m e E = 189.429,60m;478,20 m e azimute 
plano 102°45’28” até o marco M-070, de coordenada N = 9.829.254,31m 
e E = 189.895,99m;52,46 m e azimute plano 34°54’28” até o marco 
M-071, de coordenada N = 9.829.297,33m e E = 189.926,01m;1.983,91 

m e azimute plano 117°46’47” até o marco M-072, de coordenada N = 
9.828.372,68m e E = 191.681,27m;299,88 m e azimute plano 56°14’41” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.828.539,31m e E = 
191.930,60m;171,16 m e azimute plano 16°20’45” até o marco M-074, de 
coordenada N = 9.828.703,55m e E = 191.978,77m;239,23 m e azimute 
plano 39°22’49” até o marco M-075, de coordenada N = 9.828.888,46m e 
E = 192.130,55m;162,13 m e azimute plano 29°40’37” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.829.029,32m e E = 192.210,82m;75,99 m e 
azimute plano 358°07’47” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.829.105,27m e E = 192.208,34m;907,89 m e azimute plano 115°24’04” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.828.715,83m e E = 
193.028,46m;19,31 m e azimute plano 34°02’38” até o marco M-079, de 
coordenada N = 9.828.731,83m e E = 193.039,27m;27,53 m e azimute 
plano 99°19’19” até o marco M-080, de coordenada N = 9.828.727,37m e 
E = 193.066,44m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direi-
ta (Sentido Norte-Sudoeste) da rodovia Estadual Pa-127, com a seguinte 
distância  30,94 m e azimute plano 194°54’27” até o marco M-081, de 
coordenada N = 9.828.697,47m e E = 193.058,48m;44,63 m e azimute 
plano 196°23’04” até o marco M-082, de coordenada N = 9.828.654,65m 
e E = 193.045,89m;1,07 m e azimute plano 194°33’13” até o marco 
M-083, de coordenada N = 9.828.653,61m e E = 193.045,62m;95,87 m e 
azimute plano 193°18’10” até o marco M-084, de coordenada N = 
9.828.560,31m e E = 193.023,56m;80,73 m e azimute plano 195°16’32” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.828.482,43m e E = 
193.002,29m;132,70 m e azimute plano 195°22’40” até o marco M-086, 
de coordenada N = 9.828.354,48m e E = 192.967,10m;87,65 m e azimu-
te plano 195°40’50” até o marco M-087, de coordenada N = 9.828.270,09m 
e E = 192.943,41m;113,93 m e azimute plano 196°19’21” até o marco 
M-088, de coordenada N = 9.828.160,75m e E = 192.911,39m;0,80 m e 
azimute plano 195°15’18” até o marco M-089, de coordenada N = 
9.828.159,98m e E = 192.911,18m;127,56 m e azimute plano 194°02’46” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.828.036,23m e E = 
192.880,22m;20,67 m e azimute plano 200°33’57” até o marco M-091, de 
coordenada N = 9.828.016,88m e E = 192.872,96m;0,22 m e azimute 
plano 201°48’05” até o marco M-092, de coordenada N = 9.828.016,68m 
e E = 192.872,88m;1,49 m e azimute plano 197°35’01” até o marco 
M-093, de coordenada N = 9.828.015,26m e E = 192.872,43m;54,71 m e 
azimute plano 195°39’43” até o marco M-094, de coordenada N = 
9.827.962,58m e E = 192.857,66m;1,02 m e azimute plano 194°10’20” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.827.961,59m e E = 
192.857,41m;60,47 m e azimute plano 192°44’41” até o marco M-096, de 
coordenada N = 9.827.902,61m e E = 192.844,07m;19,40 m e azimute 
plano 202°08’09” até o marco M-097, de coordenada N = 9.827.884,64m 
e E = 192.836,76m;0,77 m e azimute plano 200°33’22” até o marco 
M-098, de coordenada N = 9.827.883,92m e E = 192.836,49m;1,50 m e 
azimute plano 197°49’55” até o marco M-099, de coordenada N = 
9.827.882,49m e E = 192.836,03m;22,79 m e azimute plano 195°36’13” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.827.860,54m e E = 
192.829,90m;13,26 m e azimute plano 199°50’34” até o marco M-101, de 
coordenada N = 9.827.848,07m e E = 192.825,40m;2,03 m e azimute 
plano 196°54’57” até o marco M-102, de coordenada N = 9.827.846,13m 
e E = 192.824,81m;26,06 m e azimute plano 194°03’27” até o marco 
M-103, de coordenada N = 9.827.820,85m e E = 192.818,48m;0,63 m e 
azimute plano 192°55’34” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.827.820,24m e E = 192.818,34m;12,40 m e azimute plano 192°17’18” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.827.808,12m e E = 
192.815,70m;0,81 m e azimute plano 190°37’11” até o marco M-106, de 
coordenada N = 9.827.807,32m e E = 192.815,55m;0,55 m e azimute 
plano 189°27’44” até o marco M-107, de coordenada N = 9.827.806,78m 
e E = 192.815,46m;16,09 m e azimute plano 188°19’35” até o marco 
M-108, de coordenada N = 9.827.790,86m e E = 192.813,13m;26,00 m e 
azimute plano 199°51’25” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.827.766,41m e E = 192.804,30m;0,78 m e azimute plano 198°40’01” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.827.765,67m e E = 
192.804,05m;133,34 m e azimute plano 197°36’22” até o marco M-111, 
de coordenada N = 9.827.638,58m e E = 192.763,72m;1,37 m e azimute 
plano 195°39’30” até o marco M-112, de coordenada N = 9.827.637,26m 
e E = 192.763,35m;399,57 m e azimute plano 193°40’50” até o marco 
M-113, de coordenada N = 9.827.249,03m e E = 192.668,85m;179,07 m 
e azimute plano 196°20’13” até o marco M-114, de coordenada N = 
9.827.077,19m e E = 192.618,48m;0,26 m e azimute plano 195°38’32” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.827.076,94m e E = 
192.618,41m;120,83 m e azimute plano 195°35’54” até o marco M-116, 
de coordenada N = 9.826.960,56m e E = 192.585,92m;0,58 m e azimute 
plano 194°59’42” até o marco M-117, de coordenada N = 9.826.960,00m 
e E = 192.585,77m;94,83 m e azimute plano 193°55’51” até o marco 
M-118, de coordenada N = 9.826.867,96m e E = 192.562,94m;47,35 m e 
azimute plano 196°21’51” até o marco M-119, de coordenada N = 
9.826.822,53m e E = 192.549,60m;0,51 m e azimute plano 194°51’31” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.826.822,04m e E = 
192.549,47m;141,47 m e azimute plano 194°54’20” até o marco M-121, 
de coordenada N = 9.826.685,33m e E = 192.513,08m;184,77 m e azimu-
te plano 194°53’02” até o marco M-122, de coordenada N = 9.826.506,76m 
e E = 192.465,62m;79,33 m e azimute plano 195°01’15” até o marco 
M-123, de coordenada N = 9.826.430,14m e E = 192.445,06m;0,17 m e 
azimute plano 193°14’26” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.826.429,97m e E = 192.445,02m;204,72 m e azimute plano 194°31’57” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.826.231,80m e E = 
192.393,65m;176,99 m e azimute plano 195°32’27” até o marco M-126, 
de coordenada N = 9.826.061,28m e E = 192.346,23m;0,57 m e azimute 
plano 195°15’18” até o marco M-127, de coordenada N = 9.826.060,73m 
e E = 192.346,08m;183,59 m e azimute plano 193°55’30” até o marco 
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M-128, de coordenada N = 9.825.882,54m e E = 192.301,90m;132,92 m 
e azimute plano 196°11’56” até o marco M-129, de coordenada N = 
9.825.754,90m e E = 192.264,82m;0,41 m e azimute plano 195°45’04” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.825.754,51m e E = 
192.264,71m;134,02 m e azimute plano 195°02’13” até o marco M-131, 
de coordenada N = 9.825.625,08m e E = 192.229,94m;111,65 m e azimu-
te plano 196°01’10” até o marco M-132, de coordenada N = 9.825.517,77m 
e E = 192.199,13m;0,16 m e azimute plano 194°55’53” até o marco 
M-133, de coordenada N = 9.825.517,62m e E = 192.199,09m;164,89 m 
e azimute plano 195°35’16” até o marco M-134, de coordenada N = 
9.825.358,79m e E = 192.154,78m;0,30 m e azimute plano 193°34’14” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.825.358,50m e E = 
192.154,71m;192,74 m e azimute plano 194°44’03” até o marco M-136, 
de coordenada N = 9.825.172,10m e E = 192.105,69m;189,83 m e azimu-
te plano 195°17’49” até o marco M-137, de coordenada N = 9.824.989,00m 
e E = 192.055,61m;0,21 m e azimute plano 194°02’10” até o marco 
M-138, de coordenada N = 9.824.988,80m e E = 192.055,56m;135,04 m 
e azimute plano 194°42’04” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.824.858,18m e E = 192.021,29m;124,84 m e azimute plano 194°52’00” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.824.737,52m e E = 
191.989,26m;51,50 m e azimute plano 197°43’40” até o marco M-141, de 
coordenada N = 9.824.688,47m e E = 191.973,58m;1,22 m e azimute 
plano 195°45’04” até o marco M-142, de coordenada N = 9.824.687,30m 
e E = 191.973,25m;152,01 m e azimute plano 194°14’21” até o marco 
M-143, de coordenada N = 9.824.539,96m e E = 191.935,86m;164,61 m 
e azimute plano 195°12’26” até o marco M-144, de coordenada N = 
9.824.381,11m e E = 191.892,68m;87,47 m e azimute plano 195°43’36” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.824.296,91m e E = 
191.868,97m;0,24 m e azimute plano 194°37’15” até o marco M-146, de 
coordenada N = 9.824.296,68m e E = 191.868,91m;146,17 m e azimute 
plano 195°03’09” até o marco M-147, de coordenada N = 9.824.155,53m 
e E = 191.830,95m;111,92 m e azimute plano 195°17’34” até o marco 
M-148, de coordenada N = 9.824.047,57m e E = 191.801,43m;0,17 m e 
azimute plano 197°21’14” até o marco M-149, de coordenada N = 
9.824.047,41m e E = 191.801,38m;59,72 m e azimute plano 194°48’15” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.823.989,67m e E = 
191.786,12m;105,24 m e azimute plano 194°47’53” até o marco M-151, 
de coordenada N = 9.823.887,92m e E = 191.759,24m;113,64 m e azimu-
te plano 195°36’02” até o marco M-152, de coordenada N = 9.823.778,47m 
e E = 191.728,68m;0,92 m e azimute plano 193°53’05” até o marco 
M-153, de coordenada N = 9.823.777,58m e E = 191.728,46m;60,37 m e 
azimute plano 192°57’40” até o marco M-154, de coordenada N = 
9.823.718,75m e E = 191.714,92m;53,29 m e azimute plano 197°02’39” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.823.667,80m e E = 
191.699,30m;0,69 m e azimute plano 196°03’36” até o marco M-156, de 
coordenada N = 9.823.667,14m e E = 191.699,11m;70,76 m e azimute 
plano 195°05’20” até o marco M-157, de coordenada N = 9.823.598,82m 
e E = 191.680,69m;102,90 m e azimute plano 196°02’22” até o marco 
M-158, de coordenada N = 9.823.499,93m e E = 191.652,26m;0,58 m e 
azimute plano 195°56’43” até o marco M-159, de coordenada N = 
9.823.499,37m e E = 191.652,10m;135,79 m e azimute plano 194°22’12” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.823.367,83m e E = 
191.618,40m;103,55 m e azimute plano 195°19’14” até o marco M-161, 
de coordenada N = 9.823.267,96m e E = 191.591,04m;99,00 m e azimu-
te plano 195°45’17” até o marco M-162, de coordenada N = 9.823.172,68m 
e E = 191.564,16m;0,27 m e azimute plano 195°04’07” até o marco 
M-163, de coordenada N = 9.823.172,42m e E = 191.564,09m;124,22 m 
e azimute plano 194°59’26” até o marco M-164, de coordenada N = 
9.823.052,43m e E = 191.531,96m;144,34 m e azimute plano 195°40’34” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.822.913,46m e E = 
191.492,96m;0,24 m e azimute plano 194°37’15” até o marco M-166, de 
coordenada N = 9.822.913,23m e E = 191.492,90m;179,32 m e azimute 
plano 194°59’22” até o marco M-167, de coordenada N = 9.822.740,01m 
e E = 191.446,52m;160,71 m e azimute plano 195°36’02” até o marco 
M-168, de coordenada N = 9.822.585,22m e E = 191.403,30m;0,30 m e 
azimute plano 195°25’20” até o marco M-169, de coordenada N = 
9.822.584,93m e E = 191.403,22m;84,94 m e azimute plano 194°43’54” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.822.502,78m e E = 
191.381,62m;89,93 m e azimute plano 194°56’36” até o marco M-171, de 
coordenada N = 9.822.415,89m e E = 191.358,43m;1,75 m e azimute 
plano 192°31’44” até o marco M-172, de coordenada N = 9.822.414,18m 
e E = 191.358,05m;0,83 m e azimute plano 189°00’31” até o marco 
M-173, de coordenada N = 9.822.413,36m e E = 191.357,92m;23,91 m e 
azimute plano 187°34’15” até o marco M-174, de coordenada N = 
9.822.389,66m e E = 191.354,77m;1,33 m e azimute plano 185°37’29” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.822.388,34m e E = 
191.354,64m;31,67 m e azimute plano 183°44’52” até o marco M-176, de 
coordenada N = 9.822.356,74m e E = 191.352,57m;1,34 m e azimute 
plano 182°08’13” até o marco M-177, de coordenada N = 9.822.355,40m 
e E = 191.352,52m;1,05 m e azimute plano 178°21’48” até o marco 
M-178, de coordenada N = 9.822.354,35m e E = 191.352,55m;40,60 m e 
azimute plano 176°55’19” até o marco M-179, de coordenada N = 
9.822.313,81m e E = 191.354,73m;2,45 m e azimute plano 173°25’37” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.822.311,38m e E = 
191.355,01m;0,20 m e azimute plano 171°28’09” até o marco M-181, de 
coordenada N = 9.822.311,18m e E = 191.355,04m;37,51 m e azimute 
plano 169°20’14” até o marco M-182, de coordenada N = 9.822.274,32m 
e E = 191.361,98m;1,64 m e azimute plano 166°58’45” até o marco 
M-183, de coordenada N = 9.822.272,72m e E = 191.362,35m;1,65 m e 
azimute plano 162°20’05” até o marco M-184, de coordenada N = 
9.822.271,15m e E = 191.362,85m;0,89 m e azimute plano 158°19’04” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.822.270,32m e E = 

191.363,18m;52,48 m e azimute plano 157°20’57” até o marco M-186, de 
coordenada N = 9.822.221,89m e E = 191.383,39m;0,70 m e azimute 
plano 156°22’14” até o marco M-187, de coordenada N = 9.822.221,25m 
e E = 191.383,67m;101,92 m e azimute plano 155°20’36” até o marco 
M-188, de coordenada N = 9.822.128,62m e E = 191.426,19m;0,18 m e 
azimute plano 153°26’06” até o marco M-189, de coordenada N = 
9.822.128,46m e E = 191.426,27m;109,82 m e azimute plano 154°48’59” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.822.029,08m e E = 
191.473,00m;148,08 m e azimute plano 155°24’35” até o marco M-191, 
de coordenada N = 9.821.894,43m e E = 191.534,62m;96,78 m e azimu-
te plano 155°18’54” até o marco M-192, de coordenada N = 9.821.806,49m 
e E = 191.575,04m;142,66 m e azimute plano 155°06’53” até o marco 
M-193, de coordenada N = 9.821.677,08m e E = 191.635,07m;98,07 m e 
azimute plano 155°41’54” até o marco M-194, de coordenada N = 
9.821.587,70m e E = 191.675,43m;0,29 m e azimute plano 155°13’29” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.821.587,44m e E = 
191.675,55m;162,60 m e azimute plano 154°52’43” até o marco M-196, 
de coordenada N = 9.821.440,22m e E = 191.744,58m;99,66 m e azimu-
te plano 155°47’45” até o marco M-197, de coordenada N = 9.821.349,32m 
e E = 191.785,44m;0,50 m e azimute plano 154°58’59” até o marco 
M-198, de coordenada N = 9.821.348,87m e E = 191.785,65m;160,71 m 
e azimute plano 154°23’30” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.821.203,95m e E = 191.855,11m;98,33 m e azimute plano 156°30’22” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.821.113,77m e E = 
191.894,31m;0,30 m e azimute plano 156°48’05” até o marco M-201, de 
coordenada N = 9.821.113,49m e E = 191.894,43m;123,65 m e azimute 
plano 155°37’33” até o marco M-202, de coordenada N = 9.821.000,86m 
e E = 191.945,46m;0,60 m e azimute plano 155°09’27” até o marco 
M-203, de coordenada N = 9.821.000,32m e E = 191.945,71m;112,28 m 
e azimute plano 153°55’57” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.820.899,46m e E = 191.995,05m;109,34 m e azimute plano 155°04’07” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.820.800,31m e E = 
192.041,14m;169,78 m e azimute plano 156°00’22” até o marco M-206, 
de coordenada N = 9.820.645,20m e E = 192.110,18m;0,23 m e azimute 
plano 154°32’12” até o marco M-207, de coordenada N = 9.820.644,99m 
e E = 192.110,28m;134,95 m e azimute plano 155°19’28” até o marco 
M-208, de coordenada N = 9.820.522,36m e E = 192.166,62m;133,77 m 
e azimute plano 155°20’28” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.820.400,79m e E = 192.222,43m;0,37 m e azimute plano 154°08’01” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.820.400,46m e E = 
192.222,59m;162,69 m e azimute plano 154°17’47” até o marco M-211, 
de coordenada N = 9.820.253,87m e E = 192.293,15m;215,44 m e azimu-
te plano 155°51’04” até o marco M-212, de coordenada N = 9.820.057,28m 
e E = 192.381,29m;177,72 m e azimute plano 155°48’27” até o marco 
M-213, de coordenada N = 9.819.895,17m e E = 192.454,12m;0,30 m e 
azimute plano 156°02’15” até o marco M-214, de coordenada N = 
9.819.894,90m e E = 192.454,24m;186,94 m e azimute plano 154°57’04” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.819.725,54m e E = 
192.533,39m;136,28 m e azimute plano 155°35’58” até o marco M-216, 
de coordenada N = 9.819.601,43m e E = 192.589,69m;0,23 m e azimute 
plano 154°32’12” até o marco M-217, de coordenada N = 9.819.601,22m 
e E = 192.589,79m;230,20 m e azimute plano 154°55’00” até o marco 
M-218, de coordenada N = 9.819.392,73m e E = 192.687,38m;73,99 m e 
azimute plano 157°46’17” até o marco M-219, de coordenada N = 
9.819.324,24m e E = 192.715,37m;1,78 m e azimute plano 155°01’19” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.819.322,63m e E = 
192.716,12m;76,94 m e azimute plano 152°41’20” até o marco M-221, de 
coordenada N = 9.819.254,27m e E = 192.751,42m;41,12 m e azimute 
plano 156°24’09” até o marco M-222, de coordenada N = 9.819.216,59m 
e E = 192.767,88m;35,43 m e azimute plano 160°35’55” até o marco 
M-223, de coordenada N = 9.819.183,17m e E = 192.779,65m;35,39 m e 
azimute plano 164°25’42” até o marco M-224, de coordenada N = 
9.819.149,08m e E = 192.789,15m;36,37 m e azimute plano 173°47’50” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.819.112,92m e E = 
192.793,08m;54,62 m e azimute plano 183°37’17” até o marco M-226, de 
coordenada N = 9.819.058,41m e E = 192.789,63m;48,06 m e azimute 
plano 190°20’39” até o marco M-227, de coordenada N = 9.819.011,13m 
e E = 192.781,00m;57,97 m e azimute plano 193°32’15” até o marco 
M-228, de coordenada N = 9.818.954,77m e E = 192.767,43m;0,18 m e 
azimute plano 192°31’44” até o marco M-229, de coordenada N = 
9.818.954,59m e E = 192.767,39m;90,64 m e azimute plano 192°59’37” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.818.866,27m e E = 
192.747,01m;95,77 m e azimute plano 197°10’30” até o marco M-231, de 
coordenada N = 9.818.774,77m e E = 192.718,73m;0,66 m e azimute 
plano 195°56’43” até o marco M-232, de coordenada N = 9.818.774,14m 
e E = 192.718,55m;105,95 m e azimute plano 195°17’44” até o marco 
M-233, de coordenada N = 9.818.671,94m e E = 192.690,60m;0,23 m e 
azimute plano 195°15’18” até o marco M-234, de coordenada N = 
9.818.671,72m e E = 192.690,54m;131,24 m e azimute plano 194°39’28” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.818.544,75m e E = 
192.657,33m;116,94 m e azimute plano 194°36’41” até o marco M-236, 
de coordenada N = 9.818.431,59m e E = 192.627,83m;83,74 m e azimu-
te plano 195°16’04” até o marco M-237, de coordenada N = 9.818.350,81m 
e E = 192.605,78m;86,10 m e azimute plano 196°41’02” até o marco 
M-238, de coordenada N = 9.818.268,33m e E = 192.581,06m;0,73 m e 
azimute plano 195°11’09” até o marco M-239, de coordenada N = 
9.818.267,63m e E = 192.580,87m;66,32 m e azimute plano 194°35’37” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.818.203,45m e E = 
192.564,16m;53,18 m e azimute plano 198°17’31” até o marco M-241, de 
coordenada N = 9.818.152,96m e E = 192.547,47m;1,80 m e azimute 
plano 195°30’25” até o marco M-242, de coordenada N = 9.818.151,23m 
e E = 192.546,99m;87,50 m e azimute plano 193°07’34” até o marco 
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M-243, de coordenada N = 9.818.066,02m e E = 192.527,12m;98,49 m e 
azimute plano 197°00’53” até o marco M-244, de coordenada N = 
9.817.971,84m e E = 192.498,30m;0,85 m e azimute plano 195°40’05” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.817.971,02m e E = 
192.498,07m;68,98 m e azimute plano 194°34’34” até o marco M-246, de 
coordenada N = 9.817.904,26m e E = 192.480,71m;132,66 m e azimute 
plano 195°25’39” até o marco M-247, de coordenada N = 9.817.776,38m 
e E = 192.445,42m;0,20 m e azimute plano 194°44’37” até o marco 
M-248, de coordenada N = 9.817.776,19m e E = 192.445,37m;127,34 m 
e azimute plano 194°51’05” até o marco M-249, de coordenada N = 
9.817.653,10m e E = 192.412,73m;99,54 m e azimute plano 195°57’38” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.817.557,40m e E = 
192.385,36m;0,22 m e azimute plano 195°56’43” até o marco M-251, de 
coordenada N = 9.817.557,19m e E = 192.385,30m;97,58 m e azimute 
plano 195°19’10” até o marco M-252, de coordenada N = 9.817.463,08m 
e E = 192.359,52m;122,32 m e azimute plano 196°30’16” até o marco 
M-253, de coordenada N = 9.817.345,80m e E = 192.324,77m;0,67 m e 
azimute plano 195°28’43” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.817.345,15m e E = 192.324,59m;249,16 m e azimute plano 194°34’22” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.817.104,01m e E = 
192.261,90m;205,86 m e azimute plano 195°26’09” até o marco M-256, 
de coordenada N = 9.816.905,58m e E = 192.207,11m;144,45 m e azimu-
te plano 195°40’19” até o marco M-257, de coordenada N = 9.816.766,50m 
e E = 192.168,09m;73,19 m e azimute plano 195°27’10” até o marco 
M-258, de coordenada N = 9.816.695,96m e E = 192.148,59m;97,46 m e 
azimute plano 196°00’16” até o marco M-259, de coordenada N = 
9.816.602,28m e E = 192.121,72m;0,91 m e azimute plano 194°38’51” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.816.601,40m e E = 
192.121,49m;103,84 m e azimute plano 193°24’12” até o marco M-261, 
de coordenada N = 9.816.500,39m e E = 192.097,42m;91,48 m e azimu-
te plano 197°19’26” até o marco M-262, de coordenada N = 9.816.413,06m 
e E = 192.070,18m;0,55 m e azimute plano 195°48’09” até o marco 
M-263, de coordenada N = 9.816.412,53m e E = 192.070,03m;176,80 m 
e azimute plano 195°45’00” até o marco M-264, de coordenada N = 
9.816.242,37m e E = 192.022,04m;0,37 m e azimute plano 195°31’27” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.816.242,01m e E = 
192.021,94m;192,80 m e azimute plano 194°41’11” até o marco M-266, 
de coordenada N = 9.816.055,51m e E = 191.973,06m;94,62 m e azimu-
te plano 197°45’32” até o marco M-267, de coordenada N = 9.815.965,40m 
e E = 191.944,20m;1,13 m e azimute plano 195°52’33” até o marco 
M-268, de coordenada N = 9.815.964,31m e E = 191.943,89m;134,33 m 
e azimute plano 194°32’02” até o marco M-269, de coordenada N = 
9.815.834,28m e E = 191.910,18m;16,27 m e azimute plano 195°06’14” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.815.818,57m e E = 191.905,94m; 
214,43 m e azimute plano 195°05’41” até o marco M-271, de coordenada 
N = 9.815.611,54m e E = 191.850,10m;159,30 m e azimute plano 
195°08’58” até o marco M-272, de coordenada N = 9.815.457,78m e E = 
191.808,47m;114,11 m e azimute plano 195°31’06” até o marco M-273, 
de coordenada N = 9.815.347,83m e E = 191.777,94m;165,49 m e azimu-
te plano 196°05’17” até o marco M-274, de coordenada N = 9.815.188,82m 
e E = 191.732,08m;0,46 m e azimute plano 195°15’18” até o marco 
M-275, de coordenada N = 9.815.188,38m e E = 191.731,96m;59,93 m e 
azimute plano 194°46’50” até o marco M-276, de coordenada N = 
9.815.130,43m e E = 191.716,67m;1,22 m e azimute plano 192°47’00” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.815.129,24m e E = 
191.716,40m;42,97 m e azimute plano 191°17’58” até o marco M-278, de 
coordenada N = 9.815.087,10m e E = 191.707,98m;0,48 m e azimute 
plano 190°50’25” até o marco M-279, de coordenada N = 9.815.086,63m 
e E = 191.707,89m;1,75 m e azimute plano 187°12’22” até o marco 
M-280, de coordenada N = 9.815.084,89m e E = 191.707,67m;1,74 m e 
azimute plano 182°37’57” até o marco M-281, de coordenada N = 
9.815.083,15m e E = 191.707,59m;1,74 m e azimute plano 177°22’03” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.815.081,41m e E = 
191.707,67m;1,76 m e azimute plano 172°28’12” até o marco M-283, de 
coordenada N = 9.815.079,67m e E = 191.707,90m;0,37 m e azimute 
plano 168°59’47” até o marco M-284, de coordenada N = 9.815.079,31m 
e E = 191.707,97m;19,33 m e azimute plano 168°50’28” até o marco 
M-285, de coordenada N = 9.815.060,35m e E = 191.711,71m;1,55 m e 
azimute plano 166°35’25” até o marco M-286, de coordenada N = 
9.815.058,84m e E = 191.712,07m;1,57 m e azimute plano 162°08’38” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.815.057,35m e E = 
191.712,55m;1,74 m e azimute plano 157°24’19” até o marco M-288, de 
coordenada N = 9.815.055,74m e E = 191.713,22m;1,74 m e azimute 
plano 152°42’02” até o marco M-289, de coordenada N = 9.815.054,19m 
e E = 191.714,02m;0,62 m e azimute plano 148°52’39” até o marco 
M-290, de coordenada N = 9.815.053,66m e E = 191.714,34m;16,11 m e 
azimute plano 148°08’44” até o marco M-291, de coordenada N = 
9.815.039,98m e E = 191.722,84m;1,43 m e azimute plano 146°05’18” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.815.038,79m e E = 
191.723,64m;1,44 m e azimute plano 141°46’32” até o marco M-293, de 
coordenada N = 9.815.037,66m e E = 191.724,53m;1,80 m e azimute 
plano 137°28’12” até o marco M-294, de coordenada N = 9.815.036,33m 
e E = 191.725,75m;1,38 m e azimute plano 134°42’22” até o marco 
P-001, de coordenada N = 9.815.035,36m e E = 191.726,73m; deste, 
segue pela Margem direita do rio Guamá, com a seguinte distância  
29.846,91 m e azimute plano 290°49’43” até o marco M-295, de coorde-
nada N = 9.830.217,52m e E = 178.228,63m; deste, segue pelo limite 
Municipal (iBGE,2019) entre inhangapi e São Miguel do Guamá, com a 
seguinte distância  2.839,39 m e azimute plano 58°16’48” até o marco 
M-296, de coordenada N = 9.831.710,38m e E = 180.643,89m;3.135,66 
m e azimute plano 58°16’53” até o marco M-297, de coordenada N = 
9.833.358,94m e E = 183.311,21m;680,99 m e azimute plano 58°16’56” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.833.716,96m e E = 
183.890,49m;4.071,35 m e azimute plano 58°17’18” até o marco M-299, 
de coordenada N = 9.835.857,04m e E = 187.354,01m;1.943,84 m e 

azimute plano 58°17’42” até o marco M-300, de coordenada N = 
9.836.878,62m e E = 189.007,76m; deste, segue pelo confrontando com 
os limites da Gleba Paricá - área 3, com a seguinte distância  68,61 m e 
azimute plano 100°04’24” até o marco M-301, de coordenada N = 
9.836.866,62m e E = 189.075,31m;405,64 m e azimute plano 79°42’41” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.836.939,07m e E = 
189.474,43m;156,10 m e azimute plano 348°04’10” até o marco M-303, 
de coordenada N = 9.837.091,80m e E = 189.442,16m;46,93 m e azimu-
te plano 328°38’49” até o marco M-304, de coordenada N = 9.837.131,88m 
e E = 189.417,74m; deste, segue pelo limite Municipal (iBGE, 2019) entre 
inhangapi e São Miguel do Guamá, com a seguinte distância  634,01 m e 
azimute plano 58°17’46” até o marco M-305, de coordenada N = 
9.837.465,07m e E = 189.957,14m;528,87 m e azimute plano 58°17’45” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.837.743,01m e E = 190.407,09m; 
deste, segue confrontando com os limites da Gleba Paricá - área 1, com a 
seguinte distância  57,47 m e azimute plano 119°22’30” até o marco 
M-307, de coordenada N = 9.837.714,82m e E = 190.457,17m; 415,02 m 
e azimute plano 82°09’07” até o marco M-308, de coordenada N = 
9.837.771,49m e E = 190.868,30m;962,67 m e azimute plano 74°10’01” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.838.034,14m e E = 
191.794,45m;1.308,53 m e azimute plano 162°31’21” até o marco M-310, 
de coordenada N = 9.836.786,02m e E = 192.187,44m;623,46 m e azimu-
te plano 58°16’15” até o marco M-311, de coordenada N = 9.837.113,90m 
e E = 192.717,72m;613,22 m e azimute plano 57°47’20” até o marco 
M-312, de coordenada N = 9.837.440,77m e E = 193.236,56m;908,55 m 
e azimute plano 321°06’05” até o marco M-313, de coordenada N = 
9.838.147,86m e E = 192.666,04m;283,21 m e azimute plano 332°47’07” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.838.399,72m e E = 
192.536,52m;283,61 m e azimute plano 226°33’52” até o marco M-315, 
de coordenada N = 9.838.204,73m e E = 192.330,58m;84,10 m e azimu-
te plano 267°57’45” até o marco M-316, de coordenada N = 9.838.201,74m 
e E = 192.246,53m;73,97 m e azimute plano 346°32’46” até o marco 
M-317, de coordenada N = 9.838.273,68m e E = 192.229,32m;11,12 m e 
azimute plano 341°26’05” até o marco M-318, de coordenada N = 
9.838.284,22m e E = 192.225,78m;463,45 m e azimute plano 346°47’14” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.838.735,40m e E = 192.119,85m; 
57,95 m e azimute plano 312°35’39” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.838.774,62m e E = 192.077,19m;  deste, segue confrontando com o 
limite Municipal (iBGE, 2019) entre inhangapi e São Miguel do Guamá, 
com a seguinte distâncias 918,35 m e azimute plano 58°17’49” m até o 
marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da rBMc de Brasília, de 
coordenada N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U t M, 
referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum 
o SirGaS2000. todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção U t M.
II - Ressalvar que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas inci-
dentes anteriormente matriculadas no registro de imóveis.
iii - dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula 
da área em nome do Estado do Pará, junto ao 1º tabelionato de Notas e 
registro de imóveis da comarca de São Miguel do Guamá
iV - Esta Portaria torna sem efeito a Portaria Nº 1.070 de 04 de agosto 
2021, a qual foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.659 de 05 de 
agosto 2021.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 703424

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo
N°/Exercício: 16/2021-itErPa
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico
Classificação do objeto: SERVIÇO
Valor Estimado: r$40.642,20 (quarenta mil, seiscentos e quarenta e dois 
reais e vinte centavos).
objeto: o objeto do presente certame é a contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de dESratiZaÇÃo, desinsetização, descu-
pinização e desinfecção nas áreas internas e externas das dependências do 
instituto de terras do Para - itErPa, totalizando 06 (seis) aplicações, no 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Termo 
de referência anexo deste Edital.
Entrega do Edital: 14/09/2021
rESPoNSáVEl PElo cErtaME
Matrícula nº 80845073 = GiZEllE do Socorro araUJo dE alENcar
aBErtUra
data da sessão: 24/09/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasnet.gov.br
UaSG: 925301
orÇaMENto
ação: 266.579
Proj./ativ.: 21.122.1297.8338
fonte: 0661007852 / 0261007852 / 0661 / 0261
Elemento de despesa: 339039
P.i.: 412.000.8338c
ordENador
Belém (Pa), 13/09/2021 – BrUNo KoNo - Presidente itErPa.

Protocolo: 703387
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01341 /2021
o Presidente do iNStitUto dE tErraS do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Seq.23 do Processo nº 2021/983442 de 28.04.2021.
rESolVE:
aUtoriZar, a substituição do servidor, BrUNo dE aBrEU PErEira, 
assistente administrativo , matrícula nº 55585968/2, designado na 
Portaria N° 01327/21 de 08.10.2021, publicada no doE nº 34.693 
de 09.09.2021, referente a programação de viagem para o município 
de capanema, no período de 13.09.2021 a 28.09.2021, pela servidora 
clEoNicE SilVa rodriGUES, auxiliar administrativo , matrícula nº 
3170225/1.
*o(a)servidor(a) recebeu EPis(luvas, máscaras e álcool em gel) para pro-
teção contra o coVid-19
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 10 de 
setembro de 2021.

Protocolo: 703442

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 01319/2021
o Presidente do iNStitUto dE tErraS do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

MatricUla SErVidor lotaÇÃo PEriodo aQUiSitiVo
5956057/1 cristiane formigosa Gadelha da costa GaM 18.10.2021 a 01.11.2021 2020/2021
5956161/1 Edson Renato Sarubby e Silva ca 04.10.2021 a 02.11.2021 2020/2021
54187945/3 Erivanda Barbosa de oliveira Silva SPa 04.10.2021 a 02.11.2021 2020/2021
57175032/2 flavio ricardo albuquerque azevedo SPJ 04.10.2021 a 02.11.2021 2019/2020
5938694/2 Jorgeane Monteiro Sousa caf 18.10.2021 a 01.11.2021 2020/2021
5956073/1 lais Vieira carvalho dEaf 13.10.2021 a 27.10.2021 2020/2021
3166350/1 Maria das Graças Barbosa Gama daf 04.10.2021 a 02/11/2021 2020/2021
55588829/4 raphael augusto correa aSP 04.10.2021 a 02.11.2021 2020/2021
5933272/2 raquel cristina carvalho da costa GcG 25.10.2021 a 23.11.2021 2020/2021
5946326/2 roberto Magno da Silva Nti 04.10.2021 a 02.11.2021 2020/2021
3167780/1 Waldemar Jose ramos Soares GEo 04.10.2021 a 02.11.2021 2020/2021
5956075/1 Wedlas Junior Pereira Brito GcG 04.10.2021 a 02.11.2021 2020/2021

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 09 de 
setembro de 2021.

Protocolo: 703729

oUtras MatÉrias
.

editaL
o iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa - autarquia Estadual 
criada pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º da 
lei nº 4.584/1975, como ente responsável pela política agrária paraense, 
em tudo quanto se referir ao patrimônio fundiário do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o estudo fundiário ocupacional preliminar realizado pelo 
itErPa referente ao levantamento de áreas com potencial aeroportuário 
no Estado do Pará.
resolve Notificar, através do presente edital, os interessados listados 
abaixo que são proprietários e/ou possuidores das seguintes áreas identi-
ficadas por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para comparecerem 
à sede do instituto de terras do Pará situado na rodovia augusto Monte-
negro, km 09, s/nº, para tratar sobre anuência no prazo de 30 dias. Para 
acesso as respectivas áreas, bem como esclarecimento de dúvidas. Maio-
res informações podem ser obtidas por meio do telefone (91) 3181-6513 / 
3181-6540 ou E-mail: presidência.iterpa@iterpa.pa.gov.br

Nº Nome do Proprietário e/ou Possuidor  cadastro ambiental rural Nome do imóvel

01 BEMEraldo SilVa Pa-1501402-62cc5Ba886f-
042f080Ed0f83ad8E6003 Sitio ParaiSo J.B

02 EliNE coSta caldaS,EdilSoN
aNdradE doS rEiS

Pa-1501402-c55f060EB3EE4d-
d7BEE7269E0fd58B96 Sitio caldaS

03 iVoNE dE JESUS doS SaNtoS
rodriGUES

Pa-1501402-f2d1dBc21E-
21419f983d86B47541d271 Sitio SilVa rodriGUES

04 JUVENal fErrEira dE oliVEira Pa-1501402-599959672Bf-
c4a08Bd7687606c015a00 Sitio iNtErlaGo

05 JUVENal fErrEira dE oliVEira
Pa-

1501402-989377448353423a8B-
7dfB720c8c4E30

Sitio itErlaGoS

06 lUcila doS SaNtoS Pa-1501402-c79608d92d464f-
9d8a8089f70Bf4B9f4 lotE 04

07 lUiZa HElENa dE oliVEira Pa-1501402-B7392dc9ca894c-
c0a81c72EEE49Ef834 SÍtio doNa HElENa

08 NiltoN roNaldo do ESPirito SaNto
fUrtado

Pa-1501402-041192a25Bc-
94d1780E61548B7a9Bcc2 Sitio ESPirito SaNto

09 NilZa roSaNGEla fUrtado GoUVEa Pa-1501402-B311339a114d-
446da81ac2cac596c44B Sitio ENGENHo

10 raiMUNdo NoNato froES JoHNStoN Pa-1501402-EcB9f93c2BE446d-
f9BEd67d17347f239 Sitio BUcHo cHEio

11 SaMará ViEira carNEiro Pa-1501402-6B31fd1f1c8c4a-
069B7921E50f47B8EB Sitio dEUS ProVErá

12 SEBaStiÃo fErrEira do NaSciMENto Pa-1501402-B7760E268a-
c64593aEf86446525fa7c1 Sitio SaNta tErEZiNHa

13 SilVio PiNHEiro GoNÇalVES Pa-1501402-8c15f133f5714a-
21Bf9113515611E3da Sitio da Boa cia

14 YaSUHidE WataNaBE Pa-1501501-E2220118881c-
4295825111dBd06aEfE9 GraNJa BENfica

15 JoÃo HElENo da SilVa Pa-1506500-5f7c10c-
367454cBBB053cc5f1BB88B38 JoÃo HElENo da SilVa

16 Maria dE fatiMa Brito dE oliVEira 
(ESPÓlio)

Pa-1506500-9E5B162f654d-
447dac28B1817E37E539

Maria dE fatiMa Brito dE
oliVEira (ESPÓlio)

17 lidEr coMErcio E iNdUStria ltda 
(cNPJ 05.054.671/0001-59)

Pa-1502400-B71Bdaa9d2d047a-
1ac2aB277f202a714 faZENda trÊS MariaS

Belém, 13.09.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente itErPa

Protocolo: 703533

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 048/2021-NGPr/rH Belém, 13 de setembro de 2021
o GErENtE EXEcUtiVo do NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1008357.
rESolVE: coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 15 a 18 de setembro de 2021, aos 
municípios de Soure/Pa e Salvaterra/Pa. aos servidores João Paulo alves 
Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), rui Guimarães da 
Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1), Miguel da Silva 
Pereira (CPF: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1). Tendo como justifi-
cativa visitar associações nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MESSiaS fErrEira do NaSciMENto filHo
Gerente Executivo, Em Exercício–NGPr
Mat- 3191800/9

Protocolo: 703527
Portaria Nº 049/2021-NGPr/rH Belém, 13 de setembro de 2021
o GErENtE EXEcUtiVo do NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1008326.
rESolVE: coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias, ressaltamos que tais diárias sub-
sidiarão a viagem do período de 15 a 18 de setembro de 2021, aos municípios de 
Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa e ipixuna do Pará/Pa. aos servidores christian 
da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 5911150/4), fran-
cisco fabricio Glins de araújo (cPf: 843.989.902-59, Matrícula: 5723167/4) e 
Aarão Petter (CPF: 043.929.124-00, Matrícula: 5903253/2). Tendo como justifi-
cativa visitar as associações nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MESSiaS fErrEira do NaSciMENto filHo
Gerente Executivo, Em Exercício–NGPr
Mat- 3191800/9

Protocolo: 703529
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..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5560/2021- adeParÁ, de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021655709; o de acordo da ddia; da dG e o 
que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos 
servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a pedido a servidora JoYcilENE tEiXEira do NaSciMENto, 
matrícula nº 6403317/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, 
da GEr de rondon do Pará/ UlSa de Bom Jesus do tocantins para GEr de 
rondon do Pará/ UlSa de rondon do Pará, a contar da data de publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 703710
Portaria Nº5412/2021 adeParÁ, de 09 de seteMBro de 2021
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021487763, que solicita licença para tratar de 
interesse Particular, e o art.93 da lei 5810, 24/01/94.
rESolVE:
aUtoriZar a servidora EditH BaENa PiQUEira, matrícula 5870542/3, 
ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário/Medica Veterinária, lo-
tada na SEdE, licença para tratar de interesse particular no período de 
13/09/2021 a 12/09/2023.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 703576
Portaria Nº 5562/2021- adeParÁ, de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021875818; o de acordo da ddia; e da dG, e 
o que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos 
servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a pedido a servidora carla VilaNi rodriGUES MaGalHaES, 
matrícula nº 6403325/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, 
da GEr de tucumã/ UlSa de  água azul do Norte para GEr de redenção/
UlSa conceição do araguaia/ Pfa couto Magalhaes Pa/to, a contar da 
data de publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 703751

.

.

errata
.

errata Portaria Nº5450/2021 – adeParÁ, publicada no doL No 
34.696 13 de setembro de 2021, Protocolo 702639.
onde se ler
Matrícula 5946959/1, GEP- daS.011.2
Leia-se
Matrícula 5946959/1, GEP- daS.011.2 – Secretário de diretoria
onde se ler
YaNE EVaNdra aNdradE fariaS, GEP- daS.011.2
Leia-se
YaNE EVaNdra aNdradE fariaS, GEP- daS.011.2 – Secretária de diretoria
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Protocolo: 703408

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

*4º terMo aditiVo
coNtrato Nº 81/2018
Valor mensal estimativo: r$ 92.040,00
Valor global estimativo: r$ 1.104.480,00
ViGÊNcia: 10/09/2020 a 09/09/2021
claSSificaÇÃo do oBJEto: contratação de empresa especializada na 
prestação e serviços de segurança e vigilância patrimonial armada para 
atender a adEPará.
JUStificatiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses. 
E rEPactUaÇÃo dos valores previstos em convenção/acordo coletivo de
trabalho.
coNtratado: EMPrESa BElEM rio SEGUraNÇa EirEli, cNPJ nº 
17.433.496/0001-90.
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo.
*rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÃo No doe Nº 
34.694 do dia 10 de seteMBro de 2021.

Protocolo: 703330

3ºterMo aditiVo
Processo 2018/332807
coNtrato dE locaÇÃo Nº 79/2018
Valor MENSal: r$ 1.300,00
Valor total: r$ 15.600,00
ViGÊNcia: 14/09/2021 à 13/9/2022
claSSificaÇÃo do oBJEto: locação de imóvel no município de BoM JE-
SUS do tocaNtiNS.
JUStificatiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doZE) MESES.
coNtratado: Joalda dE oliVEira tUrdo
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirEtor GEral.

Protocolo: 688004

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021-adePara
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 019/2021
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que rea-
lizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo 
POR ITEM”, para aquisição de AÇÚCAR E CAFÉ, conforme especificações, 
quantidades e condições, estabelecidas no Edital e seus anexos.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e  www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: lEticia do Socorro loBato cHaVES
Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 28/09/2021
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
dirEtor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 703385

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5505/2021: BENEfici-
ário: PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda; Matrícula: 57201929;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aqui-
sição de materiais diversos de consumo, para atender as necessidades 
da Gerência de capitão Poço; Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703246
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5511/2021: BENEfici-
ário: roSaNa PENHa liMa; Matrícula: 51855520;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: ocorrer 
com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais diversos de 
consumo, para atender as necessidades da UlSa de irituia; Elemento de 
despesa / Valor: 339030/r$ 1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Pra-
zo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703251

.

.

diÁria
.

Portaria: 5517/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 8400838/ rENa-
ta PErEira da SilVa MarQUES (MÉdico VEtEriNário) / 2,5 diáriaS / 
13/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703254
Portaria: 5518/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rio Maria/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 57175962 / EU-
fraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VEtEriNário) / 1,5 diária / 
13/09/2021 a 14/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703256
Portaria: 5519/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: florESta do araGUaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
5943099 / GUilHErME GoMES doS SaNtoS (aGENtE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 1,5 diária /13/09/2021 a 14/09/2021.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703261
Portaria: 5520/2021 
objetivo: realizar visita administrativa mensal nas UlSas e escritórios 
de jurisdição da gerência regional de capanema. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: aUGUSto cor-
rÊa, BraGaNÇa, cacHoEira do Piriá, SaNta lUZia do Pará, ViSEU/
Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENtE) / 
4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 703270
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Portaria: 5513/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
5960829/ PaUlo HENriQUE SoarES SilVa (fiScal EStadUal aGro-
PEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 13/09/2021 a 
15/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703290
Portaria: 5522/2021 
objetivo: realizar fiscalização e laudos de Vistoria em revendas de produ-
tos agrotóxicos e afins nos municípios. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, caPaNEMa, Pri-
MaVEra, QUatiPUrU/Pa Servidor: 55586094/ carloS aUGUSto ra-
MoS cardoSo (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703283
Portaria: 5521/2021 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrE-
VES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5246601/roNaldo oliVEira Mi-
raNda (tÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 20/09/2021 a 22/09/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703276
Portaria: 5512/2021 
objetivo: realizar a averiguação e execução de ações administrativas e 
de campo nos municípios da Gerencia regional de abaetetuba.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: 
BaiÃo,MocaJUBa,MoJU,tailÂNdia/Pa Servidor: 5948648/MaNoEl PE-
rEira cardoSo (GErENtE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 
17/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo alMEida HaGE.

Protocolo: 703279
Portaria: 5531/2021 
objetivo: realizar Monitoramento em 05 armadilhas Jackson no município.
de limoeiro do ajuru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caMEtá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 54197075/ lU-
ZiNaN da cUNHa tocaNtiNS (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diá-
ria / 23/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703322
Portaria: 5533/2021 
objetivo: realizar supervisão nos municípios produtores de cacau da re-
gional de altamira, bem como, realizar levantamentos de detecção da 
Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora roreri) e cadastramento 
de Propriedades. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BraSil NoVo/Pa destino: aNaPU /Pa Servidor: 5897577/ PaUlo Vitor 
NoGUEira (fiScal EStadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703323
Portaria: 5527/2021 
objetivo: treinar, capacitar, orientar e sanar dúvidas quanto a lavratura e 
tramitação de autos de infrações. Bem como, prestar orientações e ins-
truções quanto ao Módulo GaMUlt no município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: XiNGUara/Pa Servi-
dor: 57216615/Gilliard coSta rodriGUES (MÉdico VEtEriNário) / 
6,5 diáriaS / 12/09/2021 a 18/09/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 703311
Portaria: 5532/2021 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca da carambola. 
Será 0,5 diária por dia. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNto aNtÔNio do taUá/Pa destino: BENEVidES, SaNta iZa-
BEl do Pará/Pa Servidor: 54187600 / JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1 diária / 20/09/2021 e 
21/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703316
Portaria: 5529/2021 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-Miri/Pa destino: aca-
rá,coNcÓrdia do Pará,toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 54186852/Mario SErGio 
PiNHEiro PaNtoJa (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 
13/09/2021 a 16/09/2021.ordenador. lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703314
Portaria: 5530/2021 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa 
destino: aUrora do Pará,iPiXUNa do Pará,MÃE do rio/Pa. Servidor: 
54187122/Joao carloS tEiXEira dE oliVEira (aGENtE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 1,5 diária/ 23/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703315
Portaria: 5526/2021 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito. Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: 
acará, coNcÓrdia do Pará, toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57198639/ alESSaN-
dro fraNca alfaia (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 
13/09/2021 a 16/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703305
Portaria: 5528/2021 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BaiÃo/Pa destino: acará,-
coNcÓrdia do Pará,toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55586144/ JoSE EVEraldo 
doS SaNtoS caNtao (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 13/09/2021 a 16/09/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703307

Portaria: 5515/2021 
objetivo: realizar capacitação sobre tramitação de autos de infrações no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo 
fÉliX do XiNGU/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 6403701//fraNciS-
co dE aSSiS do Ó lUZ (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS 
/ 13/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703300
Portaria: 5525/2021 
objetivo: realizar vistoria técnica, em 12 estabelecimentos da cadeia 
produtiva da mandioca. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: iNHaNGaPi, MaraPaNiM, SaNta iZaBEl do 
Pará, SÃo doMiNGoS do caPiM, SÃo MiGUEl do GUaMá, tErra alta/
Pa Servidor: 05861497/ HaMiltoN altaMiro NoNato da SilVa (GE-
rENtE) /4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703301
Portaria: 5514/2021 
objetivo: realização de acompanhamento de atividades técnicas e admi-
nistrativas das unidades locais de jurisdição da regional de capitão Poço 
e outras providenciam.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NortE,iritUia,NoVa 
ESPEraNÇa do Piriá,oUrÉM,SaNta Maria do Pará,SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa Servidor: 57201929 / PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda 
(GErENtE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703296
Portaria: 5524/2021 
objetivo: realizar cobertura jornalística e armazenamento de dados para 
divulgação das ações da GEda, GES, GPEcEBt e GEEPi. fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa 
Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa dE oliVEira (coordENador) / 
7,5 diária / 12/09/2021 a 19/09/2021.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 703297
Portaria: 5523/2021 
objetivo: realizar fiscalização e laudos de Vistoria em revendas de produ-
tos agrotóxicos e afins nos municípios. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, caPaNEMa, PriMa-
VEra, QUatiPUrU/Pa Servidor: 5868424/ lEoNidaS ParrY dE caStro 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703287
Portaria: 5509/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaPUcaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5868203/ Joao 
cUStodio dE liMa (tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 13/09/2021 a 
14/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703244
Portaria: 5508/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5869684/ adra 
daVid aNtoNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 13/09/2021 
a 15/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703238
Portaria: 5516/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BaNNacH/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 6403191/PaUlo 
cÉSar PErEira oliVEira (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 
diáriaS / 13/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 703249
Portaria: 5501/2021 
objetivo: realizar atividades educativas no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa 
destino: iGaraPÉ-Miri/Pa Servidor: 5890191/ YKaro lUa alMEida Mar-
tiNS (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS /08/09/2021 a 11/09/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703241
Portaria: 5504/2021 
objetivo: Participar de capacitação de lavratura e tramitação para autos 
de infrações no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: XiNGUara/Pa. Servidor: 54185857/
NorMaNdo roliM daNtaS (MÉdico VEtEriNário) / 2,5 diáriaS / 
13/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703235
Portaria: 5502/2021 
objetivo: treinar, capacitar, orientar e sanar dúvidas quanto a lavratu-
ra e tramitação de autos de infrações. Bem como, prestar orientações 
e instruções quanto ao Módulo GaMUlt no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: XiNGUara/Pa 
Servidor: 57201385/ Marco faraJ SalMa (GErENtE (GaMUlt)) / 6,5 
diáriaS / 12/09/2021 a 18/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 703220
Portaria: 5506/2021 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa des-
tino: BaGrE/Pa Servidor: 5246601/roNaldo oliVEira MiraNda (tÉc-
Nico aGrÍcola) / 1,5 diária / 17/09/2021 a 18/09/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703217
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Portaria: 5503/2021 
objetivo: realiza a averiguação e execução de ações administrativas e 
de campo nos municípios da Gerência regional de abaetetuba.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: 
acará,BUJarU,coNcÓrdia do Pará,toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5948648/
MaNoEl PErEira cardoSo (GErENtE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 
20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo alMEida HaGE.

Protocolo: 703225
Portaria: 5507/2021 
objetivo: levar e distribuir material relacionado a GtV açai nos municípios 
do acará, Bujarú e concordia do Pará e tomé açu, pertencentes a Gerencia 
regional de abaetetuba. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: acará, BUJarU, coNcÓrdia do Pará, to-
MÉ-aÇU/Pa Servidor: 54187223/ oVidio GoMES Bricio NEto (Moto-
riSta) / 6,5 diáriaS / 19/09/2021 a 25/09/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703227
Portaria: 5534/2021 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola (Bac-
trocera carambolae). fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, 
Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElfort 
MoUra (fiScal EStadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 23/09/2021 a 
24/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703333
Portaria: 5535/2021 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cUrraliNHo/
Pa destino: SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta/Pa Servidor: 5939070/ar-
Naldo PaNtoJa doS SaNtoS filHo (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 
1,5 diária / 16/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa 
PiMENtEl.

Protocolo: 703341
Portaria: 5566/2021 
objetivo: realizar levantamento de detecção de pragas quarentenárias 
em 16 (dezesseis) propriedades rurais, produtos de citros nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa destino: rio Maria, XiNGUara/Pa Servidor: 57234553/
lUciaNa dE SoUSa loPES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
20/09/2021 a 24/09/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703579
Portaria: 5568/2021 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocaJUBa/Pa destino: caMEtá, 
liMoEiro do aJUrU, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 54197827/ PaUlo 
JorGE ValENtE alMEida (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 
diáriaS / 20/09/2021 a 23/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa Pi-
MENtEl.

Protocolo: 703617
Portaria: 5567/2021 
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar atividades no treinamen-
to de sementes e mudas. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54187223/ oVi-
dio GoMES Bricio NEto (MotoriSta) / 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 
01/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703597
Portaria: 5571/2021 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcÓrdia do Pará/Pa desti-
no: BarcarENa, BUJarU, MoJU/Pa Servidor: 57223252/ lUcrY SiNatra 
ViEira dE oliVEira (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 17/09/2021 a 20/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703656
Portaria: 5570/2021 
Objetivo: Realizar as fiscalizações volantes de trânsito.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: BarcarE-
Na, BUJarU, MoJU/Pa. Servidor: 54189261/JoSE EdUardo fErNaNdES 
caValcaNti (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 17/09/2021 a 
20/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703644
Portaria: 5569/2021 
Objetivo: Realizar as fiscalizações volantes de trânsito. Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tailÂNdia/Pa destino: caMEtá, li-
MoEiro do aJUrU, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 6403360/JoÃo PaUlo 
doS SaNtoS (fiScal EStadUal aGroPEcUário - MÉdico VEtEriNá-
rio) / 3,5 diáriaS / 20/09/2021 a 23/09/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703631
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
43562/2021, Portaria Nº 5117 de 28/08/2021
Portaria: 5542/2021 
objetivo: realizar cadastramento e recadastramento de produtores ru-
rais no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: iritUia/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 57223525/ 
tHairoNi dE caMPoS SaNtiaGo (tÉcNico aGrÍcola) / 15 diáriaS / 
07/09/2021 a 21/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703386
Portaria: 5543/2021 
objetivo: dar apoio à palestra de Educação Sanitária, sobre as principais 
Zoonoses como: febre aftosa, Brucelose, raiva, tuberculose, e também 
sobre a importância de manter atualizado o cadastro junto a adepará. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/Pa destino: 
PacaJá/Pa Servidor: 6400175/rEGiNaldo NoNato loBato (aSSiStEN-
tE adMiNiStratiVo) / 3,5 diáriaS/ 13/09/2021 a 16/09/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703393

Portaria: 5539/2021 
objetivo: auxiliar nas atividades de atendimento ás metas mensais com 
base nos Programas Sanitários da PEEfa, PESco, PcrH, PNcEBt.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: 
aUGUSto corrÊa/Pa Servidor: 54197917/ GErSoN PiEdadE MoNtEi-
ro (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 
24/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703381
Portaria: 5541/2021 
objetivo: realizar fiscalização e atualização cadastral em revendas que 
comercializam produtos farmacêuticos e biológicos de uso veterinário, nos 
respectivos Municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: caStaNHal/Pa destino: MaraPaNiM, SÃo JoÃo da PoNta/Pa 
Servidor: 54180050/clEaNE PaNtoJa PESSoa (fiScal EStadUal aGro-
PEcUário) / 1,5 diária / 29/09/2021 a 30/09/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703382
Portaria: 5510/2021 
objetivo: realizar fiscalização e atualização cadastral em revendas que 
comercializam produtos farmacêuticos e biológicos de uso veterinário. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caStaNHal/Pa 
destino: cUrUÇá, tErra alta/Pa Servidor: 54180050/clEaNE PaNtoJa 
PESSoa (fiScal EStadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 27/09/2021 
a 28/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703372
Portaria: 5537/2021 
Objetivo: Realizar monitoramento de colônia de morcegos e identificação 
de abrigo em três propriedades rurais no município de Soure. Justifica-se 
a quantidade de diárias pelos seguintes motivos: a necessidade de per-
noite; o acesso à propriedade que é feito apenas via fluvial (voadeira e 
rabetas). Propriedade a ser atendida: fazenda São lourenço. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa 
Servidor: 03175189/aGNaldo da SilVa BarBoSa (aGENtE dE dEfESa 
aGroPEcUária) /1,5 diáriaS / 10/09/2021 a 11/09/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703373
Portaria: 5540/2021 
objetivo: dar apoio ao médico veterinário robson Bernardo Neto no sa-
neamento de anemia infecciosa equina em seis propriedade no município. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaPUcaia/Pa 
destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa Servidor: 5868203/ Joao cUStodio 
dE liMa (tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 20/09/2021 a 21/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703376
Portaria: 5538/2021 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica em propriedades de risco e 
propriedades aleatórias para febre aftosa; vigilância epidemiológica para 
suínos e aves.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BaNNacH/Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 6403191/PaUlo cÉSar 
PErEira oliVEira (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diáriaS 
/ 20/09/2021 a 21/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703377
Portaria: 5536/2021 
Objetivo: Realizar Fiscalização volante, e fiscalização em estabelecimen-
tos clandestinos de produtos de origem animal nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/Pa destino: 
aNaPU, NoVo rEPartiMENto, PlacaS, rUrÓPoliS, UrUará/Pa Servi-
dor: 57223249/ daNiEl NUNES E SilVa (aGENtE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 7,5 diáriaS / 08/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703367
Portaria: 5547/2021 
objetivo: coordenar e Palestrar ações Educativas sobre o Programa da 
raiva dos Herbívoros. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: caPitÃo PoÇo, colarES, iritUia, oUrÉM, 
SaNta Maria do Pará, SÃo caEtaNo dE odiVElaS, tErra alta, Vi-
Gia/Pa Servidor: 55588170/ adriaNE MoraiS dE fariaS da lUZ (MÉdi-
co VEtEriNário) / 6,5 diáriaS / 20/09/2021 a 26/09/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703421
Portaria: 5549/2021 
objetivo: dar apoio vigilância em propriedade de maior risco sanitário para 
febre aftosa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PEi-
XE-Boi/Pa destino: NoVa tiMBotEUa, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servi-
dor: 54189780/MadSoN aNtoNio BUlHÕES caValcaNtE (aUXiliar dE 
caMPo) / 1,5 diária / 15/09/2021 a 16/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703432
Portaria: 5546/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, 
GoiaNÉSia do Pará, PacaJá/Pa Servidor: 5911933/daNiEllE criStiNa 
SilVa corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 
17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703428
Portaria: 5548/2021 
objetivo: dar apoio na atualização cadastral em 15 (QUiNZE) proprieda-
des rurais no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: tailÂNdia/Pa destino:  BaiÃo/Pa Servidor: 783/ EVa doS SaNtoS 
floriaNo (aSSiStENtE adMiNiStratiVo) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 
17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703429
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coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
43569/2021, Portaria Nº 5119 de 28/08/2021
Portaria: 5544/2021 
objetivo: realizar cadastramento e recadastramento de produtores ru-
rais no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
aUrora do Pará/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 54186991/
faBio roGErio rEiS dE liMa (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 15 diá-
riaS / 07/09/2021 a 21/09/2021. ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703413
Portaria: 5545/2021 
objetivo: dar apoio na realização das vistorias de rotina e para registro 
inicial, em estabelecimentos artesanais, nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aUGUSto 
corrÊa, BraGaNÇa, caPaNEMa/Pa Servidor: 54185988/alVaro ri-
BaMar calado loPES (aSSiStENtE adMiNiStratiVo) / 5,5 diáriaS / 
13/09/2021 a 18/09/2021. ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703422
Portaria: 5550/2021 
objetivo: realizar busca aos inadimplentes da campanha de vacinação 
contra febre aftosa 2021, na região do P.a. tuere. considerando que o 
assentamento acima citado fica distante a mais de 110 km da sede do 
município, tem-se a necessidade que a servidor durma no local, justifican-
do com isso o pedido de diárias dentro do município de lotação. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEPartiMENto/
Pa destino: NoVo rEPartiMENto/Pa Servidor: 57223820/ lUiS PaUlo 
carValHo alMEida (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703434
Portaria: 5556/2021 
objetivo: realizar entrega de materiais de expediente nas unidades, acom-
panhar as equipes que estarão realizando fiscalização volante nos mu-
nicípios e acompanhar as buscas por inadimplentes.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraN-
co, GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá, NoVo rEPartiMENto, PacaJá/Pa 
Servidor: 5905042/ EdiSlEY GoNÇalVES dE MacEdo (GErENtE) / 4,5 
diáriaS/ 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE 
oliVEira.

Protocolo: 703501
Portaria: 5553/2021 
objetivo: realizar busca aos inadimplentes contra febre aftosa no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JESUS 
do tocaNtiNS/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57223551/ 
NaElSoN carValHo GoMES (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE 
oliVEira.

Protocolo: 703468
Portaria: 5554/2021 
Objetivo: Realizar coleta de material biológico para pesquisa de Influenza 
Aviária e Doença de Newcastle no estabelecimento avícola Ovos Granja 
Novo Horizonte. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU/Pa Servidor: 57190342/ lEttiErE MEN-
dES PErEira liMa (MÉdico VEtEriNário) / 0,5 diária / 09/09/2021 a 
09/09/2021. ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703476
Portaria: 5551/2021 
objetivo: receber capacitação para uso dos sistemas e-SiSBraVEt e Si-
ViaGro da adEPara no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: UrUará/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5960832/
taÍS doS SaNtoS E SaNtoS (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 
diária / 15/09/2021 a 19/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE 
oliVEira.

Protocolo: 703461
Portaria: 5552/2021 
objetivo: realizar busca aos inadimplentes da campanha de vacinação 
contra febre aftosa 2021, na região do P.a. tuere. considerando que o 
assentamento acima citado fica distante a mais de 110 km da sede do 
município, tem-se a necessidade que a servidor durma no local, justifican-
do com isso o pedido de diárias dentro do município de lotação. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEPartiMENto/
Pa destino: NoVo rEPartiMENto/Pa Servidor: 5948597/ fraNciSco 
ailtoN BarBoSa dE carValHo (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto 
dE oliVEira.

Protocolo: 703464
Portaria: 5558/2021 
objetivo: realizar busca aos inadimplentes contra febre aftosa no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBEl fi-
GUEirEdo/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57173779/ ro-
NiValdo faUStiNo fErrEira (tÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703528
Portaria: 5555/2021 
objetivo: realizar inquérito soro epidemiológico de PSc.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Eldorado doS caraJáS/Pa 
destino: cUrioNÓPoliS, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 5960889/ aldi-
SoN alVES raBElo (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703531

Portaria: 5557/2021 
objetivo: Ministrar palestra de Educação Sanitária, sobre as principais Zoo-
noses como: febre aftosa, Brucelose, raiva, tuberculose, e também sobre 
a importância de manter atualizado o cadastro junto a adepará. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: 
PacaJá/Pa Servidor: 54185791/ lUtEro dE aNdradE oliVEira (fiS-
cal EStadUal aGroPEcUário - MÉdico VEtEriNário) / 3,5 diáriaS 
/ 13/09/2021 a 16/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703523
Portaria 5564/2021 
objetivo Vistoria técnica em estabelecimentos processadores de deriva-
dos da Mandioca e Polpa de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: tErra alta/Pa destino: SaNta BárBara do Pará, 
SaNto aNtÔNio do taUá, SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 
54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 15/09/2021 a 17/09/2021ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 703546
Portaria: 5559/2021 
objetivo: orientar os servidores da regional de Marabá quanto às cor-
reções de inconsistências nas coordenadas geográficas, atualizações ca-
dastrais e demais procedimentos. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223306/
rÔMUlo alBUQUErQUE BatiSta dE liMa (aSSiStENtE adMiNiStrati-
Vo) / 5,5 diáriaS / 14/09/2021 a 19/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 703537
Portaria: 5565/2021 
objetivo: realizar levantamentos de detecção de pragas quarentenárias 
em 16 propriedades rurais produtoras de citros nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/
Pa destino: rio Maria, XiNGUara/Pa Servidor: 5942373/ criStiaNE 
fErrEira doS SaNtoS (aGENtE fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E 
florEStal) / 4,5 diária / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl

Protocolo: 703556

.

.
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Portaria Nº0646/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
traNSfErir, a pedido, a contar de 09/09/2021, o Extensionista rural l, 
GlaUBEr florÊNcio da cUNHa – Matrícula nº 57175853/1, do Escritório 
regional do tocantins, para exercer suas funções no Escritório local de 
Marituba/Escritório regional das ilhas.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0663/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
dESiGNar, a contar de 25/10/2021 à 23/11/2021, a auxiliar de adminis-
tração- KariNa da SilVa MartiNS - Matrícula nº 57175861/1, para res-
ponder pela Chefia da Seção de Controle Orçamentário/COAFI, em virtude 
da titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0664/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
dESiGNar, a contar de 01/10/2021 à 30/10/2021, o técnico em adminis-
tração e finanças- ailtoN ViEira dE oliVEira - Matrícula nº 3173569/1, 
para responder pela Supervisão do Escritório regional de São Miguel do 
Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0665/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
considerando o disposto no art. 3º da instrução Normativa conjunta ccG/
aGE/SEcoM Nº 001/2015, de 10 de novembro de 2015, publicada no di-
ário Oficial em 12 de novembro de 2015, que dispõe “sobre a definição 
de formulários Padrão, do modelo do relatório anual da autoridade de 
Gerenciamento e da identidade Visual/imagem institucional do Serviço 
de informação ao cidadão – Sic.Pa, disciplinados no decreto Estadual Nº 
1.359/2015, de 31 de agosto de 2015”.
rESolVE:
l-d E S i G N a r, os servidores laNa roBErta rEiS doS SaNtoS- Ma-
trícula nº 5938576/2, ocupante do cargo de diretora Presidente, Marcio 
da SilVa crUZ frEitaS NaGaiSHi- Matricula nº 57175835/1, ocupante 
do cargo de Extensionista rural i, GlEiSoN JoSÉ KiYoSHi Sato BarroS- 
Matricula nº 57175910/1, ocupante do cargo de técnico de Planejamento, 
JorGE aUGUSto MacEdo dE SoUZa-Matricula nº 57210927/1, ocupante 
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do cargo de Extensionista rural l e KlEBEr fariaS PErotES-Matricula nº 
5533970/2, ocupante do cargo de Extensionista rural l, para exercerem, 
com zelo e transparência, no âmbito desta EMatEr-Pará, as atribuições, 
responsabilidades e competências dos responsáveis pelas Solicitações 
de acesso à informação, observando-se, tempestivamente, aos precei-
tos legais e constitucionais, aos procedimentos estabelecidos no decreto 
Estadual nº 1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis, em 
especial o art. 3º da instrução Normativa conjunta ccG/aGE/SEcoM Nº 
001/2015, de 10 de novembro de 2015.
ll-r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0550/2021, que designou os 
servidores como responsáveis pelas Solicitações de acesso à informação.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente

Protocolo: 703327
Portaria Nº0647/2021– 09.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o responsá-
vel pelo Núcleo administrativo-aNdErSoN coSta doS SaNtoS (titular) 
- Matrícula nº 54196307/1 e o chefe da Seção de Serviços Gerais-WaN-
dEll tadEU GoNÇalVES (Suplente) - Matrícula nº 3176029/1, para, na 
qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 
040/2021, celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolU-
ÇÕES EM GEoloGia SaNEaMENto E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui 
objeto do presente contrato, a contratação Emergencial de Empresa es-
pecializada para execução de Serviços de Sanitização, visando o retorno 
dos servidores às suas atividades laborais do Escritório central da EMatEr
-PARÁ, conforme especificação no termo de referência, de acordo com as 
normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal 
nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0648/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor 
regional de altamira-MicHEl clEYtoN do carMo SilVa (titular) - Ma-
trícula nº 57175946/1 e o Supervisor adjunto do regional de altamira- 
JoaBE coSta doS SaNtoS (Suplente) - Matrícula nº 54186986/2, para, 
na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato 
nº 040/2021, no âmbito de região administrativa do regional de altami-
ra, celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM 
GEoloGia SaNEaMENto E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do 
presente contrato, a contratação Emergencial de Empresa especializada 
para execução de Serviços de Sanitização, visando o retorno dos servido-
res às suas atividades laborais dos144 Unidades regionais, dos Escritórios 
Locais distribuídos no Estado do Pará, conforme especificação no termo de 
referência, de acordo com as normas e diretrizes vigentes. conforme pre-
coniza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0649/2021– 09.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor 
regional de capanema-WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior (titular)- 
Matrícula nº 55588416 /2 e a Supervisora adjunta do regional de capa-
nema-MicHEla criStiNa JacQUES BElarMiNo (Suplente)- Matrícula nº 
55585760/1, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a 
execução do contrato nº 040/2021, no âmbito da região administrativa 
do regional de capanema, celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa 
GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEaMENto E MEio aMBiENtE lt-
da-ME, constitui objeto do presente contrato, a contratação Emergencial 
de Empresa especializada para execução de Serviços de Sanitização, visan-
do o retorno dos servidores às suas atividades laborais dos144 Unidades 
regionais, dos Escritórios locais distribuídos no Estado do Pará, conforme 
especificação no termo de referência, de acordo com as normas e diretrizes 
vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. PaE: 
2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0650/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor 
regional de castanhal-ricardo SilVa frEirE (titular) – Matricula nº 
55585955/1 e o Supervisor adjunto do regional de castanhal-oSValdo 
ViEira roMário (Suplente) - Matricula nº 5066867/1, para, na qualidade 
de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 040/2021, 
no âmbito da região administrativa do regional de castanhal, celebrado 
entre a EMatEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia 
SaNEaMENto E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do presente 
contrato, a contratação Emergencial de Empresa especializada para execu-
ção de Serviços de Sanitização, visando o retorno dos servidores às suas 
atividades laborais dos 144 Unidades regionais, dos Escritórios locais dis-
tribuídos no Estado do Pará, conforme especificação no termo de referên-
cia, de acordo com as normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o 
art.67 da lei federal nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0651/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,

rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor 
regional de conceição do araguaia- lEaNdro SaNtoS SilVa (titular)- 
Matricula nº 54192245/2 e o Supervisor adjunto do regional de con-
ceição do araguaia-alfrEdo da lUZ da SilVa (Suplente)- Matricula nº 
57201156/2, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a 
execução do contrato nº 040/2021, no âmbito da região administrativa 
do regional de conceição do araguaia, celebrado entre a EMatEr-Pará 
e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEaMENto E MEio 
aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do presente contrato, a contrata-
ção Emergencial de Empresa especializada para execução de Serviços de 
Sanitização, visando o retorno dos servidores às suas atividades laborais 
dos144 Unidades regionais, dos Escritórios locais distribuídos no Estado 
do Pará, conforme especificação no termo de referência, de acordo com as 
normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal 
nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0652/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervi-
sor regional das ilhas-ricardo Barata PErEira (titular)-Matricula nº 
55585954/1 e a Supervisora adjunta do regional das ilhas - KatHariNE 
taVarES BatiSta (Suplente)-Matricula nº 55585938/1, para, na qualidade 
de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 040/2021, 
no âmbito da região administrativa do regional das ilhas, celebrado entre 
a EMatEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEa-
MENto E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do presente contrato, 
a contratação Emergencial de Empresa especializada para execução de 
Serviços de Sanitização, visando o retorno dos servidores às suas ativida-
des laborais dos144 Unidades regionais, dos Escritórios locais distribuí-
dos no Estado do Pará, conforme especificação no termo de referência, de 
acordo com as normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 
da lei federal nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0653/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor 
regional de Marabá-aGUiBErto rodriGUES alVES (titular)-Matricula 
nº 57210887/1 e o Supervisor adjunto do regional de Marabá-aNtoNio 
EdiElSoN SilVa dE MElo (Suplente)-Matricula nº 57210981/1, para, na 
qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 
040/2021, no âmbito da região administrativa do regional de Marabá, 
celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GE-
oloGia SaNEaMENto E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do 
presente contrato, a contratação Emergencial de Empresa especializada 
para execução de Serviços de Sanitização, visando o retorno dos servido-
res às suas atividades laborais dos144 Unidades regionais, dos Escritórios 
Locais distribuídos no Estado do Pará, conforme especificação no termo de 
referência, de acordo com as normas e diretrizes vigentes. conforme pre-
coniza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0654/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervi-
sor regional do Médio amazonas - alaiN GiorGio Baia XaViEr (titu-
lar)-Matricula nº 5432421/1 e o Supervisor adjunto do regional do Médio 
amazonas - JUraNdir dE VaScoNcEloS BatiSta (Suplente)-Matricula 
nº 5690846/1, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a 
execução do contrato nº 040/2021, no âmbito da região administrativa do 
regional do Médio amazonas, celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa 
GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEaMENto E MEio aMBiENtE lt-
da-ME, constitui objeto do presente contrato, a contratação Emergencial 
de Empresa especializada para execução de Serviços de Sanitização, visan-
do o retorno dos servidores às suas atividades laborais dos 144 Unidades 
regionais, dos Escritórios locais distribuídos no Estado do Pará, conforme 
especificação no termo de referência, de acordo com as normas e diretrizes 
vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. PaE: 
2021/622683
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0655/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor regio-
nal de Santarém-EMiValdo JoSÉ oNEti rEBElo (titular) – Matricula nº 
3177840/1 e o Supervisor adjunto do regional de Santarém-UBirataN dE 
PiNa (Suplente)-Matricula nº 57175468/1, para, na qualidade de fiscais 
do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 040/2021, no âmbito 
da região administrativa do regional de Santarém, celebrado entre a EMa-
tEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEaMENto 
E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do presente contrato, a con-
tratação Emergencial de Empresa especializada para execução de Servi-
ços de Sanitização, visando o retorno dos servidores às suas atividades 
laborais dos144 Unidades regionais, dos Escritórios locais distribuídos no 
Estado do Pará, conforme especificação no termo de referência, de acordo 
com as normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei 
federal nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
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Portaria Nº0656/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor regio-
nal de São Miguel do Guamá-WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa 
(titular)-Matricula nº 55585597/1 e o Supervisor adjunto do regional de 
São Miguel do Guamá-ailtoN ViEira dE oliVEira (Suplente)-Matricula 
nº 3173569/1, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a 
execução do contrato nº 040/2021, no âmbito da região administrativa 
do regional de São Miguel do Guamá, celebrado entre a EMatEr-Pará 
e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEaMENto E MEio 
aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do presente contrato, a contrata-
ção Emergencial de Empresa especializada para execução de Serviços de 
Sanitização, visando o retorno dos servidores às suas atividades laborais 
dos144 Unidades regionais, dos Escritórios locais distribuídos no Estado 
do Pará, conforme especificação no termo de referência, de acordo com as 
normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal 
nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0657/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, o Supervisor regio-
nal do tocantins-PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo (titular)-Matricula 
nº 5065976/1 e o Supervisor adjunto do regional do tocantins - rai-
MUNdo MaciEl dE caStro (Suplente)-Matricula nº 80845100/1, para, 
qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 
040/2021, no âmbito da região administrativa do regional do tocantins, 
celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GE-
oloGia SaNEaMENto E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do 
presente contrato, a contratação Emergencial de Empresa especializada 
para execução de Serviços de Sanitização, visando o retorno dos servido-
res às suas atividades laborais dos144 Unidades regionais, dos Escritórios 
Locais distribuídos no Estado do Pará, conforme especificação no termo de 
referência, de acordo com as normas e diretrizes vigentes. conforme pre-
coniza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0658/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, a Supervisora re-
gional do Marajó-faBrÍcia PErEira BarroS (titular)-Matricula nº 
57211493/1 e a Supervisora adjunta do regional do Marajó-adda EllEN 
dE liMa SilVa (Suplente)-Matricula nº 57196209/1, para, na qualidade de 
fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 040/2021, no 
âmbito da região administrativa do regional do Marajó, celebrado entre 
a EMatEr-Pará e EMPrESa GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEa-
MENto E MEio aMBiENtE ltda-ME, constitui objeto do presente contrato, 
a contratação Emergencial de Empresa especializada para execução de 
Serviços de Sanitização, visando o retorno dos servidores às suas ativida-
des laborais dos144 Unidades regionais, dos Escritórios locais distribuí-
dos no Estado do Pará, conforme especificação no termo de referência, de 
acordo com as normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 
da lei federal nº 8.666/93. PaE: 2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente
Portaria Nº0659/2021– 10.09.2021
a PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, a Supervisora re-
gional do tapajós - MÔNica SoUSa rodriGUES EScaloNa (titular) - 
Matricula nº 57200826/2 e o Supervisor adjunto do regional do tapa-
jós-PEdro aParÍcio torrES QUEiroZ dE SoUZa (Suplente)-Matricula 
nº 3179435/1, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a 
execução do contrato nº 040/2021, no âmbito da região administrativa 
do regional do tapajós, celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa GE-
oPraG SolUÇÕES EM GEoloGia SaNEaMENto E MEio aMBiENtE ltda-
ME, constitui objeto do presente contrato, a contratação Emergencial de 
Empresa especializada para execução de Serviços de Sanitização, visando 
o retorno dos servidores às suas atividades laborais dos144 Unidades re-
gionais, dos Escritórios locais distribuídos no Estado do Pará, conforme 
especificação no termo de referência, de acordo com as normas e diretrizes 
vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. PaE: 
2021/622683.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS - Presidente

Protocolo: 703541

..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria Nº 1535, de 09 de seteMBro de 2021.
a SEcrEtária adJUNta dE GEStÃo adMiNiStratiVa E tEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e,
coNSidEraNdo o art. 36, da constituição do Estado do Pará, de 05 de 
outubro de 1989, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, 
pela administração Pública para atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público;
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, que 
versa sobre a contratação por tempo determinado;
coNSidEraNdo o decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, que disciplina 
o processo seletivo simplificado para a contratação de servidor temporário, 
em caráter de substituição;
coNSidEraNdo a necessidade formalizar equipe responsável para organi-
zar e efetivar os procedimentos para realização de processo seletivo da Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará- SEMaS e,
coNSidEraNdo os princípios que regem a administração Pública, em es-
pecial os da legalidade, publicidade e transparência.
rESolVE:
art. 1º instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Pará – SEMaS/Pa, a comissão de acompanhamento, 
execução, supervisão e deliberação do Processo Seletivo Simplificado – 
PSS de contratação temporária, de servidores para exercer função tempo-
rária nesta SEMaS.
art. 2º a comissão será composta pelos seguintes servidores:
- Patricia do Socorro SilVa Portal MariNHo – Matrícula nº 
5574080/5
- Nádia oliVEira NaSciMENto Brito – Matrícula nº 5094550/1
- ElaiNE PatrÍcia dE oliVEira araÚJo – Matrícula nº 57188840/1
- aVaNY MiriaM oliVEira triNdadE – Matrícula nº 5444691/4
- aNa claUdia SaraiVa da coSta MacEdo – Matrícula nº 97571498/2
- EVEliNE fariaS UcHoa – Matrícula nº 57175327/1
- EMaNUEl lUcaS PErEira dE liMa – Matrícula n º5930945/3
- diaNa da SilVa caStro – Matrícula nº 54189441/2
- WYlfrEdo PraGaNa dE oliViEra – Matrícula nº 57201647/1
- aNdrÉ lUiS SoUSa da coSta – Matrícula nº 57214878/1
- tHiaGo JUScEliNo alVÃo da SilVa – Matrícula nº 05913647/3
art. 3º a comissão será coordenada pela servidora Patricia do Socor-
ro SilVa Portal MariNHo, que convocará reuniões sempre que houver 
necessidade.
Parágrafo único. Qualquer membro da comissão poderá solicitar reunião, 
informando previamente à coordenação.
art. 4º a execução das atividades da comissão pelos servidores partici-
pantes, será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, 
sendo considerada como serviço público relevante e não remunerada.
art. 5º o Gabinete do Secretário prestará o apoio administrativo neces-
sário ao desenvolvimento das atividades da comissão, devendo todos os 
setores da SEMaS/Pa, quando demandados, prestar as informações neces-
sárias à comissão para a execução de suas competências.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUtaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias – SaGat.

Protocolo: 703543
Portaria Nº 01560/2021-dGaF/GaB/seMas, de 10/09/2021
Nome: EVErtoN BarroS diaS
Matrícula: 57235011/1
cargo: técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 10 (dez) dias de licença Paternidade
Período: 03/09/2021 a 12/09/2021
HUGo YUtaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 703456
Portaria 01558/2021-dGaF/GaB/seMas, de 10/09/2021
Nome: criStiaNo da SilVa MoraiS
Matrícula: 57230988/2
função: assistente administrativo
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 31/05/2021 a 07/06/2021
HUGo YUtaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 703454

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: Safira GUErrEiro SilVEira
MatrÍcUla: 5955030
fUNÇÃo: aSSiStENtE adMiNiStratiVo
a coNtar dE 13/09/2021
NoME: GiliaM dE MatoS araÚJo
MatrÍcUla: 5927688
fUNÇÃo: tÉcNico EM GEStÃo dE MEio aMBiENtE-Engenharia ambiental
a coNtar dE 13/09/2021
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS

Protocolo: 703622
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.

errata
.

errata da Portaria Nº 01248/2021-dGaF/GaB/seMas, de 
09/08/2021, PUBLicada No doe 34.664 de 10/08/2021.
onde se lê: “(...) 120 (cento e vinte) dias (...); (...) 19/07/2021 a 
15/11/2021 (...)”
Leia-se: “(...) 180 (cento e oitenta) dias (...); (...) 19/07/2021 a 
14/01/2022 (...)”

Protocolo: 703265
errata da Portaria Nº 1452/2021 – GaB/seMas, de 
25/08/2021, Publicada no doe Nº 34.694 do dia 10/09/2021,
oNde se LÊ:
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e almeirim/Pa
Leia-se:
origem: Santarém/Pa
destino: almeirim/Pa
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 703697

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo coNtratUaL BiLateraL
coNtrato Nº 016/2021 – seMas/Pa
Processo Pae N° 2021/263693 – seMas/Pa
Exercício: 2021
Objeto: Rescisão Amigável do Contrato n°016/2021_SEMAS, com funda-
mento no inciso ii do art. 79 da lei no 8.666/1993,
Parecer Jurídico n° 30674/coNJUr/GaBSEc/2021
data da assinatura: 13/09/2021
EStE coNtrato SErá rESciNdo Na data dE SUa PUBlicaÇÃo
contratado: lottUS coMÉrcio dE aliMENtoS E BEBidaS EirEl - cNPJ: 
34.018.264/0001-94
Endereço: Passagem Paulo assunção, sn, Bairro doicuí Guajará, cEP: 
67.125-220, ananindeua/Pa
ordenador de despesas: JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida /Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 703609

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021
objeto: contratação de empresa especializada na comercialização de refei-
ções por quilo, tipo self service e lanches aos servidores.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 14.09.2021: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
Local de Abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 24/09/2021 às 10:00 h (horário de Brasília)
14 de setembro de 2021.
Kristiane Maia Gluck Paul
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 703681
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021
objeto: aquisição de materiais para educação ambiental.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 14.09.2021: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
Local de Abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 24/09/2021 às 10:00 h (horário de Brasília)
14 de setembro de 2021.
aziel Moraes da luz
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 703670

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1554/2021 - GaB/seMas 10 de seteMBro de 2021.
objetivo: Participar de reunião com o Banco Nacional de desenvolvimento 
Econômico e Social – BNdS, em Brasília.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df e Palmas/to
Período: 15/09 a 19/09/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5930962/1 – raUl ProtáZio roMÃo - (Secretário adj. de Gestão de 
recursos Hídricos e clima)
ordENadora: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 702643
Portaria Nº 1561/2021 - GaB/seMas 10 de seteMBro de 2021.
objetivo: realizar destinação dos animais silvestres no Município de cas-
tanhal/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa
Período: 09/09/2021 – ½ diária.
Servidores:
- 5954925/ 1- HUGo dElEoN doS SaNtoS diaS - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 6403561/ 2 - Maria aUGUSta dE JESUS liMa - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão administrativa de financeira.

Protocolo: 703045

Portaria Nº 1555/2021 - GaB/seMas 10 de seteMBro de 2021.
objetivo: acompanhar agenda de reuniões interinstitucionais entre repre-
sentantes da SEMaS com gestores municipais e representantes dos produ-
tores rurais da região araguaia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e Xinguara/Pa
Período: 13/09/2021 a 16/09/2021- 3 e ½ diárias.
Servidoras:
-5955014/1- aNa PaUla MoNtEiro alENcar (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
-6403463/1- aGirlaYNE dE SoUZa rEiS (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
-57193040/4- MaXiMira dE araUJo coSta (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 703085

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1564 /2021-dGaF/GaB/seMas, 13.09/2021
conceder 20 (vinte) dias de férias regulamentares ao servidor abaixo:

MatricUla SErVidor EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
5938500/ 2 tHUlio taVarES fErrEira 2020/2021 26/10/2021 a 14/11/2021

HUGo YUtaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 703477

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo: 10153/2021
NoMe do iNFrator: NÃo ideNtiFicado
Em consonância com o Parecer Jurídico nº 30756/coNJUr/GaBSEc/2021, 
e com fundamento no art. 119, iii da lei Estadual nº 5.887/1995 c/c art. 
134 do decreto federal nº 6.514/2008, a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, através de seu titular, MaNtÉM o 
termo de apreensão: tad-2-S/20-11-00212/2020GEflor para, no mo-
mento oportuno, esta Secretaria efetivar na modalidade que melhor lhe 
aprouver (venda, doação, destruição ou alienação), a destinação do instru-
mento qualificado como um saco de 50kg de cassiterita encontrada em um 
área de extração ilegal de minérios, sem a identificação do infrator, com a 
observância das disposições do decreto Estadual nº 204/2019, bem como 
da legislação aqui indicada, e demais formalidade legais pertinentes, sendo 
o processo encerrado, observando as formalidades legais.
Processo: 38173/2020
NoMe do iNFrator: PaULo JosÉ da siLVa
Em consonância com o Parecer Jurídico nº 30692/coNJUr/GaBSEc/2021, 
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, 
através de seu titular, dEclaroU a NUlidadE do auto de infração aUt-
2-S/20-12-00329, lavrado em face de PaUlo JoSÉ da SilVa, falecido, 
decretando seu arquivamento, face a perda do objeto da autuação pro-
cedida, por todo o exposto e fundamentado na presente análise, em tudo 
observadas as formalidades legais.
Processo: 32819/2020
NoMe do iNFrator: F F B coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSitiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 16, inciso i e art. 81, inciso 
Vi, da lei Estadual nº 6.381/2001, em consonância com o art. 70, da lei 
federal nº 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlta 
SiMPlES no valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração n° aUt-
1-S/20-11-00476, e considerando que houve comprovação do cumprimen-
to da penalidade (conforme pagamento do daE 702189833788), sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 2495/2016
NoMe do iNFrator: edsoN LUiZ PioVesaN
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSitiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEito o auto de infração nº 
3313/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos ter-
mos do §1º e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos devendo, portanto, 
provocar o desembargo da área objeto do processo, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 29045/2015
NoMe do iNFrator: Madeireira saNta catariNa Ltda - ePP
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSitiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1º do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlta SiMPlES 
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no valor de 20.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 07781/2015, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, 
o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa, para inscrição em 
dívida ativa não tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 16412/2009
NoMe do iNFrator: LeUdiVaN LeNsi iNdÚstria - Me
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSitiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 66, da lei federal nº 6.514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEito o auto de infração nº 
1556/2009/GErad, ante a incidência da prescrição executória, de acordo 
com Súmula 467 do StJ, sendo este arquivado, observando as formalida-
des legais.
EXtrato dE dEciSÃo
ProcESSo: 471265/2008
NoME do iNfrator: cÍcEro aldriM rodriGUES PaiXÃo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSitiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEito o auto de infração 
nº 1440/2008/GErad, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2º do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 703633

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 489 de 10 de setembro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/955627 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Sistematizar procedimentos com instituições parceiras para es-
tabelecer de forma ordenada critérios permitidos para a utilização e ocupa-
ção territorial do Monumento Natural do atalaia.
origem: Maracanã-Pa
destino: Salinópolis-Pa
Período: 02 a 04/09/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: diego costa lopes - 5960404 - Gerente
Karla lESSa BENGtSoN 
PrESidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 703738

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 99/2021/crH-GaB
Belém, 10 de setembro de 2021
o Sr.UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo n° 2021/990616, e ofício interno n° 
121/2021-GaB.SEc,SEGUP de 09/10/2021.
coNSidEraNdo: o decreto que designou o servidor dPf rÔMUlo rodo-
ValHo GoMES, Secretário adjunto de Gestão operacional/SEGUP, Mf n° 
5947315/1, para responder pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
rESolVE: designar o servidor cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS do 
SaNtoS, diretor, Mf n° 5420628/3, para responder pelo cargo de Secretá-
rio adjunto de Gestão operacional/SEGUP, no referido período.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretario de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 703368

.

.

errata
.

Portaria Nº 1.171/2021/crH-GaB de 05/08/2021, publicada no 
doe Nº 34.661 de 06/08/2021.
onde se lê: Mf nº 5958222
Leia-se: Mf nº 3156427

Protocolo: 703273

errata da Portaria N° 1336/2021-saGa de 31.08.2021, PUBLi-
cada No doe n° 34.687 de 01.09.2021, PerÍodo de FÉrias da 
serVidora aLBa aLMeida de oLiVeira:
oNde se LÊ: 01/10 a 30/10/2021
Leia-se: 02/10 a 31/10/2021.

Protocolo: 703474
errata da Portaria N° 1363/2021-saGa de 02.09.2021, PUBLi-
cada No doe n° 34.692 de 08.09.2021, PerÍodo de FÉrias da 
serVidora aLBa aLMeida de oLiVeira:
oNde se LÊ: 01/10 a 30/10/2021
Leia-se: 02/10 a 31/10/2021.

Protocolo: 703497

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 163/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/515075
Exercício: 2021
origem: Pregão Eltrônico nº 015/2021- SEGUP/Pa
objeto: a contratação de empresa especializada em para prestação dos 
serviços de liMPEZa, dESiNfEcÇÃo E HiGiENiZaÇÃo dE caiXa d’áGUa 
E ciStErNaS, coNtrolE dE VEtorES E PraGaS UrBaNaS e dESENtU-
PiMENto, liMPEZa E rEtirada dE rESÍdUoS SÓlidoS dE foSSa (itens 
12, 13, 14, 15, 16 e 17 do lotE ii), para atender a Secretaria de Seguran-
ça Pública e Defesa, de acordo com as condições e especificações previstas 
no termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 265/2021-coNJUr
data de assinatura: 10 de setembro de 2021.
Vigência: 10/09/2021 a 09/09/2022
Valor global: r$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)
Programação orçamentaria:21.101.06.122.1297.8338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas; Natureza: 339039 e fonte: 0101.
contratada: rEVErSa aMBiENtal SErVicoS E colEtora dE rESidUoS 
EirEli.
cNPJ: 27.208.498/0001-39
Endereço: Estrada Santana do aura, SN°, bairro: águas lindas, cEP 
67033-765, cidade: ananindeua/Pa.
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 703259
coNtrato Nº 139/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/77584
Exercício: 2021
origem: Pregão Eltrônico nº 008/2021- SEGUP/Pa
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços especializa-
dos - que utilize tecnologia da informação – na manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças, equipamentos e acessórios náuticos, por 
meio de rede credenciada, a fim de atender as necessidades dos Veículos 
Náuticos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Po-
lícia Militar, Polícia civil e corpo de Bombeiros Militar do Pará e outros que 
por ventura forem adquiridos durante a vigência do contrato, incluindo os 
vários municípios onde esses Órgãos estão presentes, conforme condições 
estabelecidas no termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 141/2021-coNJUr
data de assinatura: 10 de setembro de 2021.
Vigência: 10/09/2021 a 09/09/2022
Valor global: r$ 2.574.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta e quatro 
mil reais)
Programação orçamentaria: Programa de trabalho: 
21.101.06.181.1502.8838 - realização de Missões do Grupamento aéreo 
e fluvial; Natureza: 339039 e fonte: 0101.
contratada: VolUS tEcNoloGia E GEStao dE BENEficioS ltda.
cNPJ: 03.817.702/0001-50
Endereço: rua rosulino ferreira Guimarães nº 839, centro, cEP: 75.901-
260, rio Verde – Go.
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 703257
coNtrato adMiNistratiVo Nº 171/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/862631
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 139/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como supervisora no 
curso de reprodução Simulada (crime contra vida e crime contra o patri-
mônio), aprovado pela resolução nº 390/2021 e 395/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 392/2021-coNJUr
data de assinatura: 06 de Setembro de 2021
Vigência: 08/09/2021 a 29/11/2021
Valor Global: r$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Programação orçamentaria: 85.201.06.181.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: dilMa dUartE tEiXEira
cPf: 128.536.312-49
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703605
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 162/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/896946
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 138/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina Políticas Públicas de Segurança, no curso Superior de Polícia e 
Bombeiro Militar - Especialização em Gestão Estratégica em defesa Social 
2021, a provado pela resolução nº 377/2021-coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 393/2021-coNJUr
data de assinatura: 06 de Setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global: r$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047. 
40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: SaNdoVal BittENcoUrt dE oliVEira NEto
cPf: 256.905.822-04
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703595
coNtrato adMiNistratiVo Nº 172/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/862631
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 140/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina local de crime e reprodução Simulada (crime contra vida e crime 
contra o patrimônio), no curso de reprodução Simulada, a provado pela 
resolução nº 390/2021 e 395/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 391/2021-coNJUr
data de assinatura: 06 de Setembro de 2021
Vigência: 08/09/2021 a 29/11/2021
Valor Global: r$ 5.600 (cinco mil e seiscentos).
Programação orçamentaria: 85.201.06.181.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Jadir ataidE doS SaNtoS
cPf: 127.179.752-58
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703603
coNtrato adMiNistratiVo Nº 161/2021-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2021/896946
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 137/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina Gestão Estratégica em defesa Social, no curso Superior de Polícia e 
Bombeiro Militar - Especialização em Gestão Estratégica em defesa Social 
2021, a provado pela resolução nº 377/2021-coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 394/2021-coNJUr
data de assinatura: 06 de Setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global: r$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047. 
40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JoÃo fraNciSco Garcia rEiS
cPf: 094.055.502-68
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703586
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº081/2020-seGUP/Pa
Processo eletrônico nº2020/43520
origem: Pregão Eletrônico nº 006/2020-SEGUP
fundamento legal: Parecer Jurídico nº 401/2021 - coNJUr/SEGUP
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 94 (noventa e 
quatro) dias, com início a contar de 15/09/2021 até 16/12/2021.
data da assinatura: 13/09/2021
Vigência: 15/09/2021 á 16/12/2021
contratada: MicroSENS S/a
cNPJ: 78.126.950/0011-26
Endereço: rodovia Governador Mário covas, nº 882 - armazem 01, Meza-
nino 01, Box 06 - Padre Mathias, cariacia - Espírito Santo.
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703650

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2021-FesP
considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2021/299344 e, após 
constatada a regularidade dos atos procedimentais e recursos apresenta-
dos, a autoridade competente Sr. Wagner luiz de aviz carneiro, adJUdica 
E HoMoloGa, com base no art. 45 do decreto federal nº 10.024/2019, o 
Pregão Eletrônico nº 08/2021-fESP, cujo objeto é a aQUiSiÇÃo dE 70 
EQUINOS A SEREM EMPREGADOS PELO RPMONT, conforme especifica-
ções constantes do termo de referência, anexo i do Edital e demais ane-
xos, pela proposta habilitada para o item, nos termos do certame aci-
ma mencionado, da seguinte empresa: rENd BraSil ltda, cNPJ/Mf nº 
11.157.255.0001-89 pelo Valor Global de r$ 1.108.100,00 (um milhão, 
cento e oito mil e cem reais).
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
 Wagner luiz de aviz carneiro
Secretário Executivo do fESP

Protocolo: 703390
.

diÁria
.

Portaria Nº 1375/2021–saGa
oBJEtiVo: à serviço desta Secretaria.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 24.08.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1(uma) de alimentação
SErVidor(ES):caP PM fraNciSco JoSÉ dE caStro dE SoUZa, 
Mf:5196604-1
caP ÉdMo MaUro coElHo coSta, Mf:5630312-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703663
Portaria Nº 1383/2021–saGa
oBJEtiVo: para representação no programa território pela PaZ(tErPaZ).
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 14 à 16.09.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): HEltoN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 5706386-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1384/2021–saGa
oBJEtiVo: para participar da “operação inundata”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): aMaPá/aP E afUá/Pa
PErÍodo: 30.08 à 13.09.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 14 ½ (quatorze e meia)
SErVidor(ES): PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa, Mf: 5914335
loUrENÇo JoSÉ dE MatoS SaldaNHa, Mf: 5900352
aNtÔNio da PaiXÃo NoNato, Mf: 5949629
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1385/2021–saGa
oBJEtiVo: para participar da “operação inundata”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): aMaPá/aP E afUá/Pa
PErÍodo: 30.08 à 06.09.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
SErVidor(ES): artHUr do roSário BraGa, Mf: 57221105
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1386/2021–saGa
oBJEtiVo: para participar da “operação inundata”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): aMaPá/aP E afUá/Pa
PErÍodo: 30.08 à 13.09.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 15(quinze) de alimentação e 14(quatorze) de 
pousada
SErVidor(ES): Sd PM aNtÔNio PaNtoJa riBEiro NEto, Mf: 5920953-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1387/2021–saGa
oBJEtiVo: para participar da “operação inundata”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): aMaPá/aP E afUá/Pa
PErÍodo: 31.08 à 07.09.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
SErVidor(ES): JaNair oliVEira da SilVa, Mf: 5332788
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703759
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 173/2021 –ccc/PMPa: NoME-
AR a CAP QOPM RG 35499 SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, a fim de fiscalizar 
o contrato administrativo n.º 06/2020 – ccc/PMPa celebrado entre a PMPa e a 
Empresa crEdicar locadora dE VEÍcUlo; registre-se, publique-se, cumpra-
se; Belém/Pa, 13 de Setembro de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo 
– cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 703716
Portaria Nº 005/2021 – cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 de fevereiro de 
2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 15 de janeiro de 2014 
e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de janeiro de 2020;
coNSidEraNdo o disposto no art. 51, §4º, da lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear a comissão Permanente de licitação, a qual será respon-
sável por todos os atos necessários aos processos licitatórios, sob a égide 
da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
art. 2º. ficam designados os seguintes policiais militares para compor a co-
missão Permanente de licitação e desempenharem suas respectivas funções:
i - Nelson alves de Sena tEN cEl QoPM rG 29194, Presidente da comis-
são Permanente de licitação;
ii - rodrigo octavio Saldanha leite, MaJ QoPM rG 27034, Membro da 
comissão Permanente de licitação;
III - Gisely Moraes de Carvalho, MAJ QOPM RG 30354, Membro da Comis-
são Permanente de licitação
iV - Jacqueline da trindade Santiago, caP QoPM rG 35498, Membro da 
comissão Permanente de licitação;
art.3º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura, possuin-
do validade de 01 (um) ano, revogando-se todas as disposições em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 703420
Portaria Nº 006/2021 – cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 de fevereiro de 
2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 15 de janeiro de 2014 
e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de janeiro de 2020
coNSidEraNdo o disposto no art. 34 da lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011;
r E S o l V E:
art. 1º Nomear a comissão Permanente, a qual será responsável por todos 
os atos necessários para processar e julgar os processos licitatórios no 
regime diferenciado de contratação- rdc, nas formas eletrônica e presen-
cial, em conformidade com o art. 34 da lei 12.462/2011.
art. 2º ficam designados os seguintes policiais militares para compor a co-
missão Permanente de licitação e desempenharem suas respectivas funções:
Nelson alves de Sena – tEN cEl QoPM, Mf: 5817803-1, cPf: 658.950.292-
72, função: Presidente;
rodrigo octavio Saldanha leite - MaJ QoPM, Mf: 5773776-1, cPf: 
635.067.932-68, função: Presidente Substituto/Membro;
Gisely Moraes de Carvalho - MAJ QOPM, MF: 5832993-1, CPF: 701.342.272-
04, função: Membro;
Jacqueline da trindade Santiago - caP QoPM, Mf: 57192701-2, cPf: 
611.142-91, função: Membro;
luiz augusto Brito tavares - 2º tEN QoaPM rG 24842, Mf: 5700116-1, 
cPf: 454.230.912-68, função:
Art. 3º Definir que a presente Portaria tem abrangência exclusiva para os 
certames da modalidade rdc.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 703425
Portaria Nº 004/2021 – cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 de fevereiro de 
2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 15 de janeiro de 2014 
e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de janeiro de 2020;
considerando o disposto na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 
2002 (institui, no âmbito do Estado do Pará, a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), regula-
mentada pelo decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020 (regu-
lamenta a modalidade de licitação denominada pregão na forma eletrônica 
no âmbito da administração Pública Estadual).
r E S o l V E:
art.1º – dESiGNar os policiais militares relacionados no anexo Único 
desta Portaria, para atuarem como autoridade competente/Homologador, 
Pregoeiro e Membros de Equipe de apoio, junto aos Sistemas de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pela Polícia Militar do Pará.
art.2º – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 

possuindo validade de 01 (um) ano.
art.3º – revogam-se as disposições em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

aNeXo ÚNico
Portaria Nº 004/2021-cPL/PMPa

dadoS do SErVidor PErfil
NoME: José dilson Melo de Souza Júnior – cEl QoPM

comandante-Geral da PMPa - cEl QoPM
Mf: 5280699-1

cPf: 426.627.292-87
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

tEl. coMErcial: (91) 3258-9928 tEl. fUNc: 98426-6001

aUtoridadE coMPEtENtE/
HoMoloGador

NoME: Marcelo ronald Botelho de Souza– cEl QoPM
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa - cEl QoPM

Mf: 5280680-1
cPf: 391.786.842-34

cEP: 66.823-010
ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,

Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa
tEl. coMErcial: (91) 3258-9928 tEl. fUNc: 98406-2417

2ª aUtoridadE coMPE-
tENtE/

HoMoloGador

NoME: Nelson alves de Sena– tEN cEl QoPM
Mf: 5817803-1

cPf: 658.950.292-72
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

tEl. coMErcial: (91) 3258-9928 tEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEiro/
EQUiPE dE aPoio

 

NoME: rodrigo octavio Saldanha leite - MaJ QoPM
Mf: 5773776-1

cPf: 635.067.932-68
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

tEl. coMErcial: (91) 3258-9928 tEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEiro/
EQUiPE dE aPoio

 

NOME: Gisely Moraes de Carvalho - MAJ QOPM
Mf: 5832993/1

cPf: 701.342.272-04
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

tEl. coMErcial: (91) 3258-9928 tEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEira/
EQUiPE dE aPoio

 

NoME: Jacqueline da trindade Santiago - caP QoPM
Mf: 57192701-2

cPf: 757.611.142-91
cEP:  66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

tEl. coMErcial: (91) 3258-9928 tEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEira/
EQUiPE dE aPoio

NoME: luiz augusto Brito tavares - 2º tEN QoaPM
Mf: 5700116-1

cPf: 454.230.912-68
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: coqueiro, Belém-Pa

tEl. coMErcial: (91) 3258-9929 tEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEiro/
EQUiPE dE aPoio

Protocolo: 703415
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 178/2021 –ccc/PMPa: No-
MEar a caP QoPM rG 35468 KEllY Patricia ALVES GONÇALVES, a fim de 
fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 073/2021 – CCC/PMPA celebrado en-
tre a PMPa e a Empresa MUltiflEX do BraSil ltda; registre-se, publique-
se, cumpra-se; Belém/Pa, 13 de Setembro de 2021; JorGE WilSoN PiNHEi-
ro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 703506
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 177/2021 –ccc/PMPa: No-
MEAR a CAP QOPM RG 35468 KELLY PATRICIA ALVES GONÇALVES, a fim de 
fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 072/2021 – CCC/PMPA celebrado entre a 
PMPa e a Empresa SUElEN Patricia dE Brito PirES; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 13 de Setembro de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 703503
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 180/2021 –ccc/PMPa: No-
MEAR a CAP QOPM RG 35468 KELLY PATRICIA ALVES GONÇALVES, a fim de 
fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 074/2021 – CCC/PMPA celebrado en-
tre a PMPa e a Empresa aNa PaUla BElo Morato; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 13 de Setembro de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro 
dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 703509
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adMissÃo de serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 

sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
coNVocaÇÃo Para adMissÃo de MatrÍcULa e 

iNcorPoraÇÃo reFereNte
ao editaL Nº 001/ cFP/PMPa/2016

Edital Nº 007/SSMrPc/2021 – cfP/PMPa, dE 13 dE SEtEMBro dE 2021
o EStado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), representada 
por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl 
QoPM, torna pública a convocação do candidato do concurso Público nº 001/
PMPa/2016, para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar 
do Pará, daNiEl lUiZ loPES dE frEitaS, em decorrência de recomendação 
da Exmª. Srª. aNa caroliNa loBo GlÜcK PaÚl PEraccHi – Procuradora-
Geral adjunta do contencioso, por meio do ofício n° 001503/2020-PGE-Ga-
B-PCTA, para fins de cumprimento da decisão judicial nos autos do Mandado 
de Segurança, processo nº 0816794-76.2017.8.14.0301, para reformar a 
sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, determinando que o 
impetrante seja incluído na próxima turma que venha se abrir para o curso 
de formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos 
reFereNtes À HaBiLitaÇÃo:

1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, até o dia 23 de setembro 
de 2021, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. a não apresentação dos documentos previstos no subitem 2.1 deste 
Edital, inabilitará a matrícula e incorporação e, implicará na perda do di-
reito à vaga, conforme as normas editalícias do concurso Público nº 001/
PMPa/2016, de acordo com o contido no subitem 15.3 do Edital nº 001/
cfP/PMPa, de 19 de maio de 2016.

2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, pre-
vistos no subitem 1.1 deste Edital, para apresentação e entrega dos docu-
mentos a seguir relacionados, a fim de ser matriculado no Curso de For-
mação de Praças e incorporado no efetivo da corporação, conforme esta-
belecido no subitem 15.2 do Edital nº 001/cfP/PMPa, de 19 de maio 2016:
a. certidão de nascimento ou casamento;
b. documento de identidade;
c. título de eleitor e comprovante (s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d. comprovante de regularidade de situação militar (somente para os can-
didatos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado 
de dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e. Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, com respectivo 
Histórico Escolar;
f. atestado de antecedentes policiais, expedidos pela Polícia civil do (s) 
local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
g. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
h. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
i. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum federal 
do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
j. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar fede-
ral do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
k. cadastro de Pessoa física (cPf);
l. cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada);
m. cartão do PaSEP (se o candidato for servidor público ou militar);
n. três fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
o. comprovante de residência;
p. firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
q. firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo.
r. carteira Nacional de Habilitação categoria “B”.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘n’, 
‘p’ e ‘q’, que deverão ser entregues em via original, os demais documentos 
deverão ser entregues em 03 (três) cópias simples, todas acondicionadas 
em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato 
apresentar os documentos originais na ocasião da entrega para fins de 
autenticação pela corporação.
3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
coMaNdaNtE GEral da PMPa

Protocolo: 703746
.

errata
.

errata da Portaria Nº 1990/19/di/dF, contida no doe nº 34.005 
do dia 10/10/2019; onde Lê-se: Servidor: cB PM JoHNatHaN SilVa 
fEitoSa cPf: 849.985.552-00; Valor: r$ 720,00; Leia-se: cB PM 
JoNHNatHaN SilVa fEitoSa cPf: 849.985.552-00; Valor: r$ 720,00; 
ordenador: JoSÉ EdUardo dE oliVEira PiMENtEl.

Protocolo: 703303

errata da Portaria Nº 1417/19/di/dF, contida no doe nº 33.909 
do dia 02/07/2019; onde Lê-se: Servidor: cB PM Manoel Edivanildo 
ferreira; cPf: 709.920.432-00; Valor: r$ 216,00; Leia-se: cB PM Manoel 
Edivanildo ferreira; cPf: 709.928.432-00; Valor: r$ 216,00;. ordenador: 
MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa.

Protocolo: 703513
..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 40/2021 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto:aquisição de Notebook 2 em 1 para ser empregado no 
Quartel do Comando-Geral, cujas especificações se encontram detalhadas 
neste termo de referência, conforme condições, quantidade e exigências es-
tabelecidas no Edital e seus anexos. data e hora de abertura: 27/09/2021, às 
09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras. informações: (91) 
984210841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.
gov.br e www.gov.br/compras. Belém-Pa, 13 de setembro de 2021. rodriGo 
octáVio SaldaNHa lEitE MaJ QoPM rG 27034 – PrEGoEiro

Protocolo: 703616
Pregão eletrônico nº 43/2021 – cPL/PMPa.
Órgão: PolÍcia Militar do Pará.
Objeto: elaboração de projetos básicos e executivos de edificações novas e re-
formas, projetos de urbanização, projetos complementares, levantamentos to-
pográficos e cadastrais e estudos geotécnicos, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital, no termo de referência e demais anexos.
data e hora de abertura: 29/09/2021, às 10:00 hs (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras.
informações: (91)984210841.
Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras.
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
Nelson alves de Sena – ten cel PM
Pregoeiro

Protocolo: 703548
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 720/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, cHriStiNE dE 
oliVEira PiNHEiro, MaJ PM Mf 5887607/1, do efetivo do (a) corregedoria 
Geral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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 721/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MaiQUEl da 
SilVEira rodriGUES, MaJ PM, Mf: 5833159/ 1, do efetivo do (a) 27º BPM/
cPc i/Belém; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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 722/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, iSaac ricardo 
MoNtEiro roffÉ da SilVa, tEN cEl PM, Mf 5673887/1, do efetivo do (a) 
corcPr iii/castanhal; 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 723/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Marco aNtoNio 
SalGado da coSta, MaJ PM, Mf 5833345/1, em favor do fiscal administrativo 
do QcG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
MatErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM
Portaria Nº 724/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Marco aNtoNio 
SalGado da coSta, MaJ PM, Mf 5833345/1, em favor do fiscal administrativo 
do QcG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
MatErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Protocolo: 703672
.

diÁria
.

Portaria Nº 1472/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 14 a 19/01/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Wallex 
Santos de lima; cPf: 983.640.222-53; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Euler 
Bruno Bentes do Nascimento; cPf: 020.300.012-95; 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 1473/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGt PM antonio Sérgio Macedo 
Pina; cPf: 302.286.202-44; Valor: r$ 131,88. cB PM daniel Soares Silva; 
cPf: 005.571.913-94; Valor: r$ 126,60. Sd PM Marco antonio trindade 
de Macedo; cPf: 036.408.652-19; Valor: r$ 126,60. Sd PM camila 
adriane alves Vilarinho Sodré; cPf: 012.730.702-83; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1474/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 07/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e de pousada; Servidores: SGt PM Waldeci 
da cruz Soares; cPf: 295.299.802-72; Valor: r$ 131,88. cB PM Helcio 
carlos Pantoja Malcher; cPf: 806.442.362-72; Valor: r$ 126,60. Sd PM 
danielson ferreira Penha; cPf: 021.251.672-80; Valor: r$ 126,60. Sd PM 
Maicon Vinicius Gomes teles; cPf: 030.005.872-17; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1475/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 12/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e de pousada; Servidores: SGt PM refson Silva 
Nascimento; cPf: 586.859.282-49; Valor: r$ 131,88. cB PM Bruno afonso 
de Melo favacho; cPf: 785.585.222-00; Valor: r$ 126,60. cB PM franklin 
ferreira de Queiroz; cPf: 682.857.362-53; Valor: r$ 126,60. Sd PM luan 
de Jesus Silva; cPf: 059.975.045-65; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1476/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 19/06/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e de pousada; Servidores: SGt PM Josiene do 
Socorro Pantoja alves; cPf: 700.665.822-53; Valor: r$ 131,88. SGt PM 
Justino amaral de Souza; cPf: 395.486.512-20; Valor: r$ 131,88. cB PM 
luis augusto da Silva alves; cPf: 637.436.712-04; Valor: r$ 126,60. Sd 
PM alexsandro Nunes da cruz; cPf: 974.339.502-49; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1477/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 10/07/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGt PM Jonas da Silva torres; 
cPf: 754.090.382-15; Valor: r$ 131,88. cB PM cleomar Matos costa; cPf: 
641.092.322-87; Valor: r$ 126,60. cB PM rodrigo Barbosa e Silva; cPf: 
891.651.012-00; Valor: r$ 126,60. Sd PM Hermes Manoel damasceno de 
Barros; cPf: 965.503.172-15; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1478/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 03/04/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Marcelo Jefferson Silva da 
Silva; cPf: 333.046.292-20; Valor: r$ 131,88. cB PM rafael Siqueira dos 
Santos; cPf: 811.844.502-00; Valor: r$ 126,60. Sd PM leandro Junior 
Pinto Santos; cPf: 000.581.892-38; Valor: r$ 126,60. Sd PM Willian 
ferreira tavares; cPf: 886.520.252-15; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1479/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 24/04/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGt PM rossildo Valente de 
Brito; cPf: 430.455.372-00; Valor: r$ 131,88. SGt PM José ribamar 
oliveira da Silva filho; cPf: 644.038.072-91; Valor: r$ 131,88. cB PM 
clebson alberto Gonçalves cruz; cPf: 779.258.312-00; Valor: r$ 126,60. 
cB PM Viviane Vasconcelos alves; cPf: 005.023.262-20; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1480/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 24/04/2021; Quantidade 
de diárias: 0 de alimentação; Servidores: SGt PM orlando lima Pinho 
Junior; cPf: 400.569.102-15; Valor: r$ 131,88. cB PM roque Barbosa 
Gonçalves; cPf: 862.236.232-91; Valor: r$ 126,60. cB PM izaelson de 
Matos da Silva; cPf: 510.721.062-72; Valor: r$126,60. Sd PM Marcelo 
cristian da conceição Matias; cPf: 002.492.592-65; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1481/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. coVid); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 28/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidor: cB PM roberto rodrigues alencar; cPf: 735.836.342-
68; Valor: r$ 126,60. cB PM Marcio Pereira de lima; cPf: 841.195.432-
34; Valor: r$ 126,60. cB PM rodrigo Barbosa e Silva; Valor: r$ 126,60. 
cB PM odair José Silva de araujo; cPf: 909.760.612-87; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1482/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 24/06/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGt PM José ribamar oliveira da 
Silva filho; cPf: 644.038.072-91; Valor: r$ 131,88. cB PM Bruno afonso 
de Melo favacho; cPf: 785.585.222-00; Valor: r$ 126,60. cB PM Yuri 
Kellysson Bezerra de Araujo; CPF: 072.640.354-76; Valor: R$ 126,60. CB 
PM franklin ferreira de Queiroz; cPf: 682.857.362-53; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1483/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Ney Luiz Santana da 
Silva; cPf: 600.685.582-87; Valor: r$ 131,88. cB PM roberto rodrigues 
alencar; cPf: 735.836.342-68; Valor: r$ 126,60. cB PM leilo Sidne Barata 
Neves; cPf: 520.554.852-53; Valor: r$ 126,60. cB PM Marcio Pereira de 
lima; cPf: 841.195.432-34; Valor: r$126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1484/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 17/07/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGt PM refson Silva Nascimento; 
cPf: 586.859.282-49; Valor: r$ 131,88. cB PM franklin ferreira de 
Queiroz; cPf: 682.857.362-53; Valor: r$126,60. cB PM Bruno afonso 
de Melo favacho; cPf: 785.585.222-00; Valor: r$ 126,60. Sd PM luan 
de Jesus Silva; cPf: 059.975.045-65; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1485/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: São Miguel do Guamá-Pa; Período: 03/03/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: Sd PM francisco carlos Nunes 
Moraes Junior; cPf: 017.505.822-95; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1486/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
tucuruí-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 15/03/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM orian Moraes Viana; cPf: 
700.167.202-53; Valor: r$ 126,60. cB PM roniclesio Soares fernandes; 
cPf: 973.754.032-87; Valor: r$ 126,60. cB PM lailton da costa coelho; 
cPf: 975.451.202-72; Valor: r$ 126,60. cB PM Edinaldo de Jesus alves; 
cPf: 743.196.982-15; Valor: r$ 126,60. cB PM raimundo Nonato da 
Silva araujo; cPf: r$ 126,60. cB PM José daniel de Sousa Moraes; cPf: 
718.867.612-72; Valor: r$ 126,60. Sd PM flavio Pedro de lima; cPf: 
003.413.852-80; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1487/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
tucuruí-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 22/03/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGt PM deodoro Burjack Maciel; 
cPf: 462.789.902-53; Valor: r$ 131,88. SGt PM José Paulo de Sena 
Pantoja; cPf: 369.069.722-00; Valor: r$ 131,88. SGt PM Edilto ramos 
da conceição; cPf: 429.483.042-53; Valor: r$ 131,88. SGt PM ivanildo 
Barbosa Bento; cPf: 305.403.802-53; Valor: r$ 131,88. cB PM Jedson da 
cruz Marques; cPf: 967.373.952-87; Valor: r$126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1488/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
tailândia-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 18/03/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGt PM rozivaldo ramos lima; 
cPf: 363.820.352-20; Valor: r$ 131,88. cB PM igor lopes Vale; cPf: 
003.909.262-30; Valor: R$ 126,60. SD PM Gyovanne Andrade Rodrigues; 
cPf: 009.800.402-64; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1489/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Jacundá-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 22/03/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGt PM Mauro rangel dos 
Santos Marques; cPf: 303.473.002-00; Valor: 303.473.002-00. Sd PM 
Santiago cristino da Silva leite; cPf: 753.665.501-06; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1490/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Goianésia do Pará-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 24/03/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM francisco 
Kelton Veras lima; cPf: 620.216.212-00; Valor: r$ 126,60. Sd PM Jammes 
Marcell da costa rodrigues; cPf: 012.565.462-67; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1491/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Novo repartimento-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 15/03/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: tEN PM francisco 
agrassar alvares Junior; cPf: 860.180.862-04; Valor: r$ 141,11. cB PM 
Marcelo de Jesus ribeiro Moura; cPf: 789.241.112-72; Valor: r$ 126,60. 
cB PM rodrigo freitas cabral; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1492/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Novo 
repartimento-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 15/03/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: tEN PM francisco agrassar alvares 
Junior; cPf: 860.180.862-04; Valor: r$ 141,11. SGt PM José arnaldo 
rodrigues da Silva; cPf: 259.037.642-15; Valor: r$ 131,88. cB PM 
Ramon Kenedy Menezes da Silva; CPF: 009.584.342-63; Valor: R$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1493/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Pacajá-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 18/03/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM Marcos Henrique ramos 
frança; cPf: 873.746.682-87; Valor: r$ 126,60. Sd PM carlos Keverson 
de araujo alves; cPf: 994.753.402-20; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 703346
Portaria Nº 1637/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 15 a 19/09/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cEl PM robinson augusto 
Boulhosa Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: r$ 1.107,82. ordenador: 
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 703728
Portaria Nº 1638/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 14 a 19/09/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM alessandro Silva 
celestino; cPf: 450.279.512-72; Valor: r$ 1.582,60. SUB tEN PM Emerson 
flávio de Souza; cPf: 578.559.782-91; Valor: r$ 1.318,80. Sd PM Gabriel 
danilo Silva Matos; cPf: 905.648.202-53; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
cláudia feitosa lobo da Silva; cPf: 794.559.302-00; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 703743
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria Nº 184/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por 
ter seguido do município de tucuruí-Pa para Belém-Pa em virtude da 
necessidade de apoio veicular ao cB PM lUiZ diEGo dE oliVEira 
PiNHEiro, associado deste fundo de assistência Social - faSPM. 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Belém-Pa; Períodos de 13 e 14 de Setembro de 2021; Quantidade 
de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada na categoria 
“B”; Servidor: cB PM rG 37875 adalBErto MoraiS doS SaNtoS; cPf: 
817.637.782-15, no Valor: r$ 379,80. ordENador: MoiSÉS coSta da 
coNcEiÇÃo; PraZo Para PrEStaÇÃo dE coNtaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a data dE rEtorNo.

Protocolo: 703325
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

Portaria Nº. 115/diÁria/cedec, de 09 de seteMBro de 2021.
errata
Portaria - cedec
PUBLicaÇÃo: doe Nº 34696 de 13 de seteMBro de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 039 de 26 de Janeiro de 2021 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 de 28 de Janeiro de 2021.
oNde se LÊ:
art. 1º – conceder diárias aos militares: cEl QoBM rEGiNaldo PiNHEiro 
doS SaNtoS, MaJ QoBM BrUNo PiNto frEitaS e cB QBM aliNE lEMoS 
carValHo da SilVa, 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias 
de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.101,84 (trÊS Mil, 
cENto E UM rEaiS E oitENta E QUatro cENtaVoS), por terem seguido 
viagem de Belém-Pa para o município de Parauapebas/Pa, na região de inte-
gração de carajás, com diárias do grupo B, no período de 13 a 16 de setembro 
de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
Leia-se:
art. 1º – conceder diárias aos militares: MaJ QoBM BrUNo PiNto frEi-
taS e cB QBM aliNE lEMoS carValHo da SilVa, 04 (quatro) diárias 
de alimentação e 03 (três) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.994,02 (UM Mil, NoVEcENtoS E NoVENta E QUatro 
rEaiS E doiS cENtaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para 
o município de Parauapebas/Pa, na região de integração de carajás, com 
diárias do grupo B, no período de 13 a 16 de setembro de 2021, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNtoS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 703418
.

oUtras MatÉrias
.

Pregão eletrônico Nº 19/2021 – srP – cBMPa
extrato de ata srP Nº 02/2021, Espécie: ata de registro de Preço Nº 
02/2021, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, CNPJ 
sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: Pre-
gão Eletrônico SrP nº 19/2021 – cBMPa. objeto: rEGiStro dE PrEÇoS 
Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENto PErMaNENtE Para traNSPortE dE 

caiaQUE (carrEtiNHa) Para atENdEr aS NEcESSidadES do cBMPa, 
conforme especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital 
de Pregão nº 19/2021, que é parte integrante desta ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. EMPrESa: tYPE 
coMÉrcio E SErViÇoS – EirEli; cNPJ/cPf: 36.311.828/0001-08.

itEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca Qtd para o 
cBMPa

Qtd para a 
SEac Qtd total PrEÇo 

UNitário

Valor 
total Para 
cada itEM

01
carrEtiNHa Para 

caiaQUE
 

UNd SfX 07 02 09 r$ 
10.000,00

r$ 
90.000,00

02 carrEtiNHa Para 
caiaQUE UNd SfX 03 - 03 r$ 

10.000,00
r$ 

30.000,00 

total r$ 
120.000,00

tendo como órgão participante na arP 02/2021 / PE-19/2021 a instituição a seguir:
1 – SEac – SEcrEtaria EStratÉGica dE articUlaÇÃo E da cidadaNia
Valor Global: r$ 120.000,00
data de assinatura: 10/09/2021
Vigência: 10/09/2021 à 10/09/2022
Signatários: CEL QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza – Comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

Protocolo: 703345
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2274/2018-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
Belém, 04 de Julho de 2018
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o termo do ofício nº 024/2018-coBraPol, de 
14/06/2018, subscrito pelo Presidente da coBraPol, andré luiz Gutierre, 
protocolado sob o nº 2018/273865;
coNSidEraNdo o fundamento legal previsto no art. 110º da lei nº 022, 
de 15/03/1994 c/c art. 95 § 1º da lei 5.810/94;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor rUBENS liMa tEiXEira, investigador de Polícia 
civil, Matrícula nº 5409675, licENÇa Para dESEMPENHo dE MaNdado 
claSSiSta Na coNfEdEraÇÃo BraSilEira dE PoliciaiS ciViS - co-
BraPol, no período de 07/06/2018 até 06/06/2022; ii - determinar às 
diretorias de administração e de recursos Humanos para que adotem as 
devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WaltEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 
33664, de 26 de julho de 2018.

Protocolo: 703577
Portaria Nº 1114/2021-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 02 de Setembro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo a necessidade de prorrogar a cessão do servidor Ítalo José 
Barbosa Mácola, Escrivão de Polícia civil, Matrícula nº 57233674, no perí-
odo de 01 a 31/05/2020, nos termos do decreto Estadual nº 1.960/2018, 
para fins de regularização funcional;
coNSidEraNdo a necessidade de regularizar a cessão dos servidores des-
ta Polícia civil nos termos do decreto
Estadual nº 795/2020, de 29 de maio de 2020, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 34.240,
de 01 de junho de 2020,
r E S o l V E:
i - forMaliZar a prorrogação da cessão do servidor EPc italo JoSE 
BarBoSa Mácola, Matrícula nº 57233674, ao triBUNal dE coNtaS do 
EStado-tcE, no período de 01 a 31/05/2020, com ônus ao órgão cedente, 
mediante reembolso, nos termos do decreto Estadual nº 1.960/2018;
ii – ProrroGar a cessão do servidor EPc italo JoSE BarBoSa Mácola, 
Matrícula nº 57233674, ao triBUNal dE coNtaS do EStado-tcE, pelo 
período de 02 (dois) anos a contar de 01/06/2020, com ônus ao órgão ce-
dente, mediante reembolso, nos termos do decreto Estadual nº 795/2020;
iii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas
providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WaltEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 703560
Portaria Nº 116/2021 – GaB-dG/Pc-Pa
Belém-Pa, quarta-feira, 01 de setembro de 2021.
designa comissão Especial responsável pela execução do Processo Seleti-
vo Simplificado – PSS, a quem caberá o acompanhamento, execução e a 
supervisão do processo, bem como as deliberações que se fizerem neces-
sárias ao seu regular desenvolvimento.
o dElEGado-GEral da PolÍcia ciVil do EStado do Pará, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o artigo 8º, da lei complementar nº 022, 
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de 15 de março de 1994...
coNSidEraNdo o disposto no art. 8º, inciso i, da lei complementar nº 022, 
de 15 de março de 1994 (lei orgânica da Polícia civil do Estado do Pará), que 
atribui ao delegado-Geral atribuição para dirigir, gerir, representar e exercer 
os demais atos necessários à eficaz administração da Polícia Civil do Estado;
coNSidEraNdo os termos do artigo 36 da constituição Estadual, que dis-
põe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público;
coNSidEraNdo os termos do decreto n.º 1.741, de 19 de abril de 2017, 
alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019 e da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2021/607660, que dispõe sobre o 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidor temporário na 
Polícia civil do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º. fica instituída, no âmbito da na Polícia civil do Estado do Pará, a 
comissão Especial de acompanhamento, Execução e Supervisão do Pro-
cesso Seletivo Simplificado de contratação temporária de servidores.
art. 2º. São designados como membros da referida comissão os servidores 
abaixo nominados, cuja coordenação será exercida pela titular da diretoria 
de recursos Humanos – drH/Pc-Pa:
i – dPc JUliaNa tHoMÉ caValcaNtE do roSário, matrícula 57233515 
– diretora de recursos Humanos;
ii – dPc dEiSY NEY raMoS dE caStro lEMoS, matrícula 5824672 - di-
retora de informática, Manutenção e Estatística;
iii – dPc KlEltoN MaMEd dE fariaS, matrícula 5206359 – diretoria de 
informática, Manutenção e Estatística;
iV – EPc SÉrGio dE oliVEira dUartE, matrícula 5232910 - titular da 
divisão de Manutenção;
V – EPc altEMir NUNES PacHEco, matrícula 5232120 - divisão de desenvolvimento;
Vi – ass. inform. BENJaMiN MaGNo dE alMEida E SilVa, matrícula 
55590318 - titular da divisão de redes;
Vii – ass. inform. faBricio oliVEira dE oliVEira, matrícula 57189009 
- divisão de redes;
Viii – ass. inform. rUdiNardY caValcaNtE dE araUJo, matrícula 
57193801 - divisão de Manutenção;
iX – ch. Serv. ricardo JoSE tEiXEira MaciEl, matrícula 5944170 - di-
visão de Manutenção;
X – ch. Serv. HiGor rodriGUES GUiMaraES da SilVa, matrícula 
5937175 - assessoria de Planejamento Estratégico;
Xi – adm. railSoN fErrEira ValENtE, matrícula 5942615 - diretora de 
informática, Manutenção e Estatística;
Xii – coord. MoNaliSa do Socorro JEZiNi, matrícula 57190629 – co-
ordenadora de Gestão de Pessoas;
Xiii – dir. div. NatHalia da SilVa MENEZES, matrícula 5950237 – Gabi-
nete da diretoria de recursos Humanos;
XiV – dir. div. rENata carValHo, matrícula 592933 - titular da divisão 
de cadastro e Movimentação funcional;
XV – ch. Serv. lUiS otaVio doS SaNtoS tEiXEira, matrícula 5933776 - 
titular da divisão de desenvolvimento e Valorização de Pessoas;
XVi – adm. KarEN rodriGUES tEiXEira, matrícula 5952670 – coordena-
doria de Gestão de Pessoas;
art. 3º. À diretoria de administração – da/Pc-Pa; à diretoria de recursos 
Humanos - drH/Pc-Pa; à diretoria de informática, Manutenção e Estatísti-
ca – diME/Pc-Pa para atendimento às demandas da comissão.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
delegado WaltEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do EStado do Pará

Protocolo: 703551
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°093/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Ele-
trônico n°011/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrESa SoBral cHaVES E cariMBoS ltda 
– EPP. cNPJ nº 01.088.055/0001-68. data da assinatura: 10/09/2021. 
Vigência: o prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses. 
objeto: contratação de empresa especializada para confecção de carim-
bos automáticos. Processo nº 2021/22672. orçamento: 40101.06.122.12
97.8338.339030.0101. contratada: EMPrESa SoBral cHaVES E cariM-
BoS ltda – EPP. Endereço da contratada: 26 de agosto, n° 216, bairro 
do centro, município de campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, 
cEP n°79002-081, tel.: (67) 3253-0701. ordenadora responsável: ana 
Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral 
da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 703252
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 3. contrato: 118/2018. Partes: Polícia civil do Es-
tado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. PriMMa SErViÇoS PÓS-
TUMOS & AMBULÂNCIAS LTDA. CNPJ nº 00.991.744/0001-15. Classifi-
cação do objeto: Prorrogação à vigência do contrato por mais 12 me-
ses e reajuste de preços pelo iPca de 8,59%. data da assinatura: 

06/09/2021. Vigência: 06/09/2021 à 06/09/2022. orçamento: Programa 
de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.122.1297.8338.339030.0101. Estadual. Proc. nº 2021/819130. con-
tratado: PriMMa SErViÇoS PÓStUMoS & aMBUlÂNciaS ltda. Endereço: 
avenida José Malcher nº 1946, Bairro: Nazaré, cep: 66.060-230, Belém/
Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete 
do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 703258
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP - 23/2021
objeto: rEGiStro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo EVENtUal dE EQUiPa-
MENto dE diGitaliZaÇÃo do tiPo ScaNNEr dE alta PErforMaNcE 
coM PadrÃo dE SaÍda EM Pdf PESQUiSar, rEcoNHEciMENto ÓPtico 
dE caractErES - ocr
tipo de licitação: Menor Preço por item.
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 30/09/2021
Hora da abertura: 09:00(horário de Brasília/df)
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 703740
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/786657
PreGÃo Nº. 017/2021
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. WaltEr 
rESENdE dE alMEida, na Portaria nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de 
outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, 
de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas fi-
nanceiras do pregão nº. 017/2021, cujo objeto é aquisição de tatame, 
composto de 144 placas de EVa, medindo 100 X 100 x 40cm, dupla face 
nas cores azul de um lado e vermelho de outro, com tratamento atóxico, 
com tratamento antimofo, com sistema fit de encaixe a acabamentos late-
rais, para atender academia da Polícia civil do Pará e tudo mais que consta 
do referido processo, resolve HoMoloGar o certame, nos termos e para 
os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 534, de 04 de 
fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:
tataMi PoNto coM ltda
cNPJ: 14.738.425/0001-07
End.: rua José antônio da Silva Júnior, nº 894, Bairro: distrito industrial, 
cEP: 11900-000, cidade de registro/SP
tel.: (13) 3821-5441/3821-4478
mail: licitacao@yamamuraonline.com.br
item: 01
Valor Unitário: r$98,51 (noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)
Valor total: r$14.185,44 (quatorze mil, cento e oitenta e cinco reais e 
quarenta e quatro centavos).
Belém, 11 de setembro de 2021.
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa

Protocolo: 703389
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 410/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 279/2019-GaB/corrEGEPol de 
18/10/2019, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envol-
vendo a Vtr 2216 l-200, placa QEt 7810, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver configurado transgressão disciplinar por parte do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 279/2019-
GaB/corrEGEPol de 18/10/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 411/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 276/2019-GaB/corrEGEPol de 
17/10/2019, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo 
a VTR - VW Voyage, placa QEH-4905, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 276/2019-
GaB/corrEGEPol de 17/10/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 412/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 10/2019-GaB/corrEGEPol de 
08/01/2019, que apurou a conduta do servidor, d.M.P., mat. nº 5940473, 
que teria, em tese, portado-se de modo incompatível com as funções de 
policial, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 10/2019-
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GaB/corrEGEPol de 08/01/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 413/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 266/2018-GaB/corrEGEPol de 
10/09/2018, que apurou a conduta do servidor, E.B.M., mat. nº. 5836638, que 
teria, em tese, portado-se de modo incompatível com as funções de policial, 
consoante as declarações de M.l.P.S. e M.P.S., conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 266/2018-
GaB/corrEGEPol de 10/09/2018, 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.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 415/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 31/2020-GaB/cGPc de 
30/01/2020, instaurada para apurar responsabilidades, face o teor do of. 
nº 014/2018/MP/1ªPJcEaP/GaB, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver quaisquer elementos que corroborem a tipifi-
cação de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 31/2020-
GaB/cGPc de 30/01/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUES JÚNior
corregedor(a) Geral da Polícia civil
Portaria Nº 416/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 71/2020-GaB/cGPc de 
03/03/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 71/2020-
GaB/cGPc de 03/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 417/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/08/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 99/2020-GaB/cGPc de 
05/03/2020, que apurou as declarações dos nacionais r.S.S e outros, por 
ocasião da audiência de custodia realizada em 12.12.18, na comarca de 
Monte alegre/Pa, na qual acusam policiais civis, de terem, em tese, agido 
com arbitrariedades, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 99/2020-
GaB/cGPc de 05/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 418/2021-GaB/cGPc/diVersos de 01/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 230/2020-GaB/cGPc de 
22/06/2020, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito, ocorrido 
em 17/05/2020, envolvendo a Vtr aMaroK, placa QdV0167, disponibili-
zada a dP Placas/Pa, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não vislumbrarmos indícios de ocorrência de transgres-
são disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 230/2020-
GaB/cGPc de 22/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 419/2021-GaB/cGPc/diVersos de 01/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 231/2020-GaB/cGPc de 22/06/2020, 
que apurou as circunstâncias dos óbitos decorrente de intervenção policial dos 
nacionais B.M.S e i.t.S.a, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a perda de objeto;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 231/2020-
GaB/cGPc de 22/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Portaria Nº 420/2021-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 345/2020-GaB/cGPc de 06/10/2020, 
que apurou as responsabilidades na extrapolação de prazo na conclusão do 
iPl nº 00002/2017.100916-1, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não ter agido a autoridade Policial de forma negligente;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 345/2020-
GaB/cGPc de 06/10/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 421/2021-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 358/2020-GaB/cGPc de 
19/10/2020, instaurada para apurar e identificar a autoria referente a de-
volução/entrega, em tese, do veículo VolKSWaGEM, modelo JEtta, de 
placa PUY 5962, ao Sr. T.D.P.M. como fiel depositário mediante a obtenção 
de vantagens indevidas e arbitrárias, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos capazes de atestar a prática 
de transgressão disciplinar por parte de policial civil;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 358/2021-
GaB/cGPc de 19/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 422/2021-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 364/2020-GaB/cGPc de 
20/10/2020, que apurou a conduta do servidor, M.J.c.f., mat. nº 57190568, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 364/2020-
GaB/cGPc de 20/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 423/2021-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 367/2020-GaB/cGPc de 
20/10/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 367/2020-
GaB/cGPc de 20/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 424/2021-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 490/2020-GaB/cGPc de 
03/12/2020, que apurou as responsabilidades, em tese, de Protelar ato de 
ofício, referente a instauração dos procedimentos requeridos, à dP de Bre-
ves nos anos de 2015 e 2016, pelo M.P. nos autos do Proce. nº 0093636-
04.2015.814.0010, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não vislumbrar provas que atestem a ocorrência de 
transgressão disciplinar por parte dos policiais civis;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 490/2020-
GaB/cGPc de 03/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 425/2021-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 473/2020-GaB/cGPc de 
01/12/2020, que apurou as responsabilidades referente a ausência do exa-
me de corpo delito no autuado, nos autos do aPdf nº 00002/2020.100702-
6, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 473/2020-
GaB/cGPc de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 703526
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3091/2021-dG/cGP, de 13/09/2021.
o diretor Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 062/2021-Gcc, 
da Gerência de contratos e convênios, no Processo 2021/993890,
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo Efetivo, 
para procederem à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
Contrato nº 053/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa FOR-
tES coMÉrcio & SErViÇoS ltda-EPP, bem como, dos respectivos termos 
aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contri-
buam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
almir antonio Gatti da rocha, matrícula 3262090/1;
SUPlENtE:
Vander Jocelir ferreira dos Santos, matrícula 57176418/2.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 703694
Portaria Nº 3067/2021 – dG/cccLiN, 13 de setembro de 2021.
o diretor-Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/
Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 de 23 
de Setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria nº011/2020 do dEtraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas, para reali-
zação de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológica em 
candidatos a obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, autori-
zação para conduzir ciclomotores - acc, renovação de Exames, Mudança e 
adição de categoria e outros exigidos pelo dEtraN/Pa, bem como, as dis-
posições das resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando o requerimento protocolado sob o nº2020/1009993 pela 
clínica cliMEPt - localizada na avenida francisco amâncio, n.1445, Bairro 
triângulo, cEP 68.790-000, Santa izabel-Pa.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da Portaria n.011/2020-dG, e que a requerente clínica cliMEPt 
cumpriu com todas as formalidades legais para o seu credenciamento.
r E S o l V E:
i - crEdENciar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
da publicação desta Portaria, a clínica cliMEPt, cNPJ: 39.247.653/0001-
05 localizada na avenida francisco amancio, n.1445, Bairro triângulo, cEP 
68.790-000, Santa izabel-Pa, sob a responsabilidade administrativa de Bea-
triz Kató, sob a responsabilidade técnica Médica de Noé Xavier rodrigues Pa-
lheta e Responsabilidade Técnica Psicológica de Cristiane do Vale Caluff Alves.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarcElo liMa GUEdES
dirEtor-GEral / dEtraN-Pa

Protocolo: 703495
Portaria Nº 211/2021- cGd/Pad/diVersas, de 09/09/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para
dirigir e coordenar os trabalhos do departamento de trânsito do Estado do 
Pará – dEtraN/Pa;
coNSidEraNdo os termos da Portaria N° 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 aplicar sanções administrativas 
de repreensão e suspensão de até 30 (trinta) dias;
coNSidEraNdo os autos do Processo de Sindicância Punitiva nº 
2019/535879 (2019/638628), instaurado pela Portaria Nº 02/2021-
cGd/SiNd. PUNitiVa,  publicada no doE 34.473, de  28/01/2021, para 
apurar irregularidade de servidor (a) desta autarquia;
coNSidEraNdo o relatório conclusivo da comissão Sindicante e os fun-
damentos jurídicos apresentados no Parecer correicional n° 48/2021 – 
corrEGEdoria GEral;
CONSIDERANDO finalmente, que a imposição de penalidades disciplinares 
visa, sobretudo corrigir o desvio de conduta dos servidores, devendo ser 
aplicada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade necessária 
a atingir estritamente as finalidades da punição,
r  E  S  o  l  V  E:
i – acolHEr, integralmente o relatório da comissão e o Parecer correicio-
nal n° 48/2021– corrEGEdoria GEral, para aPlicar a penalidade de 
SUSPENSÃo de 30 (trinta) dias em desfavor da servidora VaNda Maria 
PEiXoto fErrEira dE carValHo, com fundamento no art. 177, iV e Vi 
c/c 189, da lei 5.810/94
ii – À Secretaria da corregedoria Geral do dEtraN e à coordenadoria de Gestão de 
Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato. 
MarlENilSoN lUiZ P. MiraNda 
corrEGEdor cHEfE-dEtraN/Pa

Portaria Nº 215 /2021- cGd/Pad, de 09/09/2021.
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 processos  disciplinares;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2021-Pad, de 30.08.2021, 
pelo qual a presidente da comissão expõe motivos e solicita a sua exclusão 
nas Sindicância investigativas nº 2019/636288, instaurada pela Portaria 
Nº 06/2021-SiNd.iNVEStiGatiVa e nº 2019/169865, instaurada pela 
Portaria Nº 08/2021- SiNd.iNVEStiGatiVa, ambas publicadas no doE 
nº 34.644, de 20/07/2021.
r E S o l V E:
i-  EXclUir  servidora  Maria do Socorro SaNtoS alMEida, auxiliar 
técnica, matrícula nº 32667888/1, da comissão de Sindicâncias investiga-
tivas instauradas pelas Portarias nº 06/2021-SiNd. iNVEStiGatiVa e nº 
08/2021-SiNd.iNVEStiGatiVa.
ii- dEtErMiNar a permanência da servidora carMEM SilVia diaS JatENE, 
para que dê proseguimento aos trabalhos das Sindicâncias acima referidas.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dEtraN-Pa
Portaria Nº 11/2021-cGd/siNd. iNVestiGatiVa, de 
09/09/2021.
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 disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da investigação Preliminar PaE n° 2020/961717, que apurou o o desa-
parecimento de processo original de habilitação, no âmbito da cirEtraN 
de redenção;
coNSidEraNdo a manifestação exarada no Parecer 88/2021-corrEGE-
doria, que sugere pela instauração de Sindicância investigativa para deli-
mitar a materialidade e autoria de eventual irregularidade.
r  E  S  o l  V  E:
I – INSTAURAR Sindicância Investigativa com a finalidade de apurar os 
fatos constantes do processo em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar as servidoras JUliaNa coZara oliVEira MartiNS, as-
sistente de trânsito, matrícula nº 55588874/1 e tEliaNE criStiNa dE 
alMEida MoNtEiro, auxiliar de trânsito, matrícula nº 57175605/1 para 
apurar esses fatos, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único 
do art. 201 da lei 5.810/94.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dEtraN/Pa
Portaria Nº 13/2021-cGd/siNd. iNVestiGatiVa, de 
09/09/2021.
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 disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da investigação Preliminar n° 2020/555220, que apurou a irregularida-
de de recebimento indevido de auxilio emergencial por servidor, no âmbito 
da cirEtraN de Santana do araguaia/São Geraldo do araguaia;
coNSidEraNdo a manifestação exarada no Parecer 19/2021-corrEGE-
doria, que sugere pela instauração de Sindicância investigativa para deli-
mitar a materialidade e autoria de eventual irregularidade.
r  E  S  o  l  V  E:
I – INSTAURAR Sindicância Investigativa com a finalidade de apurar os 
fatos constantes do processo em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar  as servidoras JUliaNa coZara oliVEira MartiNS, as-
sistente de trânsito, matrícula nº 55588874/1 e tEliaNE criStiNa dE 
alMEida MoNtEiro, auxiliar de trânsito, matrícula nº 57175605/1,  para 
apurar esses fatos, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único 
do art. 201 da lei 5.810/94.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dEtraN/Pa
Portaria Nº 03/2021-siNd. PUNitiVa, de 09/09/2021.
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 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 o teor dos documentos e informações constantes nos autos 
da investigação Preliminar nº 2019/552578, anexo 2019/552212, que apurou 
irregularidades quanto a conduta de servidor, no âmbito do dEtraN Belém;
coNSidEraNdo a manifestação exarada no Parecer Preliminar nº 
64/2020-corrEGEdoria, que sugere pela necessidade de instauração de 
Sindicância Punitiva para apuração de responsabilidade de servidor.
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r  E  S  o  l  V  E:
i – iNStaUrar Sindicância Punitiva em face dos servidores J. a. l. B. f, 
matrícula nº 57227367/1 e D. S. C, matrícula nº 57190500/2,  com a fina-
lidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das irregularida-
des constantes nos autos em referência e demais fatos conexos;
ii – dESiGNar as servidoras JUliaNa coZara oliVEira MartiNS, as-
sistente de trânsito, matrícula nº 55588874/1 e tEliaNE criStiNa dE 
alMEida MoNtEiro, auxiliar de trânsito, matrícula nº 57175605/1 para, 
sob a presidência da primeira, apurarem esses fatos no prazo de 30 (trinta) 
dias, conforme parágrafo único do art. 201 da lei 5.810/94;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dEtraN/Pa
Portaria Nº 196/2021-cGd/siNdicÂNcia/diVersos, de 
20/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021-cSi, 20.08.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão Maria do Socorro Santos almeida, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão da Sindicância investigativa nº 2020/429493-apenso 492453.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo do processo de  Sindicância 
investigativa instaurado pela Portaria Nº 05/2021-cGd/SiNdicÂNcia, 
publicada no doE nº 34.444, de 20.07.2021, 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 203/2021-cGd/siNdicÂNcia/diVersos, de 
20/08/2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021-cSi, 20.08.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão Maria do Socorro Santos almeida, 
por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a con-
clusão da Sindicância investigativa nº 2021/125478-apenso 2021/634609.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo do processo de Sindicância 
investigativa instaurado pela Portaria Nº 07/2021-cGd/SiNdicÂNcia, 
publicada no doE nº 34.444, de 20.07.2021, para dar continuidade a 
investigação e devida conclusão dos trabalhos, a partir de 01.09.2021;
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

Protocolo: 703749
..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 3063/2021-daF/cGP, de 10/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do Esta-
do do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 79075, de 31/08/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor doMiNGoS da PaiXÃo PErEira JUNior, auxiliar 
de trânsito, matrícula 57175511/1, lotado na cirEtraN “B” de ananindeua, 
por 60 (sessenta) dias, de licença para tratamento de Saúde, no período de 
01/08/2021 a 29/09/2021, conforme laudo Médico nº 79075, de 31/08/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 703688
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2877/2021-daF/cGP, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/916322;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Wanderley Pontes Ferreira, matrícula nº 57211861/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtoS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Breves.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 17/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2879/2021-daF/cGP, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/916433;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
charles Yuri Souza de castro, matrícula nº 57232049/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtoS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 17/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2880/2021-daF/cGP, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/916478;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marco antonio Pinheiro Paciência, matrícula nº 57195024/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtoS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de tucurui.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 17/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2881/2021-daF/cGP, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/916615;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jefferson Luiz Santos da Silva, matrícula nº 57197136/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtoS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 17/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2882/2021-daF/cGP, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/916642;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
almir dos Santos da Silva, matrícula nº 57191487/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtoS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 17/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 703291



82  diário oficial Nº 34.697 Terça-feira, 14 DE SETEMBRO DE 2021

.

diÁria
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Portaria Nº 2663/2021-daF/cgp, de 13/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/863522;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municípios de Xinguará – 13/09 à 15/09/2021, tucumã 
– 16/09 à 19/09/2021, ourilândia do Norte – 20/09 à 23/09/2021, São 
félix do Xingú – 24/09 à 27/09/2021, São Geraldo do araguaia – 28/09 
à 01/10/2021, São domingos do araguaia – 02/10 à 05/10/2021, Nova 
Ipixina/Belém – 06/10 à 12/10/2021, a fim de realizar um levantamen-
to regionalizado através da utilização de um aplicativo de questionário e 
perguntas para os condutores de veículos automotivos quanto as leis de 
trânsito nos municípios acima citados.

nome matricula
Marco antonio Silva da Silva 57206791 /2
Joélcio Júnior da costa Graça 55587588 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2731/2021-daF/cgp, de 17/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/890311;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte o nove e meia (29 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Municípios de Barcarena – 16/08 à 20/08/2021, abaetetuba – 
21/08 à 25/08/2021, igarapé-Miri – 26/08 à 29/08/2021, cametá – 30/08 
à 02/09/2021, tucuruí – 03/09 à 07/09/2021, Novo repartimento – 08/09 
à 11/09/2021, Marabá/Belém – 12/09 à 14/09/2021, a fim participar na 
qualidade de integrante da comissão do Projeto cNH pai d’égua.

nome matricula
anaugusta Berger Garcia Mendonça 5946926 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2828/2021-daF/cgp, de 25/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/907950;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores baixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para o município de Bragança – 01 à 03/09/2021, acará – 04 à 
07/09/2021, curuçá – 08 à 10/09/2021, Barcarena – 11 à 13/09/2021, 
São Geraldo do Araguaia/Belém – 14 à 19/09/2021, a fim de supervisionar 
os Cursos Especificados de Formação e Atualização Mototaxista, Taxista e 
transporte de passageiros, na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
Jomaine Marinho dos Santos 5938645 /2
Gildo carvalho dos Santos 57227769 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2867/2021-daF/cgp, de 27/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/933014;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Marituba no período de 02/09 à 08/09/2021, a fim 
de realizar controle do fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para 
atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia Br-316, em cum-
primento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
dennis de lima duarte 5958558 /1

aristóteles Natividade Barreto de o. Neto 5958937 /1
Manoel lauro lages de Mendonça Netto 5958959 /1

fabricio Marinho Silva da Silva 5959637 /1
deuzirene cardoso Melo 57223958 /2

romulo Henrique tavares Uchoa da Silva 57176316 /1
Jefferson Rodrigues Souza 4219631 /2
Jhuliane Santos rodrigues 5958751 /1

Paulo renee ferreira dos Santos 5958759 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2868/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/932983;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 02/09 à 08/09/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização no referido município em cumprimento 
em cronograma de ações determinadas pela dto, em especial por ocasião 
da operação Semana da Pátria 2021.

nome matricula
Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 5958546 /1

carlos diego Silva dos anjos 57215003 /2
amanda alves Nazaré 57211785 /2

dolcinei amaral Moraes 5958529 /1
Ednei Junior Saldanha damasceno 5958561 /1

Pedro da Silva lima Junior 5958543 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2869/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/935672;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servidor 
baixo especificado, referente ao deslocamento do município de Belém para 
o município de Santa Bárbara no período de 03/09 à 17/09/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização para apoio administrativo, realizando 
as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
rubens Pereira de Souza 80845488 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2870/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/932975;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 02/09 à 08/09/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização no referido município em cumprimento em 
cronograma de ações determinadas pela dto, em especial por ocasião da 
operação Semana da Pátria 2021.

nome matricula
ricardo Marques da costa 5958764 /1
Monyque Barros Campos 5958756 /1

leandro Barros leal 5959472 /1
Bruno alessandro Vieira 5938909 /2

cleo andeson Sousa ferreira 5958747 /1
rafael carvalho da costa 57219643 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2871/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/932969;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 02/09 à 08/09/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização no referido município em cumprimento em 
cronograma de ações determinadas pela dto, em especial por ocasião da 
operação Semana da Pátria 2021.
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nome matricula
laís Sobrinho de Medeiros 5922723 /2

Jorge Elias da Silva angelim Junior 5902375 /2
Paula alice da cruz Paiva reis 5958553 /1

Jair Kaio oliveira carmo 57232648 /2
Paloma Mendes dos Santos 5958758 /1
fernando de Sousa teran 5958590 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2872/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/927071;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servidor 
baixo especificado, referente ao deslocamento do município de Belém para 
o município de Salinópolis no período de 03/09 à 17/09/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização para apoio administrativo, realizando 
as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Edinaldo oliveira Machado 57175603 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2873/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/927055;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servidora 
baixo especificada, referente ao deslocamento do município de Belém para 
o município de Bragança no período de 03/09 à 08/09/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização para apoio administrativo, realizando 
as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Heryka Lobato Pereira 57176517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 703275
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1249/2021-cGP/seaP Belém, 10 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
raNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6094/2021-
cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no depoimento do PPl 
JoSENildo lEal Vital (iNfoPEN 265296) prestado em 09.06.2021, su-
postamente, envolvendo servidor da SEaP lotado na cadeia Pública de 
Parauapebas – cPP, acerca de recebimento de quantia em dinheiro para 
ajudar no processo de soltura do citado PPl. coNSidEraNdo que a au-
toridade Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante 
da presença de indícios de materialidade e autoria, pugnou pela instau-
ração de Processo administrativo disciplinar, em face do servidor a.M.B.S. 
(M.f.54181879), consubstanciada em registro de livro de ordem e ocorrência, 
depoimentos e registro fotográfico, com fulcro nos arts, 177, V, VI, art. 178, 
V, X, Xciii, XXi e art. 190, V, Xiii, XV, XiX, todos da lei n° 5.810/1994-
rJU; rESolVE: art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a 
iNStaUraÇÃo dE ProcESSo adMiNiStratiVo diSciPliNar, em desfavor 
do servidor, a.M.B.S. (M.f. 54181879), objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa, acerca da conduta funcional, moral e ética do citado servidor, 
haja vista o fato de que há indícios de inobservância aos deveres funcionais e 
conduta incompatível com os ditames administrativos, bem como, de aufe-
rir proveito pessoal em razão da função, com fulcro nos arts. 177, V, Vi c/c 
art. 178, V, X, XViii, XXi e art. 189, caput e 190, V, Xiii, XV, XiX, todos da 
Lei n°5.810/1994-RJU; Art. 2º - Oficie-se o Gabinete/SEAP, encaminhando 
cópia da decisão, e solicitando o afaStaMENto PrEVENtiVo do servi-
dor a.M.B.S. (M.f. 54181879), com esteio no art. 203 da lei 5.810/1994, 
em caso de anuência, recomendo que a servidora G.S.l. (M.f. 5952348), 
ocupe interinamente o cargo de coordenadora administrativa enquanto 
perdurar o afastamento preventivo, em razão das experiência da citada 
servidora. art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão a di-
retoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais 
do servidor a.M.B.S. (M.f. 54181879). dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. rENato NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 703570

Portaria Nº 1250/2021-cGP/seaP Belém, 10 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, 
da lei nº 8.972/2020; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de 
Processo administrativo disciplinar nº 6227/2021-cGP/SEaP, em desfavor 
do servidor, a.M.B.S. (M.f. 54181879), objetivando apurar a responsabili-
dade administrativa, acerca da conduta funcional, moral e ética do citado 
servidor, haja vista o fato de que há indícios de inobservância aos deveres 
funcionais e conduta incompatível com os ditames administrativos, bem 
como, de auferir proveito pessoal em razão da função, com fulcro nos arts. 
177, V, Vi c/c art. 178, V, X, XViii, XXi e art. 189, caput e 190, V, Xiii, 
XV, XiX, todos da lei n°5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância 
administrativa investigativa n°6094/2021; art. 2º – constituir comissão 
composta pelos servidores, BrUNo coSta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
55585599) - Presidente, rodriGo coSta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
54196889) – Membro, e Vitor raMoS EdUardo, (M.f. 5902749) – Mem-
bro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida comissão 
que obedeça ao estatuído no artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração. art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro 
nos assentamentos funcionais do servidor. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE. rENato NUNES VallE - corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 703557
Portaria Nº 1248/2021-cGP/seaP Belém, 10 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando 
ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da 
lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020; rESolVE: art. 1º 
- determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa nº 
6224/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao interno 
fraNciSco daS cHaGaS liMa (iNfoPEN 69373), conforme termo de 
denúncia, datado de 01/09/2021; art. 2 º - designar BrUNo coSta 
PiNHiEro dE SoUSa (M.f. 55585599) – Presidente, EliZaBEtH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS 
(M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações; art. 3º 
- determinar à comissão sindicante que apresente relatório conclusivo 
ao final da investigação. Art. 4º - Classificar o presente processo como 
de tramitação prioritária, nos termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/
SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENato NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 703559
.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 2244/2021 – dGP.seaP  BeLÉM/Pa, 10 de seteMBro de 2021.
Nome: flaVia catHEriNiE fiGUEirEdo dE SoUSa, Matrícula nº 
5952915/1; cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Maternidade
Período: 28/08/2021 a 23/02/2022 – 180 (cENto E oitENta) dias.

Protocolo: 703268

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 694/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 10 de setembro de 2021
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto na manifestação jurídica nº 941/2021 – coN-
JUR/SEAP, constante as fls. 188 à 190 do processo 2020/27444.
rESolVE:
art. 1º designar as servidoras daNiEllE da coSta loBato - Matrícu-
la funcional nº 54187317, JUciclEidE rodriGUES fariaS – Matricula 
funcional nº 57198749 e WaNda liMa doS SaNtoS – Matricula fun-
cional nº 5722357, para compor a comissão para apurar falta cometida 
pela empresa E. da S. MiraNda SErViÇoS coMBiNadoS Para aPoio 
a EdifÍcioS EirElli, referente ao contrato administrativo nº 041/2020/
SEaP, celebrado com a SEcrEtaria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PE-
NitENciária – SEaP.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 703293
Portaria N°2245/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) Victor HUGo tEiXEira BarroS, matrícula 
funcional n° 5893240, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GStP, com lo-
tação na central integrada de Monitoração Eletrônica - ciME, no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021, em substituição à titular MarlloN GlaZiaNNi 
oliVEira rodriGUES, matrícula funcional n° 57200302, que estará em 
gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703588
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Portaria N°2248/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar o servidor WaNdSoN clEitoN Maia da SilVa, matrícula fun-
cional n° 6403442, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciários - GSEP, com lotação no centro de recuperação re-
gional de itaituba - crri, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, em 
substituição ao titular WENdEll SaNtiaGo laNoa, matrícula funcional n° 
6403442, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703594
Portaria N°2247/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) faBio XaViEr dE caStro NEto, matrícula 
funcional n° 57175014, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GStP, com 
lotação na central de triagem Masculina de Marabá - ctMM, em substi-
tuição ao servidor aldEMir rodriGUES fortES, matrícula funcional n° 
54181383, em virtude de falecimento, a contar de 02 de julho 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703590
Portaria N°2253/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar o servidor daNilo PEdro da SilVa SoUZa, matrícula funcio-
nal n° 5925169, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciários - GSEP, com lotação no centro de recuperação regional de 
itaituba - crri, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, em substituição 
ao titular roMUlo dE liMa SoarES, matrícula funcional n° 5917639, que 
está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703602
Portaria N°2250/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar o servidor ricardo JoSE foNSEca da SilVa, matrícula fun-
cional n° 5921859, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Ser-
viços técnicos Penitenciários de reinserção Social - GStP, com lotação no 
central de triagem Metropolitana iV – ctM iV, no período de 01/10/2021 
a 30/10/2021, em substituição ao titular VEra lUcia fErNaNdES QUa-
rESMa, matrícula funcional n° 57206448, que estará em gozo de férias 
regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703600
Portaria N°2249/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar o servidor JoicilENE da SilVa SoUSa, matrícula funcional 
n° 5954652, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equi-
pe Penitenciários - GSEP, com lotação no centro de recuperação coronel 
anastácio das Neves - crcaN, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, 
em substituição ao titular JoaS MENdES aSSUNÇÃo, matrícula funcional 
n° 5949909, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703596
Portaria N°2254/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar o servidor JoNatHaS aMroiM BraSil, matrícula funcional n° 
5931325, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe Pe-
nitenciários - GSEP, com lotação na central de triagem Metropolitana iii 
– ctM iii, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, em substituição ao 
titular SaloMÃo rodriGUES da SilVa, matrícula funcional n° 5950152, 
que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703606

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 144/2021
eXercÍcio: 2021
oBJEto: aQUiSiÇÃo dE EPi’S E fErraMENtaS Para atENdEr a SEaP.
Valor total: r$ 12.806,95 (doze mil, oitocentos e seis reais e noventa e cinco centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 339030, fonte 0101.
data da aSSiNatUra: 08/09/2021
ViGÊNcia: 08/09/2021 a 08/09/2022 (12 meses)
coNtratado: r MaStEr coMErcio dE aliMENtoS EirEli
cNPJ: 26.892.930/0001-90
ENdErEÇo: rua Perimetral nº 1, Bairro: icui Guajará, ananindeua, Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 703294
coNtrato
coNtrato: 151/2021
eXercÍcio: 2021
oBJEto: aquisição de armamento de lançamento de instrumentos de me-
nor potencial ofensivo para atender necessidades específicas desta Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária
Valor total: r$ 116.410,60 (cento e dezesseis mil quatrocentos e dez 
reais e sessenta centavos)
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.7663, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370, Pi: 1050007663E.
data da aSSiNatUra: 13/09/2021
ViGÊNcia: 13/09/2021 a 13/09/2022 (12 meses)
coNtratado: coNdor S.a iNdÚStria QUiMica

cNPJ: 30.092.431/0001-96
ENdErEÇo: rua armando dias Pereira, 160, Bairro: adrianópolis, Nova 
iguaçu/rJ, cEP: 26.530-640.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 703721
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 012/2021-seaP
PartES: o EStado do Pará, Pessoa Jurídica de direito Público inter-
no, por intermédio da SEcrEtaria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo 
PENitENciária - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos tamoios, 
1592 entre apinagés e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 
66.033-172, Belém/Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 
05.929.042/0001-25, e  empresa r MaStEr coMErcio dE aliMENtoS 
EirEli, cNPJ: 26.892.930/0001-90, com sede em rua Perimetral nº 1, 
Bairro: icuí Guajará, cidade ananindeua, Estado Pará, telefone nº (91) 
98582-9870, e-mail: rmaster1@yahoo.com.
do oBJEto: aQUiSiÇÃo dE EPi’S E fErraMENtaS Para atENdEr À SEaP.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificatiVa dE diSPENSa dE licitaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso ii da lei nº 8.666/93.
Valor: r$ 12.806,95 (doze mil, oitocentos e seis reais e noventa e cinco centavos).
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: Programa de trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 339030, fonte 0101
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 10/09/2021
  JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 703614
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o Termo 
de dispensa de licitação nº 012/2021 para aQUiSiÇÃo dE EPi’S E fErraMEN-
taS Para atENdEr À SEaP. Valor: r$ 12.806,95 (doze mil, oitocentos e seis 
reais e noventa e cinco centavos). Belém, (Pa), 10/09/2021. JarBaS VaScoN-
cEloS do carMo Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 703299
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2021
PartES: o EStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrEtaria dE adMiNiStraÇÃo PENitENciária  
do EStado  do  Pará -SEaP, com sede na cidade de Belém, Estado do 
Pará, sito na rua dos tamoios, n° 1592, Bairro: Batista campos, cEP. 
66.033-172, inscrita no cNPJ nº 05.929.042/0001-25, inscrição Estadual 
nº 15.246.940-0 e inscrição Municipal nº 160284-3, e a empresa coNdor 
S/a iNdÚStria QUÍMica, rua armando dias Pereira, 160 Nova iguaçu - 
rJ cEP: 26053-640 telefone: (21) 3974-3355 e-mail: comercial.nacional@
condornaoletal.com.br inscrita no cNPJ/Mf cNPJ: 30.092.431/0001-96
do oBJEto: aquisição de armamento do tipo EStrUtUra BaSE doS laN-
cadorES aM-640 + EMPUNHadUra PrEta+irEf para atender necessida-
des específicas desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificatiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i da 
lei nº 8.666/93, considerando a exclusividade do fornecedor.
Valor EStiMado: r$ 116.410,60 (cento e dezesseis mil quatrocentos e 
dez reais e sessenta centavos)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.7663, 
natureza de despesa 449052, fonte 0370, Pi: 1050007663E.
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 13/09/2021
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 703723
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário Estado De Administração Penitenciária resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 008/2021-SEaP para aquisição de 20 
(vinte) armamento do tipo EStrUtUra BaSE doS laNcadorES aM-640 
+ EMPUNHADURA PRETA+IREF para atender necessidades específicas des-
ta Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
Valor: r$ 116.410,60 (cento e dezesseis mil quatrocentos e dez reais e 
sessenta centavos)
Belém (Pa), 13 de Setembro 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 703726
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.

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 2252/21-dGP.seaP, de 13/09/21
traNSfErir por necessidade de serviço, de 01/03/2021 a 30/03/2021 
para 14/09/2021 a 13/10/2021, o período de gozo das férias do servidor 
taiaNE ViEira PiMENtEl, matrícula nº 5952986, concedida através da 
Portaria Nº 221/21-dGP/SEaP, de 05/02/2021, publicada no doE nº 
34.486, de 09/02/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703486
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2231/2021-dGP/seaP/Pa Belém-Pa, 08 de setembro de 2021.
dESiGNar a servidora Maria crEUSa foNSEca dE MENEZES, matrícula 
57210881/1, para exercer a Função Gratificada de Coordenador, FG-4, a 
contar de 08 de setembro de 2021.

Protocolo: 703326
Portaria N°2246/2021-dGP/seaP/Pa Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dESiGNar a servidora lUaNa PaUla frEirE dE SoUZa, matrícula 
5952371/1, para exercer a Função Gratificada FG-4, de Coordenador de 
atividades auxiliares da diretoria de reinserção Social - drS, a contar de 
02 de setembro de 2021.

Protocolo: 703328

Portaria Nº 2257/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 13 de seteM-

Bro de 2021.

Nome: ailSoN daS MErcES MartiNS, Matrícula nº 5953923/1; cargo: 

agente Penitenciário.

assunto: licença Paternidade.

Período: 01/09/2021 a 10/09/2021.

Protocolo: 703732

Portaria N°2255/2021-dGP/seaP/Pa

Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
EXclUir da Portaria N°802/2019- GaB/SUSiPE/Pa de 17/07/2019, 
publicada no doE n° 33.930 de 24/07/2019, clEidiZaUra SoUZa do 
NaSciMENto MENEZES, matrícula funcional n° 57193772, da função Gra-
tificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Assistência 
Biopsicossocial - GStP, da central integrada de Monitoramento Eletrônico 
- ciME, em virtude de nomeação em cargo comissionado, a contar de 08 
de setembro de 2021.

lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ

diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 703608

Portaria Nº 2256/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 13 de seteM-

Bro de 2021.

Nome: MailSoN BarBoSa dE QUEiroZ, Matrícula nº 5947734/1; cargo: 

agente Penitenciário.

assunto: licença Paternidade.

Período: 10/09/2021 a 19/09/2021.

Protocolo: 703736
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 461 de 13 de seteMBro 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 2021/990629 dPat de 08.09.2021,

rESolVE:

i - aUtoriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a cidade 

de cacHoEira do arari/Pa, no período de 16 a 17 de Setembro de 2021. 

Servidor (a) objetivo

Nelson luís carvalho de oliveira Matrícula: 57190169/2, cPf: 
319.705.402-49, ocupante do cargo de diretor do departamento de 

Projetos -dP/SEcUlt
realizar visita técnica ao Museu do Marajó

rodolfo cruz Brito. Matrícula: 5946489/2, cPf: 920.318.032-04, 
ocupante do cargo de assessor - dPat/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 13 de Setembro de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 703630
..

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01097
Processo Nº 2021/958085
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
data da EMiSSÃo: 02/09/2021
OBJETO: Contratação do profissional Márcio José Gonçalves Jardim para 
realizar apresentação musical no evento Preamar da criatividade, que 
ocorreu na Praça da fonte – Espaço cultural casa das onze Janelas, no 
dia 05.09.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 006/2019, inexigibilidade de lici-
tação nº 007/2019.
orÇaMENto: ProJEto atiVidadE: 8421 foNtE dE rEcUrSo: 0301000000 
(recursos ordinários) NatUrEZa da dESPESa: 339036 - oUtroS SErViÇoS 
dE tErcEiroS - PESSoa  fÍSica PtrES: 158421 Pi: 103Pcriarti aÇÃo: 
269136 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: Yvens Guerreiro Penna, matrícula 
nº 5946497/1
coNtratado: Márcio JoSÉ GoNÇalVES JardiM, cPf: 571.558.952-53
ENdErEÇo: travessa Perebebuí, nº 1156, Bairro: Pedreira, cEP: 66083-
773, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 703530
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

contrato: 371/2021
Pae: 2020/523998
referente: termo de dispensa de licitação nº 004/2021 – fcP
objeto: Prestação de serviços de publicação de atos administrativos e outros atos 
cuja publicidade decorra de exigência legal no Diário Oficial do Estado do Pará
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
Valor total: r$ 150.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.131.1508.8233.0000; Pla-
no interno: 412.000.8233c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 
339139; ação: 253959
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: iMPrENSa oficial do EStado - ioE, autarquia Pública Es-
tadual cNPJ N° 04.835.476/0001-01, situada à travessa chaco, N° 2271, 
bairro Marco, cEP 66.093-542, Belém/Pa, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Sr. JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra, nomeado conforme de-
creto Governamental publicado no doE n° 33.790, de 25 de janeiro de 
2019, brasileiro, portador da carteira de identidade N° 88214889SSP/Pr e 
do cPf/Mf N° 157.646.678-79
data de assinatura: 25/08/2021

ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 703553
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..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 633 de 09 de setembro de 2021
oriENtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGE

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-

buições legais e

conforme Proc. nº 2021/990343/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; o pagamento de uma diária e meia 
ao servidor
abaixo, que se deslocará para cametá nos dias 09 e 10 de Setembro de 
2021, que fará a
cobertura jornalística.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior
MatrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 634 de 09 de setembro de 2021
oriENtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/994213/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; o pagamento de uma diária e meia ao servidor
abaixo, que se deslocará para cametá nos dias 09 e 10 de Setembro de 
2021, que fará a
cobertura jornalística.
NoME: ana carla lima da conceição
MatrÍcUla: 6402893
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 703352
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021
Processo Nº 2021/555221
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNtElPa, no 
uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso iV, 
art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii do art. 4° da lei n° 10.520/2002, 
art. 13 inciso Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 5º, § 2º, inciso iX e art. 
8º inciso XiV do decreto Estadual nº 534/2020, e conforme parecer jurídico 
constante no Processo administrativo 2021/555221, resolve “HoMoloGar” 
a decisão do Pregoeiro Benedito ivo Santos Silva, referente ao Pregão Eletrô-
nico nº 006/2021, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE SiStEMa dE tElÃo dE lEd 
coMPoSto Por 06 (SEiS) MÓdUloS 0,96 X 0,96 M P3 iNdoor; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, à empresa: NoGUEi-
ra & tadaiESKY ltda, cNPJ: 08.563.096/0001-08, com o Valor GloBal de 
r$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 13 de setembro de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 703702
..

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021
Processo Nº 2021/555221
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da 
Portaria Nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as disposições 
da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, decreto 

federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidiariamente, 
a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, conforme 
art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico nº 016/2021, 
que objetiva a aQUiSiÇÃo dE SiStEMa dE tElÃo dE lEd coMPoSto 
Por 06 (SEiS) MÓdUloS 0,96 X 0,96 M P3 iNdoor; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, à empresa: NoGUEira 
& tadaiESKY ltda, cNPJ: 08.563.096/0001-08.
Valor GloBal: r$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais)
Belém, 13 de setembro de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 703637
..

diÁria
.

Portaria Nº 300/2021, de 13 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 17/2021 do GaB/fUNtElPa,
de 10/09/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/998237 de 10/09/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor HilBErt Hil carrEira do
NaSciMENto, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em comissão 
de PrESidENtE, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Vigia, curuçá e Marapanim, no período de 21/09/2021, com o objetivo de 
realizar visitas técnicas às rtV´s dos Municípios.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente

Protocolo: 703363
Portaria Nº 297/2021, de 13 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 19/2021 do GaB/fUNtElPa,
de 10/09/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/1000147 de 10/09/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor HilBErt Hil
carrEira do NaSciMENto, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do car-
go em comissão de PrESidENtE, para custear despesas com viagem aos 
municípios de canaã dos carajás e Parauapebas no período de 04/10/2021 
à 06/10/2021 com objetivo de participar do aniversário do Município de 
canãa dos carajás seguido de uma reunião com a Prefeita para tratar de 
assunto relacionado a implantação da tV cultura do Pará, e Parauapebas 
em visita técnica.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente
aSSiNado ElEtroNicaMENtE PElo USUário: Hilbert Hil carreira do 
Nascimento (lei 11.419/2006)
EM 13/09/2021 11:19 (Hora local) - aut. assinatura: 536fa9Bdd2a21800.
788cBBaE63654655.1a7ffffEfEf6Bf18.867039dd4B2B8c9c
Nº do Protocolo: 2021/1000147 anexo/Sequencial: 5
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.
gov.br/validacao-protocolo
Identificador de autenticação: ED0D073.9F7D.B74.45F1A4DDACFF950296

Protocolo: 703371
Portaria Nº 298/2021, de 13 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 18/2021 do GaB/fUNtElPa,
de 10/09/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/998356 de 10/09/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor HilBErt Hil carrEira do
NaSciMENto, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em comissão 
de PrESidENtE, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de
igarapé-açu, São domingos do capim e São Miguel do Guamá, no período 
de 23/09/2021, com o objetivo de realizar visitas técnicas às rtV´s dos
Municípios.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente

Protocolo: 703365
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.349/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1312/2021-NdE/SEdUc, de 
09/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 44/2018-GaB/Pad de 05/03/2018, 
publicada no doE n° 33.571 de 06/03/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 138/2018 de 04/06/2018, publicada no doE nº 33.630 de 05/06/2018, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos 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 1.350/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1313/2021-NdE/SEdUc, de 
09/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 101/2019-GaB/Pad de 13/06/2019, 
publicada no doE n° 33.896 de 14/06/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 239/2019 de 07/10/2019, publicada no doE nº 34.004 de 08/10/2019, 
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
• Portaria de redes. Nº1.351/2021-GaB/siNd. Belém, 13 de 
setembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 1.337/2021-GaB/SiNd, de 
09/09/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 17/2018-GaB/SiNd de 07/03/2018, 
publicada no doE, edição nº 33.574 de 09/03/2018, prorrogada pela 
Portaria nº 25/2018-GaB/SiNd de 18/04/2018, publicada no doE, 
edição nº 33.601 de 19/04/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, 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 Sindicante, 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 sUBst/redes. Nº 1.352/2021-GaB/siNd Belém, 
13 de setembro 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 Portaria 43/2020 de 23/09/2020, publicada no doE 
nº 34.356 de 25/09/2020;
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 adriaNa GUErra da foNSEca, Mat. nº 
57212235-1 e alBErtiNa do Socorro da carMo SilVa, Mat. nº 57213238-
1, designadas pela Portaria supracitada, pelas servidoras roSaliNa oliVEira 
MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNtoS, Mat. n° 
240842-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
ii – rEdESiGNar, 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;
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.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.353/2021-GaB/siNd Belém, 
13 de setembro 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 Portaria 34/2020 de 19/08/2020, publicada no doE 
nº 34.318 de 20/08/2020;
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 adriaNa GUErra da foNSEca, Mat. nº 
57212235-1 e alBErtiNa do Socorro da carMo SilVa, Mat. nº 57213238-
1, designadas pela Portaria supracitada, pelas servidoras roSaliNa oliVEira 
MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNtoS, Mat. n° 
240842-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
ii – rEdESiGNar, 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;
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.
Portaria de redes. Nº 1.354/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1346/2021-NdE/SEdUc, de 
10/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 96/2018-GaB/Pad de 19/04/2018, 
publicada no doE n° 33.602 de 20/04/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 190/2018 de 31/07/2018, publicada no doE nº 33.670 de 01/08/2018, 
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
Portaria de redes. Nº 1.355/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1306/2021-NdE/SEdUc, de 
08/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 191/2018-GaB/Pad de 26/06/2018, 
publicada no doE n° 33.646 de 28/06/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 426/2018 de 12/09/2018, publicada no doE nº 33.701 de 17/09/2018, 
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
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Portaria de redes. Nº 1.356/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1303/2021-NdE/SEdUc, de 
09/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 306/2018-GaB/Pad de 12/11/2018, 
publicada no doE n° 33.741 de 19/11/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 1.321 de 09/09/2021, publicada no doE nº 34.694 de 10/09/2021, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o processo 
não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedimentos 
indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
 Portaria Nº1.357/2021-GaB/siNd. Belém, 13 de setembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os fatos constantes nos autos do Processo 
nº 2021/668001 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1090/2021 exarada pelo 
consultor Jurídico do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVEStiGatÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores criStiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, Mat. n° 57212403-1, e GEorGiNa SarMaNHo 
SiQUEira, Mat. n° 301973-1, para, sob a presidência da primeira, apura-
rem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por 
igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 1.358/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de setembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2021/879923 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos do despacho exarado no seq. 6, datado em 
13/09/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo em desfa-
vor da servidora d.M.c.c., matrícula nº 57213950-1, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, XVii c/c 
art. 190, iV, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KEltoN MoNtEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, para, 
sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
• Portaria Nº 1.368/2021-GaB/Pad Belém, 13 de setembrode 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo Eletrônico 
nº 2021/907594 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1470/2021, exarada 
pelo Procurador do Estado- aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo diSciPli-
Nar em desfavor das servidoras c.B.S.c, Mat. nº 57208319-1 e a.M.S., 

Mat. nº 5272289-3, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que 
dispõem o art. 177, iV e Vi c/c art. 190, iV, da lei nº 5.810/94;
ii – afaStar como medida preventiva as servidoras c.B.S.c, Mat. nº 
57208319-1 e a.M.S., Mat. nº 5272289-3, de suas atividades funcionais desta 
Secretaria de Estado de Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNStitUir comissão composta pelos servidores rENata SaNtoS 
da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNato laUNÉ doS 
SaNtoS, Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 1.369/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de setembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2021/879419 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos do Parecer nº 1656/2018, exarado pela con-
sultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo em desfavor 
dos servidores J.r.S.c., matrícula nº 5476402-2 e E.S.B., matrícula nº 753319-
2, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, XVii c/c art. 190, iV, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KEltoN MoNtEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, para, 
sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 703467
Portaria de redes. Nº 1.359/2021-GaB/siNd. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 02/2021-GaB/SiNd, de 
09/09/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 113/2018-GaB/SiNd de 
21/11/2018, publicada no doE, edição nº 33.744 de 22/11/2018, 
prorrogada pela Portaria nº 1.313/2021-GaB/SiNd de 08/09/2021, 
publicada no doE, edição nº 34.693 de 09/09/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, 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 Sindicante, 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 redes. Nº 1.360/2021-GaB/siNd. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 06/2021-GaB/SiNd, de 
09/09/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 02/2020-GaB/SiNd de 18/02/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.122 de 19/02/2020, prorrogada pela 
Portaria nº 11/2020-GaB/SiNd de 21/08/2020, publicada no doE, 
edição nº 34.337 de 08/09/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
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r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, 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 Sindicante, 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 redes. Nº 1.361/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1341/2021-NdE/SEdUc, de 
10/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 176/2019-GaB/Pad de 09/08/2019, 
publicada no doE n° 33.951 de 13/08/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 336/2019 de 11/12/2019, publicada no doE nº 34.057 de 12/12/2019, 
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
Portaria de redes. Nº 1.362/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1340/2021-NdE/SEdUc, de 
10/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 162/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, 
publicada no doE n° 33.923 de 17/07/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 335/2019 de 11/12/2019, publicada no doE nº 34.057 de 12/12/2019, 
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
Portaria de redes. Nº 1.363/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1315/2021-NdE/SEdUc, de 
10/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 95/2019-GaB/Pad de 13/06/2019, 
publicada no doE n° 33.896 de 14/06/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 234/2019 de 01/10/2019, publicada no doE nº 33.998 de 02/10/2019, 
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
Portaria de redes. Nº 1.364/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1338/2021-NdE/SEdUc, 
de 09/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 269/2021-GaB/Pad de 
02/03/2021, publicada no doE n° 34.505 de 03/03/2021, prorrogado pela 
Portaria nº 1.269/2021 de 30/08/2021, publicada no doE nº 34.686 

de 31/08/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.365/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1343/2021-NdE/SEdUc, de 
10/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 31/2019-GaB/Pad de 02/05/2019, 
publicada no doE n° 33.865 de 03/05/2019, prorrogado pela Portaria nº 
329/2019-GaB/Pad de 11/12/2019, publicada no doE nº 34.057 de 12/12/2019, 
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
Portaria de redes. Nº 1.366/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1314/2021-NdE/SEdUc, 
de 09/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 167/2019-GaB/Pad 
de 08/08/2019, publicada no doE n° 33.943 de 06/08/2019, prorrogado 
pela Portaria nº 244/2019-GaB/Pad de 16/10/2019, publicada no doE 
nº 34.013 de 17/10/2019, 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
Portaria de redes. Nº 1.367/2021-GaB/Pad. Belém, 13 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1342/2021-NdE/SEdUc, 
de 10/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 144/2019-GaB/Pad 
de 03/07/2019, publicada no doE n° 33.914 de 08/07/2019, prorrogado 
pela Portaria nº 333/2019-GaB/Pad de 11/12/2019, publicada no doE 
nº 34.057 de 12/12/2019, 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: 703463
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.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 296/2021-saNtaNa do araGUaia
Nome: laiS MarQUES dE aBrEU
cargo: ProfESSor
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Protocolo: 703646
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 131/2021 - saLe, de 10 de seteMBro 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 nº 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria nº 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula nº 5946232-1, cPf: 
327.791.192-68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 064|2021, 
celebrado entre a SEdUc e a empresa construtora Santa tereza ltda (cNPJ: 
05.693.333/0001-67), que tem por objeto a execução de obra de reforma na 
EEEfM Maria alice Geolás Moura carvalho, no município de Quatipuru/Pa.
art. 2º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, matrícula nº 
57221038/1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fiscal de Execução 
do contrato Público nº 064|2021, celebrado entre a SEdUc e a empre-
sa construtora Santa tereza ltda (cNPJ: 05.693.333/0001-67), que tem 
por objeto a execução de obra de reforma na EEEfM Maria alice Geolás 
Moura carvalho, no município de Quatipuru/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 30/08/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 703683
Portaria N.º 133 /2021 - sale, de 10 de setembro 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 (pag. 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, a contar de 13/08/2021, os servidores Maria das Graças 
lima, matrícula n.º 6027547/2, cPf n.º 132.420.162-20, e Valdemir Pan-
toja cardoso, matrícula n.º 57196944/1, cPf n.º 631.749.362-68, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 050/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento do Sistema Modular de Ensino (SoME), localizado na Vila Boa Espe-
rança- abaetetuba/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 703676
Portaria N.º 120/2021 - sale, de 23 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 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, a contar de 04/08/2021, as servidoras camila leão 
Sena, matrícula n.º 57211441/1, cPf n.º 754.901.102-87, e cristiane de 
fatima cruz de Sena, matrícula n.º 5901284/1, cPf n.º 659.775.802-15, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 048/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEf São João Batista.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 703678
.

errata
.

errata da Portaria Nº 38/2020-GaB/Pad, de 08/04/2020, pu-
blicada no doe edição nº 34.176 de 09/04/2020.
oNde se LÊ:
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de 
cargo, de acordo com o previsto nos 178, c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94;
Leia-se:
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de car-
go, de acordo com o previsto nos 178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94;

Protocolo: 703310
.

coNtrato
.

contrato de comodato: 074/2021-sedUc
objeto do contrato: É o bem imóvel localizado na rua São lazaro, s/n, 
CEP: 67.200-000, São Francisco, Marituba/PA, gratuitamente, para fins de 
funcionamento da Escola Estadual de Ensino Médio dom calábria.
Partes:
comodatária; Secretaria de Estado de Educação. com cNPJ. nº 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
comodante: instituto Pobres Servos da divina Providência, com cNPJ/Mf 
nº 92.726.819/0013-92 filial, com sede na av João Paulo ii, nº 106, cEP.: 
67.200-000, dom aristides, Marituba/Pa.
data de assinatura: 13/09/2021
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2026
foro: Belém
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 703348

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 9
contrato: 096/2016
Objeto do Contrato: Reprografia e impressão/cópia e encadernação, in-
cluindo disponibilização de equipamentos e mão de obra para operação 
dos equipamentos.
objeto do aditivo: Prorrogar em caráter excepcional a vigência do contrato 
original por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico nº 020/2016 -Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006356 – Produto: 2795 – funcional Programática: 
16101.12.361.1297 – Projeto atividade: 8338– Natureza de despesa: 3390.39
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, 
tenone, Belém/Pa.
Contratada: Systemscopy Ltda, CNPJ. Nº 05.352.726/0001-07, com sede na 
Pass regina alencar, nº 60/B, cEP: 67.115-280, coqueiro, ananindeua/Pa.
data da assinatura: 10/09/2021
Vigência: 12/09/2021 a 11/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 698593
termo aditivo: 5
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: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.
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: 03/09/2021
Vigência: 05/09/2021 a 04/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 698790
termo aditivo: 14
contrato: 069/2015
objeto do contrato: construção de Escola Nova – EEEf dona alzira teixeira 
de Souza, localizada no município de Belém/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima primeira ao contrato original – da vigência.
concorrência Pública nº 009/2015-Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: M d i Engenharia & comércio ltda - Epp, com cNPJ/Mf. Nº 
17.370.391/0001-39, com sede na rua antonio Bezerra falcão, nº 86, Sala 
01, cEP: 67.200-000, centro, Marituba/Pa.
data de assinatura: 03/09/2021
Vigência: 08/09/2021 a 05/02/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 698811
terMo aditiVo ao coNtrato
NoNo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 103/2018.
Vigência: 08/09/2021 a 07/03/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consórcio S103. cNPJ Nº 33.650.455/0001-01.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 03 de setembro 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 Educação do Pará.

Protocolo: 703679
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 317/2017.
Vigência: 13/09/2021 a 11/01/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Urbana Engenharia ltda. cNPJ Nº 04.488.941/0001-77.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 10 de setembro 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: 703698
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terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo aditiVo ao coNtrato Nº 319/2017.
Vigência: 20/09/2021 a 19/12/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Urbana Engenharia ltda. cNPJ Nº 04.488.941/0001-77.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 10 de setembro 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 Educação do Pará.

Protocolo: 703689
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº172/2017.
Vigência: 16/09/2021 a 29/12/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consórcio lisboa Spe ltda. cNPJ Nº 28.399.610/0001-29.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 10 de setembro 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 Educação do Pará.

Protocolo: 703748
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2020/380756
dispensa de licitação: 027/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a Srª. alzenora car-
valho das Neves.
objeto: locação de imóvel para funcionamento da EEEM. Pretextato da costa 
alvarenga (anexo ii), que tem por objetivo atender os alunos matriculados no 
ensino médio regular, da zona rural no distrito de Boa Vista do curuça, Prainha/
Pa, sito à rua itaquatiara, n.º 150, Bairro rural, Boa Vista do curuça, Prainha-
Pa, pertencente a Srª. alZENora carValHo daS NEVES, portador da cartei-
ra de identidade nº 4413191 SSP/Pa e cPf n° 741.188.622-04.
Valor Mensal: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reias)
Valor anual: r$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 10 de setembro de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educaçã
tErMo dE ratificaÇÃo
dispensa de licitação: 027/2021-Nlic/SEdUc
Processo principal N.º 2020/380756
ratifico a diSPENSa dE licitaÇÃo, com base na MaNifEStaÇÃo JUrÍ-
dica nº. 1281/2021 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 10 de setembro de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 703730
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021-NLic/sedUc
Processo nº 2020/529320-PaE-Nlic/SEdUc
objeto: Pregão Eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada para impressão do livro “contando 
Nossas Histórias”, destinados para iii Mostra de Saberes da classe Hos-
pitalar e atendimento domiciliar na região Metropolitana de Belém (EEEf 
Barão do rio Branco), visando desenvolver o incentivo à leitura, interpre-
tação e produção textual, assim como o desenvolvimento de habilidades e 
competências cognitivas de ensino-aprendizagem. 

fiNaliZa Editora E iNdÚStria Gráfica ltda
c.N.P.J: 11.261.071/0001-64

itEM dEScriÇÃo QUaNt Valor UNitário Valor total

01

impressão do livro “contando 
Nossas Histórias”, destinados 
para iii Mostra de Saberes da 

classe Hospitalar e atendimento 
domiciliar na região Metropoli-
tana de Belém (EEEf Barão do 

rio Branco)

1200 r$ 10,75 r$ 12.900,00

Valor do coNtrato r$ 12.900,00

Valor total da licitaÇÃo: r$ 12.900,00
Belém/Pa, 09 de setembro de 2021.
EliEtH dE fatiMa da SilVa BraGa
Homologadora

Protocolo: 703717

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 6
convênio: 223/2018
objeto do convênio: reforma e ampliação da EEEfM Maria José Santana
Objeto do Aditivo: O acréscimo financeiro no valor de R$ 1.372.214,13 
(um milhão, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e 
treze centavos) aproximadamente a 45,60% do valor do convênio original, 
justificado pelos serviços adicionais
concedente: 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.
convenente: Município de anapu, com cNPJ nº 01.613.194./0001-63 com 
sede na rod. Br-230, KM 140, rod. transamazônica, s/n, cEP: 68.365-000.
assinatura: 14/09/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 703354
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 49153/2021
oBJEtiVo: Visita técnica para organização do 62º/63º Jogos Estudantis 
Paraenses - JEPS 2021.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 09/09/2021 - 09/09/2021 Nº diárias: 0
MoSQUEiro / BElEM / 09/09/2021 - 09/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdra NaZarE SaNtoS riBEiro fErrEira
MatrÍcUla: 5186188  cPf: 29359139220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703647
Portaria de diarias No. 49175/2021
oBJEtiVo: Viagem com o objetivo de realizar vistoria técnica na EEEfM 
dom Mário de Miranda Vilas Boas, localizada no Município de Bujaru/Pa.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 09/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 1
BUJarU / BElEM / 10/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MatrÍcUla: 57234200  cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:aSSiSt. adMiNiSt. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
5767138923

Protocolo: 703613
Portaria de diarias No. 49027/2021
oBJEtiVo: coNStatar a NEcESSidadE iN loco dE BENS MÓVEiS, Para 
atENdEr Na dEMaNda da EEEfM dElGado lEÃo.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / cacHoEira do arari / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
cacHoEira do arari / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: tiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
MatrÍcUla: 57196431  cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 703607
Portaria de diarias No. 49148/2021
oBJEtiVo: Mem nº 30/2021 Sid nº 122/2018 e Pad nº 104/2019-GaB/
Pad Município - tucuruí.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / tUcUrUi / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
tUcUrUi / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNaldo taVarES SarMaNHo
MatrÍcUla: 5120314  cPf: 37934180225
carGo/fUNÇÃo:SErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 703598
Portaria de diarias No. 49165/2021
oBJEtiVo: Mem nº 747/2021 Pad nº 306/2018 e 399/2018 Municípios - 
Santarém e aveiro.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
SaNtarEM / aVEiro / 13/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 3
aVEiro / SaNtarEM / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
SaNtarEM / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NatHalia dE NaZarEtH fErrEira MoNtEiro
MatrÍcUla: 5897320  cPf: 90649982215
carGo/fUNÇÃo:aSSiSt. adMiNiSt. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 703587
Portaria de diarias No. 49146/2021
oBJEtiVo: Mem nº 30/2021 Sid nº 122/2018 e Pad nº 104/2019-GaB/
Pad Município - tucuruí.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / tUcUrUi / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
tUcUrUi / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio HENriQUE PaVao frEitaS
MatrÍcUla: 57209935  cPf: 60770988253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSta
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 703578
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Portaria de diarias No. 48979/2021
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, EE PalMira GaBriEl, EE coNEGo BatiSta caM-
PoS, EE acY dE JESUS BarroS PErEira, EE Maria aMElia da SilVa 
coSta E EE EdUardo aNGEliM.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda araUJo taVarES
MatrÍcUla: 761052  cPf: 55921493287
carGo/fUNÇÃo:SErVENtE rEf. i / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703574
Portaria de diarias No. 49133/2021
oBJEtiVo: Vistoria técnica para entrega de obra na EEEM dep. Nicias ri-
beiro - Bid, localizada no município de Portel/Pa.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / PortEl / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
PortEl / BElEM / 13/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: JoSE carloS SaNtoS SoUSa
MatrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEStao dE iNfra-EStrUtUra / atiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703562
Portaria de diarias No. 49080/2021
oBJEtiVo: rEaliZar lEVaNtaMENto dE dEMaNdaS dE tEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNtrato dE iNtErNEt.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNta Maria do Para / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
SaNta Maria do Para / Sao MiGUEl do GUaMa / 14/09/2021 - 
15/09/2021 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / iritUia / 15/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 1
iritUia / caPitao Poco / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aGNaldo doS SaNtoS SaNtoS
MatrÍcUla: 57211176  cPf: 66806283268
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703457
Portaria de diarias No. 49026/2021
oBJEtiVo: coNStatar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para atENdEr 
a dEMaNda da EEEM Profa. Maria do Socorro JacoB.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
SaNtarEM / itaitUBa / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
itaitUBa / SaNtarEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0
SaNtarEM / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MatrÍcUla: 57211396  cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:aSSiSt. adMiNiSt. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703500
Portaria de diarias No. 49145/2021
oBJEtiVo: Mem nº 1243/2021-NdE Pad nº 385/2018 Município - Santarém.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
SaNtarEM / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 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: 703516
Portaria de diarias No. 49194/2021
oBJEtiVo: Viagem com objetivo de realizar entrega de máscaras faciais na 
na 5a UrE, 10a UrE e 12a. UrE, considerando o início das aulas presenciais.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
altaMira / SaNtarEM / 14/09/2021 - 15/09/2021 Nº diárias: 1
SaNtarEM / itaitUBa / 15/09/2021 - 19/09/2021 Nº diárias: 4
itaitUBa / BElEM / 19/09/2021 - 19/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEBaStiao BraGa da SilVa
MatrÍcUla: 941883  cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:SErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703511
Portaria de diarias No. 49100/2021
oBJEtiVo: rEaliZar lEVaNtaMENto dE dEMaNdaS dE tEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNtrato dE iNtErNEt.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNta Maria do Para / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
SaNta Maria do Para / Sao MiGUEl do GUaMa / 14/09/2021 - 
15/09/2021 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / iritUia / 15/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 1

iritUia / caPitao Poco / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: tHaiSSa rodriGUES GEMaQUE
MatrÍcUla: 5896630  cPf: 77723791291
carGo/fUNÇÃo:aSSiSt. adMiNiSt. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703504
Portaria de diarias No. 49159/2021
oBJEtiVo: ViSita tÉcNica Na oBra EEEfM roSa carrrEra loUrEiro 
Para iNaUGUraÇÃo.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM SaNtarEM NoVo 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
SaNtarEM NoVo BElEM 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NEto  cPf: 25410440200
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703507
Portaria de diarias No. 49130/2021
oBJEtiVo: realizar visita técnica nas aldeias Parakanã: inaxiganga, ita-
peyga, e Parano para tratar de questões relativas a educação destes povos.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / itUPiraNGa / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
itUPiraNGa / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HaiENY NaZarE rEiS SaNtoS
MatrÍcUla: 5901611  cPf: 79018343234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSta
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703532
Portaria de diarias No. 49087/2021
oBJEtiVo: rEaliZar ENtrEGa dE coMPUtador coMPlEto EEEM MoNSE-
NHor aUGUSto diaS E EEEfM taNcrEdo dE alMEida NEVES rEcUrSo Bid.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPoliS / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / florESta do araGUaia / 14/09/2021 - 17/09/2021 
Nº diárias: 3
florESta do araGUaia / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE NEWtoN GoNZalEZ da coSta
MatrÍcUla: 5918070  cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:GEStor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703519
Portaria de diarias No. 48896/2021
oBJEtiVo: fiScaliZar a ENtrEGa doS ÔNiBUS EScolarES NaS PrEfEi-
tUraS doS MUNicÍPioS, BEM coMo toMBar E colEtar aSSiNatUra do 
PrEfEito rESPoNSáVEl PElo rEcEBiMENto do tErMo dE doaÇÃo do 
oBJEto EMitido PEla GErÊNcia dE PatriMÔNio MoBiliário/GPaM.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
rio Maria / coNcEicao do araGUaia / 14/09/2021 - 15/09/2021 Nº 
diárias: 1
coNcEicao do araGUaia / aGUa aZUl do NortE / 15/09/2021 - 
17/09/2021 Nº diárias: 2
aGUa aZUl do NortE / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro
MatrÍcUla: 942049  cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:  SErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703520
Portaria de diarias No. 49088/2021
oBJEtiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENtrEGa dE coM-
PUtador coMPlEto EEEM MoNSENHor aUGUSto diaS E EEEfM taN-
crEdo dE alMEida NEVES rEcUrSo Bid.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPoliS / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / florESta do araGUaia / 14/09/2021 - 17/09/2021 
Nº diárias: 3
florESta do araGUaia / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MatrÍcUla: 761257  cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:EScr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703544
Portaria de diarias No. 48807/2021
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 / SaNtaNa do araGUaia / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
SaNtaNa do araGUaia / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 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: 703539
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Portaria de diarias No. 49163/2021
oBJEtiVo: Mem nº 747/2021 Pad nº 306/2018 e 399/2018 Municípios - 
Santarém e aveiro.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
SaNtarEM / aVEiro / 13/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 3
aVEiro / SaNtarEM / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
SaNtarEM / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MatrÍcUla: 454745  cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:aGENtE adMiNiStratiVo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703758
Portaria de diarias No. 49111/2021
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicoS Para rEaliZar lEVaNtaMENto dE dE-
MaNdaS dE tEcNoloGia E fiScaliZaÇÃo dE coNtrato dE iNtErNEt.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNta Maria do Para / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
SaNta Maria do Para / Sao MiGUEl do GUaMa / 14/09/2021 - 
15/09/2021 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / iritUia / 15/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 1
iritUia / caPitao Poco / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar
MatrÍcUla: 758027  cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:
EScr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703753
Portaria de diarias No. 49164/2021
oBJEtiVo: Mem nº 747/2021 Pad nº 306/2018 e 399/2018 Municípios - 
Santarém e aveiro.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
SaNtarEM / aVEiro / 13/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 3
aVEiro / SaNtarEM / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
SaNtarEM / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNtao SiMoES
MatrÍcUla: 57229140  cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSta
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703734
Portaria de diarias No. 49173/2021
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 / SaNtaNa do araGUaia / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
SaNtaNa do araGUaia / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SUElY diaS dE MoraES
MatrÍcUla: 472131  cPf: 21281840297
carGo/fUNÇÃo:aGENtE adMiNiStratiVo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 703745
.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooperação técnica: 025/2021-sedUc
objeto do acordo: a coordenação administrativa e Pedagógica da Escola 
Estadual de Ensino Médio dom calábria, situada rua São lazaro, s/n, cEP: 
67.200-000, São francisco, Marituba/Pa.
acordantes:
Secretaria de Estado de Educação. com cNPJ. nº 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
instituto Pobres Servos da divina Providência, com cNPJ/Mf nº 
92.726.819/0013-92 filial, com sede na av João Paulo ii, nº 106, cEP.: 
67.200-000, dom aristides, Marituba/Pa.
data de assinatura: 13/09/2021
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2026
foro: Belém
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 703329
desiGNar
Portaria nº.: 8098/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 968596/2021
designar Maria do roSario MoNtEiro da SilVa, Matrícula nº 
57210664/1, assistente administrativo, para responder pela função de 
chefe de Grupo i – fG-4/ccMP, durante o impedimento do titular, no pe-
riodo de 02/09/2021 a 01/10/2021.
Portaria nº.: 8096/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 964959/2021
designar SilVaNa lUcia MilEo dE oliVEira alMEida, Matrícula nº 
57208529/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEfM deodoro de Mendonça/Belém, durante o impedi-
mento do titular, no periodo de 01/07/2021 14/08/2021.

Portaria nº.: 8097/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 264520/2021
designar riVaNia do NaSciMENto coElHo, Matrícula nº 5901407/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf camutama/Benevides, durante o impedimento do titular no periodo 
de 02/08/2021 15/09/2021.
Portaria nº.: 8099/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo Nº 899530/2021
designar claUdia SoBriNHo liMa, Matrícula nº 57212642/1, tecnico em Ges-
tão Publica, para responder pela diretoria administrativa e financeira, durante 
o impedimento do titular , do titular, no periodo de 20/09/2021 a 18/10/2021.
Portaria nº.: 8095/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 960697/2021
designar SaNdra NaZarE ParENtE dE oliVEira, Matrícula nº 5628393/2, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf Santos dumont/Belém, a contar de 16/09/2021.
Portaria nº.: 8057/2021 de 09/09/2021
de acordo com o processo nº 960521/2021
designar aNa SilVia alVES GoMES, Matrícula nº 57208952/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf Jose Bonifacio/Belém, a contar de 16/09/2021.
Portaria nº.: 8056/2021 de 09/09/2021
de acordo com o processo nº 960761/2021
designar JoaNa caSSia doS SaNtoS calado, Matrícula nº 57209169/2, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf Santos dumont/Belém, a contar de 14/09/2021.
Portaria nº.: 8014/2021 de 08/09/2021
de acordo com o processo nº 260946/2021
designar aNa carla doS SaNtoS tEiXEira, Matrícula nº 5761050/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 
Unidade SEdUc na Escola/USE 02/Belém, durante o impedimento do titu-
lar, no periodo de 06/09/2021 a 20/10/2021.
Portaria nº.: 8015/2021 de 08/09/2021
de acordo com o processo nº 766275/2021
designar MarilENE da SilVa fEiJao PErEira, Matrícula nº 57208666/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM Prof temistocles araujo/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 06/09/2021 a 20/10/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 8048/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo Nº 960761/2021
dispensar SEBaStiaNa rodriGUES GoMES, Matrícula nº 57208460/1, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM 
Santos dumont/Belém, a contar de 14/09/2021.
Portaria Nº.: 8049/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 960761/2021
dispensar JoaNa caSSia doS SaNtoS calado, Matrícula nº 57209169/2, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM 
Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci/Belém, a contar de 14/09/2021.
Portaria Nº.: 8047/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 9603871/2021
dispensar lorENa arEro alBUrQUErQUE MoNtEiro, Matrícula nº 
57214056/2, Especialista em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) 
da EEEfM Prof temistocles araujo/Belém, a contar de 05/07/2021.
Portaria Nº.: 8094/2021 de 10/09/2021
de acordo com o Processo nº 698061/2021
dispensar, a pedido, JoElMa coSta dE MoraES, Matrícula nº 5897129/1, 
assistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEM 
agroindustrial Juscelino Kubitschek/Benevides, a contar de 01/10/2021.
Portaria Nº.: 8050/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 960521/2021
dispensar Marcia criStiNa GUiMaraES dE oliVEira, Matrícula nº 
448915/1, Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf Jose Bonifa-
cio/Belém, a contar de 16/09/2021.
Portaria Nº.: 8051/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 960521/2021
dispensar aNa SilVia alVES GoMES, Matrícula nº 57208952/1, Especia-
lista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Santos 
dumont/Belém, a contar de 16/09/2021.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.: 8063/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/896955
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
liliaNE da cUNHa cHiPaia , matrícula Nº 5815690/1,assist administra-
tivo, lotada na diretoria de Ensino/Belém.
Portaria Nº.: 8091/2021 de 10/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/979719
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
adriaNa GUErra da foNSEca , matrícula Nº57212235/1,assist adminis-
trativo, lotada na divisão de cadastro, desta Secretaria.
Portaria Nº.: 8066/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/940795
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
lariSSa roBErta diaS BaNHoS caStro , matrícula Nº 57232071/1, tec-
nico em Gestão Publica, lotada na divisão de assistencia ao Servidor/Belém..
Portaria Nº.: 8067/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/197048
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
lUciaNa coSta dE carValHo , matrícula Nº 7060146/1,assist adminis-
trativo, lotada na diretoria de Ensino/Belém.
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Portaria Nº.: 8064/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/967429
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no percen-
tual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora PriSci-
la NataScHa tEiXEira aNGEliM MENdES , matrícula Nº 57214388/1,auxi-
liar operacional, lotada na divisão de Pagamento, desta Secretaria.
Portaria Nº.: 8065/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/967429
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
liNa da SilVa fariaS, matrícula Nº 57214213/1,assist administrativo, 
lotada na divisão de Pagamento/Belém.
Portaria nº.:7751/2021 de 09/09/2021/2021
de acordo com o Processo nº 2021/971210
i- revogar, a contar de 02/09/2021, a Portaria nº 1499/2020 de 11/03/2020, 
que concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual de 60 %, (sessenta 
porcento) a servidora adriaNa GUErra da foNSEca, matrícula nº 57212235/1, 
assist. administrativo, lotada na corregedoria, desta Secretaria.
II- Conceder, a contar de 02/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, 
no percentual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento 
base do cargo, ao servidor KEltoN MoNtEiro dE MENEZES, matrícula nº 
57224108/1, assist administrativo, lotado na corregedoria, desta Secreta-
ria, em substituição a servidora mencionada no item anterior.
caNcElar licENÇa liNt.ParticUlar
Portaria nº.:8055/2021 de 09/09/2021
cancelar, a contar de 05/08/2021, a licença para tratar de interesse Particular, 
concedida através da Portaria nº 11620/2019 de 29/11/2019, do servidor 
rENato NoroNHa MartiNS, matricula nº 54192879/2, Professor, lotado na 
EE. 1º e 2º Prof.Elza Maria correa dantas/São domingos do araguaia.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 8054/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, ao servidor NElSoN 
JEaN JUNior, matricula Nº 54180437/3, Professor, lotado na EE Elinda 
Simplicio costa/Maraba, no período de 30/08/2021 a 29/08/2023.
Portaria nº.: 8081/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora iVaNda 
Maria fiGUEirEdo da SilVa, matricula Nº 57208384/1, Especialista em 
Educação, lotada na EE Educação tecnologica do Estado do Pará/Monte 
alegre, no período de 01/09/2021 a 31/08/2023.
Portaria nº.: 8052/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora EdNa da 
SilVa caStro, matricula Nº 5896604/1, Servente, lotada na EEEM Profª 
odila de Souza/altamira, no período de 01/09/2021 a 31/08/2023.
Portaria nº.: 8053/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora roSiVaNE 
SoUSa PErEira, matricula Nº 5902275/1, Especialista em Educação, lotada 
na EE Julia G Passarinho/Santarem, no período de 01/09/2021 a 31/08/2023.
reVoGar
Portaria n.º: 8076/2021 de 09/09/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/938562
revogar, a contar de 01/09/2021, a cessão para a SEcrEtaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE iGaraPE Miri, do servidor MaNoEl 
PaNtoJa GoNÇalVES, matricula nº 204633/1, Vigia, concedida através da 
Portaria col. nº 22027/2001 de 21/12/2001, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria n.º: 8075/2021 de 09/09/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 1414480/2019
revogar, a contar de 01/09/2021, a cessão para a SEcrEtaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE BaGrE, da servidora tElMa Maria MoraES dE SENa, 
matricula nº 253596/1, Professor, concedida através da Portaria col. nº 
15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
adMiSSÃo
Portaria Nº.: 7756/2021 de 09/09/2021
formalizar a admissão,da servidora lUZia aNGEliNa NUNES tENo-
rio, para exercer a função de Professor, nesta Secretaria, no periodo de 
16/02/1987 a 06/07/1989, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 7757/2021 de 09/09/2021
formalizar a admissão,do servidor GErSoN dE SoUZa MENdoNÇa,ma-
tricula nº 6007538/019 para exercer a função de Professor, no Sistema 
Modular de Ensino, Icoaraci/Belém, a contar de 01/05/1988, para fins de 
regularização funcional.
disPeNsar
Portaria Nº.: 7753/2021 de 09/09/2021
formalizar a dispensa,da servidora Maria do Socorro fErrEira rodri-
GUES, Matricula nº 6317286/018, lotada na 1ª UrE/Bragança, do emprego 
de Professor, a contar de 31/01/1991, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 7758/2021 de 09/09/2021
formalizar a dispensa,,do servidor GErSoN dE SoUZa MENdoNÇa, ma-
tricula nº 6007538/019, no Sistema Modular de Ensino, icoaraci/Belém, a 
contar de 18/08/1994, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 8001/2021 de 08/09/2021
Nome: WilSoN PErEira MartiNS
Matrícula:771732/2 cargo:Professor
lotação:divisão de Serviços Gerais/Belém
Período:12/10/21 a 10/12/21
triênios:23/12/12 a 22/12/15

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.: 8003/2021 de 08/09/2021
conceder licença Paternidade a rafaEl coSta MartiNS, matricula nº 
5912042/1,Professor, lotado na Ut Yolanda Martins/Belém, no período de 
21/08/21 a 30/08/21.
Portaria Nº.: 8004/2021 de 08/09/2021
conceder licença Paternidade a WilSiVaNdo dE JESUS SodrE loPES, 
matricula Nº 57217459/2 ,Professor, lotado na EE remigio fernandes sede 
vinc/Marapanim, no período de 09/08/21 a 18/08/21
Portaria Nº.: 8005/2021 de 08/09/2021
conceder licença Paternidade a clEliValdo SaNtoS da SilVa, matricula 
nº 57224284/2,Professor, lotado na EE Prof Basilio de carvalho/abaetetu-
ba, no período de 10/02/21 a 19/02/21
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 152/2021 de 10/09/2021
Nome:alEXaNdrE fErrEira dE araUJo
Matrícula:5893673/2Período:22/10/21 a 20/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Mauricio Hamoy/Obidos
Portaria nº.: 461/2021 de 26/08/2021
Nome:lEda alMEida BorGES
Matrícula:57209506/1Período:04/11/21 a 18/12/21 Exercício:2018
Unidade:EEEM Prof Maria da Gloria r Paixão/Jacunda
Portaria nº.: 461/2021 de 26/08/2021
Nome:SidNEi SilVa E SilVa
Matrícula:5902622/1Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pequeno Principe/Maraba
Portaria nº.: 462/2021 de 26/08/2021
Nome:VaNda dE alMEida frEitaS
Matrícula:432598/2Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEEM dionisio B de carvalho sede/rondon do Pará
Portaria nº.: 463/2021 de 17/08/2021
Nome:claUdENira Maria dE SoUZa SilVa
Matrícula:57214758/1Período:10/11/21 a 09/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª Maria da Gloria rodrigues/Jacunda
Portaria nº.: 456/2021 de 26/08/2021
Nome:VicENtE alVES cardoSo
Matrícula:5680050/3Período:26/11/21 a 09/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Brasil tropical/itupiranga
Portaria nº.: 466/2021 de 19/08/2021
Nome:odEtE PErEira SaMPaio
Matrícula:6307933/1Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Walkise da Silveira Vianna/Maraba
Portaria nº.: 470/2021 de 23/08/2021
Nome:claUdia dE SoUSa SaNtoS
Matrícula:57210418/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM oneide de Sousa tavares/Maraba
Portaria nº.: 145/2021 de 30/08/2021
Nome:Maria dE fatiMa BatiSta dE liMa
Matrícula:57213066/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prefeito carim Melem/Monte alegre
Portaria nº.: 151/2021 de 30/08/2021
Nome:roNdiNElio ViaNa rocHa
Matrícula:5952859/1Período:19/11/21 a 18/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf. Prof Maria Valmont/alenquer
Portaria nº.: 356/2021 de 09/09/2021
Nome:liliaN aNdradE dE MoraES
Matrícula:57216827/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:UtE Profª Marli almeida f de castro/Santo a do taua
Portaria nº.:8092/2021 de 10/09/2021
Nome: rEGiNa lUcia da SilVa rodriGUES
Matrícula: 5941584/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha da Paz/ananindeua
Portaria nº.:8089/2021 de 09/09/2021
Nome: lUciaNa QUEiroZ dE frEitaS
Matrícula: 5902439/1Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2021
Unidade:divisão de Prestação de contas/ Belém
Portaria nº.:8088/2021 de 09/09/2021
Nome: cHriStiaNE do roSario tEiXEira MENEZES
Matrícula:57233192/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2018
Unidade:deptº de Educação Especial/Belém
Portaria nº.:36/2021 de 08/09/2021
Nome: Valdir doS SaNtoS cardoSo
Matrícula: 5895848/1Período:15/10 à 13/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:629/2021 de 08/09/2021
Nome: carMEN cElia VaScoNcEloS fariaS
Matrícula:5952103/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEE Pedro alvares cabral/Santarém
Portaria nº.:632/2021 de 08/09/2021
Nome: MicHElENE da SilVa BaStoS
Matrícula: 5368006/2Período:15/11/07 à 29/12/21Exercício:2021
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:635/2021 de 09/09/2021
Nome: EdiNaldo foNSEca do NaSciMENto
Matrícula:57217759/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE N. Srª Guadalupe/Santarém
Portaria nº.:776/2021 de 09/09/2021
Nome: aNa clotildE fErrEira do NaSciMENto
Matrícula: 54191416/4Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:8ª UrE/castanhal
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Portaria nº.:1512/2021 de 09/09/2021
Nome:Maria JacirENE fiGUEirEdo BErNardo
Matrícula:57208174/1 Período:19/11 à 02/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.clotilde Pereira/castanhal
Portaria nº.:713/2021 de 09/09/2021
Nome: lEila Maria oNÇa dE crSito
Matrícula: 5368790/3Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:200/2021 de 09/09/2021
Nome: JaNEidE dE liMa tEiXEira da SilVa
Matrícula: 57208629/1Período:05/11 à 19/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:1229/2021 de 09/09/2021
Nome: taciaNE laiS da SilVa QUadroS
Matrícula:5942871/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:E Inácio Koury Gabriel Neto/Castanhal
Portaria nº.:201/2021 de 09/09/2021
Nome: roSilENE NaZarÉ da SilVa rocHa
Matrícula: 6010407/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel de Bulhões/SÃo miguel do Guamá
Portaria nº.:203/2021 de 01/09/2021
Nome: Maria JErciNEi GadElHa
Matrícula: 57214386/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM dairce Pedrosa torres/altamira
Portaria nº.:211/2021 de 09/09/2021
Nome: GiUliaNo SoUZa GUZZo
Matrícula:57208320/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Maria José Santna da Silva/anapú
Portaria nº.:158/2021 de 09/09/2021
Nome: ildEtE rodriGUES dE alMEida Gloria
Matrícula: 54182155/2Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM João Pinto Pereira/cumuru do Norte
Portaria nº.:169/2021 de 01/09/2021
Nome: tatiaNE caMara rodriGUES
Matrícula: 73503980/1Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Severo alves/Breu Branco
Portaria nº.:34/2021 de 31/08/2021
Nome: Maria EliSaNGEla GoNÇalVES SaNtoS dE JESUS
Matrícula:5841712/2 Período:11/10 à 24/11/21Exercício:2018
Unidade:centro de Educ. e Jovens e adultos-cEEJa/Xinguara
Portaria nº.:103/2021 de 17/08/2021
Nome: Maria lUcia BElo dE oliVEira
Matrícula: 5218373/2Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dionísio Hage/capitão Poço
Portaria nº.:104/2021 de 18/08/2021
Nome: liaNGE oliVEira cordEiro rocHa
Matrícula:57234410/1 Período:01/10 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Lina Seffer/Nova Esperança do Piriá
Portaria nº.:105/2021 de 18/08/2021
Nome: aNtoNia adEliNa tEMBE doS SaNtoS
Matrícula:57203918/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEi anexo Pira/capitão Poço
Portaria nº.:106/2021 de 18/08/2021
Nome: aNa clara da crUZ SilVa
Matrícula: 57203939/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé /capitão Poço
Portaria nº.:107/2021 de 18/08/2021
Nome: alcioNE rEiS dE SoUZa
Matrícula:57203928/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:108/2021 de 18/08/2021
Nome: aNtoNia ciclEia alVES da SilVa
Matrícula:57203927/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:109/2021 de 18/08/2021
Nome: EVa dE oliVEira rEiS
Matrícula: 57203958/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:110/2021 de 18/08/2021
Nome: fErNaNdo SilVa MiraNda tEMBÉ
Matrícula:5943003/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEi anexo Jacaré/capitão Poço
Portaria nº.:113/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria HEliNa dE SoUZa SilVa
Matrícula:57207644/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEf Jacaré (anexo)capitão Poço
Portaria nº.:114/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria lENildE tEMBÉ doS SaNtoS
Matrícula:5942996/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEi anexo Pira/capitão Poço
Portaria nº.:115/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria oZENir loPES PaStaNa
Matrícula: 57203947/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:116/2021 de 19/08/2021
Nome: MariNalVa rEiS dE SoUZa
Matrícula: 57203920/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:117/2021 de 19/08/2021
Nome: NoÉ dE oliVEira rEiS
Matrícula:57203924/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço

Portaria nº.:118/2021 de 19/08/2021
Nome: SilVaNa BraGa rEiS
Matrícula: 57203922Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEi a nexo Pira/capitão Poço
Portaria nº.:122/2021 de 18/08/2021
Nome: Maria doMiNGaS doS SaNtoS
Matrícula: 57207643/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:125/2021 de 02/09/2021
Nome: raiMUNdo roNiS da SilVa E SilVa
Matrícula: 57210440/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:126/2021 de 02/09/2021
Nome: raiMUNdo roNiS da SilVa E SilVa
Matrícula:57210440/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:127/2021 de 02/09/2021
Nome: aNtoNia GorEtti MaGalHaES da SilVa
Matrícula:54182801/2 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:128/2021 de 02/09/2021
Nome:JoEl PiMENtEl PErEira
Matrícula:5642914/3 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:130/2021 de 03/09/2021
Nome: rEGiaNY lUcia liMa dE Maria da SilVa
Matrícula:57234004/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:132/2021 de 03/09/2021
Nome:Walto lEitE doS SaNtoS
Matrícula: 54182800/2Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Mário Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:35/2021 de 08/09/2021
Nome: daVi dE caStro diaS
Matrícula: 80846358/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:37/2021 de 08/09/2021
Nome: aNtoNio fErrEira dE caStro
Matrícula: 462020/1Período:15/11 à 14/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta/Ponte de Pedras
Portaria nº.:38/2021 de 08/09/2021
Nome: aNGElo dE caStro PErEira
Matrícula:57209020/1 Período:19/11 à 02/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta/Ponte de Pedras
Portaria nº.:475/2021 de 30/08/2021
Nome:aNa claUdia MENdES dE oliVEira
Matrícula: 57210165/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:UrE 1/Bragança
Portaria nº.:519/2021 de 30/08/2021
Nome: carMEN lUcia da SilVa SaNtoS
Matrícula: 57233989/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:520/2021 de 30/08/2021
Nome: claUdia dE fatiMa NaSciMENto rEiS
Matrícula:57209405/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:521/2021 de 30/08/2021
Nome: daNiVEa cElEStE do Socorro SilVa doS SaNtoS
Matrícula:57233984/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:522/2021 de 30/08/2021
Nome:KaliNa aNdrEZa SoarES MarQUES
Matrícula:57211371/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:525/2021 de 30/08/2021
Nome: Maria EliZaNGEla daS NEVES
Matrícula: 57233995/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:526/2021 de 30/08/2021
Nome: JoÃo PliNio fErrEira dE QUadroS
Matrícula: 57209356/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:527/2021 de 30/08/2021
Nome:SaMia PatricE dE MElo BElEZa
Matrícula: 57210131/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Brgança
Portaria nº.:528/2021 de 30/08/2021
Nome: ValEria alMEida PaZ
Matrícula:57234167/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:406/2021 de 06/08/2021
Nome: NÍVEa Maria loPES da SilVa
Matrícula: 5942057/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2019
Unidade:EE dr. dionísio Bentes de carvalho/rondon do Pará
Portaria nº.:425/2021 de 28/07/2021
Nome: MariNEi ViEira MacHado
Matrícula:663808/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EE dr. Gabriel Pimenta/Marabá
Portaria nº.:435/2021 de 09/08/2021
Nome: cHarliaNE doS SaNtoS oliVEira
Matrícula:54193955/2 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM liberalina carvalho de aragão dias/itupiranga
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Portaria nº.:443/2021 de 02/08/2021
Nome: cloVES fErrEira da crUZ
Matrícula:57214765/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria nº.:444/2021 de 02/09/2021
Nome: EliZaNGEla BaNdEira oliVEira
Matrícula:57212865/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria nº.:445/2021 de 02/09/2021
Nome:aNtoNio lUiS ViEira da SilVa
Matrícula: 57210997/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2019
Unidade:EEEM dr. Gaspar Vianna/Marabá
Portaria nº.:447/2021 de 02/09/2021
Nome:dEUSaNGEla dE loUZa riBEiro
Matrícula:5942061/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM o Pequeno Príncipe/Marabá
Portaria nº.:448/2021 de 23/08/2021
Nome: NataNaElSoN GoMES daS MErcÊS
Matrícula: 6308325/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM o Pequeno Príncipe/Marabá
Portaria nº.:449/2021 de 23/08/2021
Nome: KEila fraNciSca da coSta MarQUES
Matrícula:57210743/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM liberdade/Marabá
Portaria nº.:450/2021 de 23/08/2021
Nome: oSMar dE JESUS Sá
Matrícula: 57210525/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEM luzia Nunes fernandes/Marabá
Portaria nº.:453/2021 de 02/09/2021
Nome: aNtoNia JUciVaNi SoUSa coNcEicao
Matrícula: 57211535/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2019
Unidade:EEEM luzia Nunes fernandes/Marabá
Portaria nº.:457/2021 de 26/08/2021
Nome: tErEZiNHa dE JESUS SilVa MacHado
Matrícula: 5099528/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2019
Unidade:EEEM Profº Jonathas Pontes athias/Marabá
Portaria nº.:459/2021 de 01/09/2021
Nome: SUElENE airES WaNdErlEY
Matrícula: 5783429/2Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Acy de Jesus Neves de B. Pereira/Marabá
Portaria nº.:460/2021 de 01/09/2021
Nome: JoSÉ da crUZ SoUZa
Matrícula: 57209567/1Período:08/11 à 22/12/21Exercício:2021
Unidade:EE AnexoIIProfº Acy de Jesus N.de B.Pereira/Marabá
torNar seM eFeito
Portaria nº.:8074/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 1414480/2019
tornar sem efeito a Portaria nº 5834-2021 de 30/06/2021, que 
formalizou a revogação da cessão para a SEcrEtaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo dE BaGrE, sem ônus para o Órgão de origem, da servidora 
tElMa Maria MoraES dE SENa, matricula nº 253596/1, Professor assist.
Pa-B, por conta do Processo de Municipalização do Ensino fundamental, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7752/2021 de 09/09/2021
tornar sem efeito a Portaria col. nº 341-B/1991 de 11/03/1991, que 
admitiu, em relação, a servidora raiMUNda da triNdadE GoNÇalVES, 
matricula nº 6319491/018, para exercer a função de Professor, na EE. 
Marilda Nunes/Salvaterra, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7755/2021 de 09/09/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 88/2020 de 28/02/2020, que admitiu, 
a servidora lUZia aNGEliNa NUNES tENÓrio, para exercer a função de 
Professor,nesta Secretária, periodo de 16/02/1987 a 28/06/1988, para fins 
de regularização funcional.
retiFicar
Portaria nº.:7754/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/668094
Retificar na PORTARIA nº 8279/1996 de 07/06/1996, que dispensou, a 
pedidoo servidor GilSoN GoMES doS SaNtoS, matricula nº 0252867/15, 
lotado na EE. dE 1º Grau deputado a. Pereira/Juruti, do emprego de 
Professor assistente Pa-a, o a contar de 30/11/1995 para 01/05/1996, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7759/2021 de 09/09/2021
Retificar na PORTARIA Col.nº 7200/1984 de 04/06/1984, que admitiu, para 
exercer a função de Servente ref. i, o nome da servidora roSilda BotElHo 
diaS para roZilda BotElHo diaS, matricula nº 0368610-010, na EE. 1º 
Grau Pe. S. Traciolli/Castanhal, para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria nº.: 1755/2021 de 19/08/2021
Nome:aNa raQUEl GoMES diaS
onde se lê:Exercicio:2021
Leia-se:Exercicio:2020
Publicada no Diário Oficial nº 34.696/2021 de 13/09/2021
desiGNar
Portaria nº.: 8098/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 968596/2021
designar Maria do roSario MoNtEiro da SilVa, Matrícula nº 
57210664/1, assistente administrativo, para responder pela função de 
chefe de Grupo i – fG-4/ccMP, durante o impedimento do titular, no pe-
riodo de 02/09/2021 a 01/10/2021.

Portaria nº.: 8096/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 964959/2021
designar SilVaNa lUcia MilEo dE oliVEira alMEida, Matrícula nº 
57208529/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEfM deodoro de Mendonça/Belém, durante o impedi-
mento do titular, no periodo de 01/07/2021 14/08/2021.
Portaria nº.: 8097/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 264520/2021
designar riVaNia do NaSciMENto coElHo, Matrícula nº 5901407/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf camutama/Benevides, durante o impedimento do titular no periodo 
de 02/08/2021 15/09/2021.
Portaria nº.: 8099/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo Nº 899530/2021
designar claUdia SoBriNHo liMa, Matrícula nº 57212642/1, tecnico em Ges-
tão Publica, para responder pela diretoria administrativa e financeira, durante 
o impedimento do titular , do titular, no periodo de 20/09/2021 a 18/10/2021.
Portaria nº.: 8095/2021 de 10/09/2021
de acordo com o processo nº 960697/2021
designar SaNdra NaZarE ParENtE dE oliVEira, Matrícula nº 5628393/2, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf Santos dumont/Belém, a contar de 16/09/2021.
Portaria nº.: 8057/2021 de 09/09/2021
de acordo com o processo nº 960521/2021
designar aNa SilVia alVES GoMES, Matrícula nº 57208952/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf Jose Bonifacio/Belém, a contar de 16/09/2021.
Portaria nº.: 8056/2021 de 09/09/2021
de acordo com o processo nº 960761/2021
designar JoaNa caSSia doS SaNtoS calado, Matrícula nº 57209169/2, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf Santos dumont/Belém, a contar de 14/09/2021.
Portaria nº.: 8014/2021 de 08/09/2021
de acordo com o processo nº 260946/2021
designar aNa carla doS SaNtoS tEiXEira, Matrícula nº 5761050/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 
Unidade SEdUc na Escola/USE 02/Belém, durante o impedimento do titu-
lar, no periodo de 06/09/2021 a 20/10/2021.
Portaria nº.: 8015/2021 de 08/09/2021
de acordo com o processo nº 766275/2021
designar MarilENE da SilVa fEiJao PErEira, Matrícula nº 57208666/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM Prof temistocles araujo/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 06/09/2021 a 20/10/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 8048/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo Nº 960761/2021
dispensar SEBaStiaNa rodriGUES GoMES, Matrícula nº 57208460/1, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM 
Santos dumont/Belém, a contar de 14/09/2021.
Portaria Nº.: 8049/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 960761/2021
dispensar JoaNa caSSia doS SaNtoS calado, Matrícula nº 57209169/2, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM 
Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci/Belém, a contar de 14/09/2021.
Portaria Nº.: 8047/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 9603871/2021
dispensar lorENa arEro alBUrQUErQUE MoNtEiro, Matrícula nº 
57214056/2, Especialista em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) 
da EEEfM Prof temistocles araujo/Belém, a contar de 05/07/2021.
Portaria Nº.: 8094/2021 de 10/09/2021
de acordo com o Processo nº 698061/2021
dispensar, a pedido, JoElMa coSta dE MoraES, Matrícula nº 5897129/1, 
assistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEM 
agroindustrial Juscelino Kubitschek/Benevides, a contar de 01/10/2021.
Portaria Nº.: 8050/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 960521/2021
dispensar Marcia criStiNa GUiMaraES dE oliVEira, Matrícula nº 
448915/1, Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf Jose Bonifa-
cio/Belém, a contar de 16/09/2021.
Portaria Nº.: 8051/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 960521/2021
dispensar aNa SilVia alVES GoMES, Matrícula nº 57208952/1, Especia-
lista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Santos 
dumont/Belém, a contar de 16/09/2021.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.: 8063/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/896955
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
liliaNE da cUNHa cHiPaia , matrícula Nº 5815690/1,assist administra-
tivo, lotada na diretoria de Ensino/Belém.
Portaria Nº.: 8091/2021 de 10/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/979719
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
adriaNa GUErra da foNSEca , matrícula Nº57212235/1,assist adminis-
trativo, lotada na divisão de cadastro, desta Secretaria.
Portaria Nº.: 8066/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/940795
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
lariSSa roBErta diaS BaNHoS caStro , matrícula Nº 57232071/1, tec-
nico em Gestão Publica, lotada na divisão de assistencia ao Servidor/Belém..
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Portaria Nº.: 8067/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/197048
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
lUciaNa coSta dE carValHo , matrícula Nº 7060146/1,assist adminis-
trativo, lotada na diretoria de Ensino/Belém.
Portaria Nº.: 8064/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/967429
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no percen-
tual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora PriSci-
la NataScHa tEiXEira aNGEliM MENdES , matrícula Nº 57214388/1,auxi-
liar operacional, lotada na divisão de Pagamento, desta Secretaria.
Portaria Nº.: 8065/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/967429
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
liNa da SilVa fariaS, matrícula Nº 57214213/1,assist administrativo, 
lotada na divisão de Pagamento/Belém.
Portaria nº.:7751/2021 de 09/09/2021/2021
de acordo com o Processo nº 2021/971210
i- revogar, a contar de 02/09/2021, a Portaria nº 1499/2020 de 11/03/2020, 
que concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual de 60 %, (sessenta 
porcento) a servidora adriaNa GUErra da foNSEca, matrícula nº 57212235/1, 
assist. administrativo, lotada na corregedoria, desta Secretaria.
II- Conceder, a contar de 02/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, 
no percentual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento 
base do cargo, ao servidor KEltoN MoNtEiro dE MENEZES, matrícula nº 
57224108/1, assist administrativo, lotado na corregedoria, desta Secreta-
ria, em substituição a servidora mencionada no item anterior.
caNceLar LiceNÇa LiNt.ParticULar
Portaria nº.:8055/2021 de 09/09/2021
cancelar, a contar de 05/08/2021, a licença para tratar de interesse 
Particular, concedida através da Portaria nº 11620/2019 de 29/11/2019, 
do servidor rENato NoroNHa MartiNS, matricula nº 54192879/2, 
Professor, lotado na EE. 1º e 2º Prof.Elza Maria correa dantas/São 
domingos do araguaia.
licENÇa iNtErESSE ParticUlar
Portaria nº.: 8054/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, ao servidor NElSoN 
JEaN JUNior, matricula Nº 54180437/3, Professor, lotado na EE Elinda 
Simplicio costa/Maraba, no período de 30/08/2021 a 29/08/2023.
Portaria nº.: 8081/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora iVaNda 
Maria fiGUEirEdo da SilVa, matricula Nº 57208384/1, Especialista em 
Educação, lotada na EE Educação tecnologica do Estado do Pará/Monte 
alegre, no período de 01/09/2021 a 31/08/2023.
Portaria nº.: 8052/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora EdNa da 
SilVa caStro, matricula Nº 5896604/1, Servente, lotada na EEEM Profª 
odila de Souza/altamira, no período de 01/09/2021 a 31/08/2023.
Portaria nº.: 8053/2021 de 09/09/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora roSiVaNE 
SoUSa PErEira, matricula Nº 5902275/1, Especialista em Educação, lotada 
na EE Julia G Passarinho/Santarem, no período de 01/09/2021 a 31/08/2023.
reVoGar
Portaria n.º: 8076/2021 de 09/09/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/938562
revogar, a contar de 01/09/2021, a cessão para a SEcrEtaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE iGaraPE Miri, do servidor MaNoEl 
PaNtoJa GoNÇalVES, matricula nº 204633/1, Vigia, concedida através da 
Portaria col. nº 22027/2001 de 21/12/2001, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria n.º: 8075/2021 de 09/09/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 1414480/2019
revogar, a contar de 01/09/2021, a cessão para a SEcrEtaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE BaGrE, da servidora tElMa Maria MoraES dE SENa, 
matricula nº 253596/1, Professor, concedida através da Portaria col. nº 
15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
adMissÃo
Portaria Nº.: 7756/2021 de 09/09/2021
formalizar a admissão,da servidora lUZia aNGEliNa NUNES tENo-
rio, para exercer a função de Professor, nesta Secretaria, no periodo de 
16/02/1987 a 06/07/1989, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 7757/2021 de 09/09/2021
formalizar a admissão,do servidor GErSoN dE SoUZa MENdoNÇa,ma-
tricula nº 6007538/019 para exercer a função de Professor, no Sistema 
Modular de Ensino, Icoaraci/Belém, a contar de 01/05/1988, para fins de 
regularização funcional.
disPeNsar
Portaria Nº.: 7753/2021 de 09/09/2021
formalizar a dispensa,da servidora Maria do Socorro fErrEira rodri-
GUES, Matricula nº 6317286/018, lotada na 1ª UrE/Bragança, do emprego 
de Professor, a contar de 31/01/1991, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 7758/2021 de 09/09/2021
formalizar a dispensa,,do servidor GErSoN dE SoUZa MENdoNÇa, ma-
tricula nº 6007538/019, no Sistema Modular de Ensino, icoaraci/Belém, a 
contar de 18/08/1994, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 8001/2021 de 08/09/2021
Nome: WilSoN PErEira MartiNS
Matrícula:771732/2 cargo:Professor
lotação:divisão de Serviços Gerais/Belém
Período:12/10/21 a 10/12/21
triênios:23/12/12 a 22/12/15

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.: 8003/2021 de 08/09/2021
conceder licença Paternidade a rafaEl coSta MartiNS, matricula nº 
5912042/1,Professor, lotado na Ut Yolanda Martins/Belém, no período de 
21/08/21 a 30/08/21.
Portaria Nº.: 8004/2021 de 08/09/2021
conceder licença Paternidade a WilSiVaNdo dE JESUS SodrE loPES, 
matricula Nº 57217459/2 ,Professor, lotado na EE remigio fernandes sede 
vinc/Marapanim, no período de 09/08/21 a 18/08/21
Portaria Nº.: 8005/2021 de 08/09/2021
conceder licença Paternidade a clEliValdo SaNtoS da SilVa, matricula 
nº 57224284/2,Professor, lotado na EE Prof Basilio de carvalho/abaetetu-
ba, no período de 10/02/21 a 19/02/21
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 152/2021 de 10/09/2021
Nome:alEXaNdrE fErrEira dE araUJo
Matrícula:5893673/2Período:22/10/21 a 20/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Mauricio Hamoy/Obidos
Portaria nº.: 461/2021 de 26/08/2021
Nome:lEda alMEida BorGES
Matrícula:57209506/1Período:04/11/21 a 18/12/21 Exercício:2018
Unidade:EEEM Prof Maria da Gloria r Paixão/Jacunda
Portaria nº.: 461/2021 de 26/08/2021
Nome:SidNEi SilVa E SilVa
Matrícula:5902622/1Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pequeno Principe/Maraba
Portaria nº.: 462/2021 de 26/08/2021
Nome:VaNda dE alMEida frEitaS
Matrícula:432598/2Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEEM dionisio B de carvalho sede/rondon do Pará
Portaria nº.: 463/2021 de 17/08/2021
Nome:claUdENira Maria dE SoUZa SilVa
Matrícula:57214758/1Período:10/11/21 a 09/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª Maria da Gloria rodrigues/Jacunda
Portaria nº.: 456/2021 de 26/08/2021
Nome:VicENtE alVES cardoSo
Matrícula:5680050/3Período:26/11/21 a 09/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Brasil tropical/itupiranga
Portaria nº.: 466/2021 de 19/08/2021
Nome:odEtE PErEira SaMPaio
Matrícula:6307933/1Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Walkise da Silveira Vianna/Maraba
Portaria nº.: 470/2021 de 23/08/2021
Nome:claUdia dE SoUSa SaNtoS
Matrícula:57210418/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM oneide de Sousa tavares/Maraba
Portaria nº.: 145/2021 de 30/08/2021
Nome:Maria dE fatiMa BatiSta dE liMa
Matrícula:57213066/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prefeito carim Melem/Monte alegre
Portaria nº.: 151/2021 de 30/08/2021
Nome:roNdiNElio ViaNa rocHa
Matrícula:5952859/1Período:19/11/21 a 18/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf. Prof Maria Valmont/alenquer
Portaria nº.: 356/2021 de 09/09/2021
Nome:liliaN aNdradE dE MoraES
Matrícula:57216827/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:UtE Profª Marli almeida f de castro/Santo a do taua
Portaria nº.:8092/2021 de 10/09/2021
Nome: rEGiNa lUcia da SilVa rodriGUES
Matrícula: 5941584/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha da Paz/ananindeua
Portaria nº.:8089/2021 de 09/09/2021
Nome: lUciaNa QUEiroZ dE frEitaS
Matrícula: 5902439/1Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2021
Unidade:divisão de Prestação de contas/ Belém
Portaria nº.:8088/2021 de 09/09/2021
Nome: cHriStiaNE do roSario tEiXEira MENEZES
Matrícula:57233192/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2018
Unidade:deptº de Educação Especial/Belém
Portaria nº.:36/2021 de 08/09/2021
Nome: Valdir doS SaNtoS cardoSo
Matrícula: 5895848/1Período:15/10 à 13/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:629/2021 de 08/09/2021
Nome: carMEN cElia VaScoNcEloS fariaS
Matrícula:5952103/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEE Pedro alvares cabral/Santarém
Portaria nº.:632/2021 de 08/09/2021
Nome: MicHElENE da SilVa BaStoS
Matrícula: 5368006/2Período:15/11/07 à 29/12/21Exercício:2021
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:635/2021 de 09/09/2021
Nome: EdiNaldo foNSEca do NaSciMENto
Matrícula:57217759/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE N. Srª Guadalupe/Santarém
Portaria nº.:776/2021 de 09/09/2021
Nome: aNa clotildE fErrEira do NaSciMENto
Matrícula: 54191416/4Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:8ª UrE/castanhal
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Portaria nº.:1512/2021 de 09/09/2021
Nome:Maria JacirENE fiGUEirEdo BErNardo
Matrícula:57208174/1 Período:19/11 à 02/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.clotilde Pereira/castanhal
Portaria nº.:713/2021 de 09/09/2021
Nome: lEila Maria oNÇa dE crSito
Matrícula: 5368790/3Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:200/2021 de 09/09/2021
Nome: JaNEidE dE liMa tEiXEira da SilVa
Matrícula: 57208629/1Período:05/11 à 19/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:1229/2021 de 09/09/2021
Nome: taciaNE laiS da SilVa QUadroS
Matrícula:5942871/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:E Inácio Koury Gabriel Neto/Castanhal
Portaria nº.:201/2021 de 09/09/2021
Nome: roSilENE NaZarÉ da SilVa rocHa
Matrícula: 6010407/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel de Bulhões/SÃo miguel do Guamá
Portaria nº.:203/2021 de 01/09/2021
Nome: Maria JErciNEi GadElHa
Matrícula: 57214386/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM dairce Pedrosa torres/altamira
Portaria nº.:211/2021 de 09/09/2021
Nome: GiUliaNo SoUZa GUZZo
Matrícula:57208320/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Maria José Santna da Silva/anapú
Portaria nº.:158/2021 de 09/09/2021
Nome: ildEtE rodriGUES dE alMEida Gloria
Matrícula: 54182155/2Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM João Pinto Pereira/cumuru do Norte
Portaria nº.:169/2021 de 01/09/2021
Nome: tatiaNE caMara rodriGUES
Matrícula: 73503980/1Período:04/10 à 02/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Severo alves/Breu Branco
Portaria nº.:34/2021 de 31/08/2021
Nome: Maria EliSaNGEla GoNÇalVES SaNtoS dE JESUS
Matrícula:5841712/2 Período:11/10 à 24/11/21Exercício:2018
Unidade:centro de Educ. e Jovens e adultos-cEEJa/Xinguara
Portaria nº.:103/2021 de 17/08/2021
Nome: Maria lUcia BElo dE oliVEira
Matrícula: 5218373/2Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dionísio Hage/capitão Poço
Portaria nº.:104/2021 de 18/08/2021
Nome: liaNGE oliVEira cordEiro rocHa
Matrícula:57234410/1 Período:01/10 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Lina Seffer/Nova Esperança do Piriá
Portaria nº.:105/2021 de 18/08/2021
Nome: aNtoNia adEliNa tEMBE doS SaNtoS
Matrícula:57203918/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEi anexo Pira/capitão Poço
Portaria nº.:106/2021 de 18/08/2021
Nome: aNa clara da crUZ SilVa
Matrícula: 57203939/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé /capitão Poço
Portaria nº.:107/2021 de 18/08/2021
Nome: alcioNE rEiS dE SoUZa
Matrícula:57203928/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:108/2021 de 18/08/2021
Nome: aNtoNia ciclEia alVES da SilVa
Matrícula:57203927/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:109/2021 de 18/08/2021
Nome: EVa dE oliVEira rEiS
Matrícula: 57203958/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:110/2021 de 18/08/2021
Nome: fErNaNdo SilVa MiraNda tEMBÉ
Matrícula:5943003/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEi anexo Jacaré/capitão Poço
Portaria nº.:113/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria HEliNa dE SoUZa SilVa
Matrícula:57207644/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEf Jacaré (anexo)capitão Poço
Portaria nº.:114/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria lENildE tEMBÉ doS SaNtoS
Matrícula:5942996/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEi anexo Pira/capitão Poço
Portaria nº.:115/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria oZENir loPES PaStaNa
Matrícula: 57203947/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:116/2021 de 19/08/2021
Nome: MariNalVa rEiS dE SoUZa
Matrícula: 57203920/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:117/2021 de 19/08/2021
Nome: NoÉ dE oliVEira rEiS
Matrícula:57203924/1 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço

Portaria nº.:118/2021 de 19/08/2021
Nome: SilVaNa BraGa rEiS
Matrícula: 57203922Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEi a nexo Pira/capitão Poço
Portaria nº.:122/2021 de 18/08/2021
Nome: Maria doMiNGaS doS SaNtoS
Matrícula: 57207643/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno tembé/capitão Poço
Portaria nº.:125/2021 de 02/09/2021
Nome: raiMUNdo roNiS da SilVa E SilVa
Matrícula: 57210440/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:126/2021 de 02/09/2021
Nome: raiMUNdo roNiS da SilVa E SilVa
Matrícula:57210440/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:127/2021 de 02/09/2021
Nome: aNtoNia GorEtti MaGalHaES da SilVa
Matrícula:54182801/2 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:128/2021 de 02/09/2021
Nome:JoEl PiMENtEl PErEira
Matrícula:5642914/3 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:130/2021 de 03/09/2021
Nome: rEGiaNY lUcia liMa dE Maria da SilVa
Matrícula:57234004/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:132/2021 de 03/09/2021
Nome:Walto lEitE doS SaNtoS
Matrícula: 54182800/2Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Mário Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:35/2021 de 08/09/2021
Nome: daVi dE caStro diaS
Matrícula: 80846358/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:37/2021 de 08/09/2021
Nome: aNtoNio fErrEira dE caStro
Matrícula: 462020/1Período:15/11 à 14/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta/Ponte de Pedras
Portaria nº.:38/2021 de 08/09/2021
Nome: aNGElo dE caStro PErEira
Matrícula:57209020/1 Período:19/11 à 02/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta/Ponte de Pedras
Portaria nº.:475/2021 de 30/08/2021
Nome:aNa claUdia MENdES dE oliVEira
Matrícula: 57210165/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:UrE 1/Bragança
Portaria nº.:519/2021 de 30/08/2021
Nome: carMEN lUcia da SilVa SaNtoS
Matrícula: 57233989/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:520/2021 de 30/08/2021
Nome: claUdia dE fatiMa NaSciMENto rEiS
Matrícula:57209405/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:521/2021 de 30/08/2021
Nome: daNiVEa cElEStE do Socorro SilVa doS SaNtoS
Matrícula:57233984/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:522/2021 de 30/08/2021
Nome:KaliNa aNdrEZa SoarES MarQUES
Matrícula:57211371/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:525/2021 de 30/08/2021
Nome: Maria EliZaNGEla daS NEVES
Matrícula: 57233995/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:526/2021 de 30/08/2021
Nome: JoÃo PliNio fErrEira dE QUadroS
Matrícula: 57209356/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:527/2021 de 30/08/2021
Nome:SaMia PatricE dE MElo BElEZa
Matrícula: 57210131/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Brgança
Portaria nº.:528/2021 de 30/08/2021
Nome: ValEria alMEida PaZ
Matrícula:57234167/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:406/2021 de 06/08/2021
Nome: NÍVEa Maria loPES da SilVa
Matrícula: 5942057/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2019
Unidade:EE dr. dionísio Bentes de carvalho/rondon do Pará
Portaria nº.:425/2021 de 28/07/2021
Nome: MariNEi ViEira MacHado
Matrícula:663808/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EE dr. Gabriel Pimenta/Marabá
Portaria nº.:435/2021 de 09/08/2021
Nome: cHarliaNE doS SaNtoS oliVEira
Matrícula:54193955/2 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM liberalina carvalho de aragão dias/itupiranga
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Portaria nº.:443/2021 de 02/08/2021
Nome: cloVES fErrEira da crUZ
Matrícula:57214765/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria nº.:444/2021 de 02/09/2021
Nome: EliZaNGEla BaNdEira oliVEira
Matrícula:57212865/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria nº.:445/2021 de 02/09/2021
Nome:aNtoNio lUiS ViEira da SilVa
Matrícula: 57210997/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2019
Unidade:EEEM dr. Gaspar Vianna/Marabá
Portaria nº.:447/2021 de 02/09/2021
Nome:dEUSaNGEla dE loUZa riBEiro
Matrícula:5942061/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM o Pequeno Príncipe/Marabá
Portaria nº.:448/2021 de 23/08/2021
Nome: NataNaElSoN GoMES daS MErcÊS
Matrícula: 6308325/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM o Pequeno Príncipe/Marabá
Portaria nº.:449/2021 de 23/08/2021
Nome: KEila fraNciSca da coSta MarQUES
Matrícula:57210743/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM liberdade/Marabá
Portaria nº.:450/2021 de 23/08/2021
Nome: oSMar dE JESUS Sá
Matrícula: 57210525/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEM luzia Nunes fernandes/Marabá
Portaria nº.:453/2021 de 02/09/2021
Nome: aNtoNia JUciVaNi SoUSa coNcEicao
Matrícula: 57211535/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2019
Unidade:EEEM luzia Nunes fernandes/Marabá
Portaria nº.:457/2021 de 26/08/2021
Nome: tErEZiNHa dE JESUS SilVa MacHado
Matrícula: 5099528/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2019
Unidade:EEEM Profº Jonathas Pontes athias/Marabá
Portaria nº.:459/2021 de 01/09/2021
Nome: SUElENE airES WaNdErlEY
Matrícula: 5783429/2Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Acy de Jesus Neves de B. Pereira/Marabá
Portaria nº.:460/2021 de 01/09/2021
Nome: JoSÉ da crUZ SoUZa
Matrícula: 57209567/1Período:08/11 à 22/12/21Exercício:2021
Unidade:EE AnexoIIProfº Acy de Jesus N.de B.Pereira/Marabá
torNar SEM EfEito
Portaria nº.:8074/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 1414480/2019
tornar sem efeito a Portaria nº 5834-2021 de 30/06/2021, que 
formalizou a revogação da cessão para a SEcrEtaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo dE BaGrE, sem ônus para o Órgão de origem, da servidora 
tElMa Maria MoraES dE SENa, matricula nº 253596/1, Professor assist.
Pa-B, por conta do Processo de Municipalização do Ensino fundamental, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7752/2021 de 09/09/2021
tornar sem efeito a Portaria col. nº 341-B/1991 de 11/03/1991, que 
admitiu, em relação, a servidora raiMUNda da triNdadE GoNÇalVES, 
matricula nº 6319491/018, para exercer a função de Professor, na EE. 
Marilda Nunes/Salvaterra, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7755/2021 de 09/09/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 88/2020 de 28/02/2020, que admitiu, 
a servidora lUZia aNGEliNa NUNES tENÓrio, para exercer a função de 
Professor,nesta Secretária, periodo de 16/02/1987 a 28/06/1988, para fins 
de regularização funcional.
retiFicar
Portaria nº.:7754/2021 de 09/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/668094
Retificar na PORTARIA nº 8279/1996 de 07/06/1996, que dispensou, a 
pedidoo servidor GilSoN GoMES doS SaNtoS, matricula nº 0252867/15, 
lotado na EE. dE 1º Grau deputado a. Pereira/Juruti, do emprego de 
Professor assistente Pa-a, o a contar de 30/11/1995 para 01/05/1996, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:7759/2021 de 09/09/2021
Retificar na PORTARIA Col.nº 7200/1984 de 04/06/1984, que admitiu, para 
exercer a função de Servente ref. i, o nome da servidora roSilda BotElHo 
diaS para roZilda BotElHo diaS, matricula nº 0368610-010, na EE. 1º 
Grau Pe. S. Traciolli/Castanhal, para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria nº.: 1755/2021 de 19/08/2021
Nome:aNa raQUEl GoMES diaS
onde se lê:Exercicio:2021
Leia-se:Exercicio:2020
Publicada no Diário Oficial nº 34.696/2021 de 13/09/2021

Protocolo: 703725

GratiFicaÇÃo teMPo iNteGraL
Portaria nº.:8177-2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/943934
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%  (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento 
base do cargo, a servidora Maria BEtaNia dE liMa PErEira, matrícula 
nº 756598/1, Servente, lotado na diretoria de recursos Humanos/Belém.
Portaria nº.:8178-2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/992192
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%  (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento base 
do cargo, a servidora Maria dE fatiMa triNdadE laGo, matrícula nº 
761454/1, agente de Portaria, lotada na EEEf. Goncalves dias/ananindeua
Portaria nº.:8161-2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 992192/2021
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no percentual 
de 60%  (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento base do cargo, o 
servidor aNtoNiNo alVES da SilVa, matrícula nº 57194826/2,tecnico em 
Gestão Publica,lotado na divisão de assistencia ao Servidor/Belém
LiceNÇa Para carGo eLetiVo
Portaria nº.:8154/2021 de 13/09/2021
formalizar o afastamento do servidor aNtoNio carloS PErEira liMa, 
matricula nº 57194672/1, Professor, lotado na EE de 1º e 2º Graus Prof. 
Maria da Gloria rodrigues Paixão/Jacundá, para concorrer ao cargo de 
eletivo de Vereador, no município de Brejo Grande do araguaia, período de 
15/08/2020 a 15/11/2020, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:8141/2021 de 13/09/2021
formalizar o afastamento do servidor lUiZ carloS SErafiM do 
NaSciMENto, matricula nº 554570/1, Professor, lotado na 13 UrE/Breves, 
para concorrer ao cargo de eletivo de Vereador, no município de Breves, 
período de 15/08/2020 a 15/11/2020, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 703764
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 1010/2021, 10 de seteM-
Bro de 2021.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 026/2021-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empre-
sa NP tEcNoloGia E GEStao dE dadoS ltda.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSU-
la SÉtiMa, relativo ao contrato nº 026/2021-UEPa (PaE Nº 2021/552701–
UEPa –UEPa), rESolVE:
art. 1° - Nomear a servidora PriScila SoUZa Garcia MacHado, matrí-
cula n. 57190640, para exercer o cargo de fiscal do contrato nº 026/2021, 
firmado entre UEPA e a empresa NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DA-
doS ltda. Na ausência ou impedimento do titular outro servidor será no-
meado para ficar responsável pela fiscalização da execução do contrato.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de Empresa es-
pecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela administração Pública, para aten-
der as necessidades da diretoria de administração de recursos Materiais 
– darM/UEPa, o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorroga-
do por igual período, mediante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
art. 5º - a desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previs-
tas na lei 8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 10 de setembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 703536
rescisÃo coNtratUaL.
Processo eletrônico nº 2021/948508
Portaria N° 1742/2021, de 09 de setembro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) adriaNa SUElY MoNtEiro BENJaMiM, 
id. funcional nº 5851220/5, cargo de tÉcNico a, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiStratiVa do caMPUS ii, a contar de 01.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará
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Processo eletrônico nº 2021/958042
Portaria N° 1740/21, de 09 de setembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) liliaNa PaUliNE caValcaNtE doS 
SaNtoS, id. funcional nº 5924933/ 2, cargo de ProfESSor SUBStitUto, 
lotado(a) no(a) caMPUS dE SaNtarÉM, a contar de 30.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará

Protocolo: 703481
.

LiceNÇa PrÊMio
.

deterMiNar LiceNÇa PrÊMio.
Processo eletrônico nº 2021/579964
Portaria N° 1757/21, de 10 de setembro de 2021
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) SHirlEY Mara dE alMEida NaUar, 
5519624/ 1,cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado(a) no(a) 
dEPartaMENto dE MorfoloGia E ciENciaS fiSiolÓGicaS, goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 
3322, de 16.12.2016, referente ao triênio de 01.08.2005 a 31.07.2008, no 
período de 30.08.2021 a 28.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará

Protocolo: 703479
LiceNÇa PrÊMio.
Processo eletrônico nº 2021/579964
Portaria N° 1758/21, de 10 de setembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SHirlEY Mara dE alMEida NaUar, id. funcional 
nº 5519624/ 1,cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado(a) no(a) dEPartaMEN-
to dE MorfoloGia E ciENciaS fiSiolÓGicaS, 90(noventa) dias de licença 
Prêmio, no período de 29.09.2021 a 27.12.2021, conforme os triênios a abaixo:
01.08.2008 a 31.07.2011: 60 (sessenta dias)
01.08.2011 a 31.07.2014: 30 (trinta dias)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/865132
Portaria N° 1741/21, de 09 de setembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria dE loUrdES SoarES oliVEira, id. fun-
cional nº 54189072/ 1,cargo de ProfESSor adJUNto, lotado(a) no(a) dEPar-
taMENto dE tEcNoloGia dE aliMENtoS, 120(cento e vinte) dias de licença 
Prêmio, no período de 14.09.2021 a 11.01.2022, conforme os triênios a abaixo:
02.03.2014 a 01.03.2017: 60 (sessenta dias)
02.03.2017 a 01.03.2020: 60 (sessenta dias)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará

Protocolo: 703480
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
Protocolo n° 2021/979668
laUdo Nº: 79268/21, 03 de Setembro de 2021
NoME do SErVidor: MariaN dE la roSa HErrEra
id. fUNcioNal: 5959149/ 1
carGo: aGENtE adMiNiStratiVo a
lotaÇÃo: dirEtoria dE adMiNiStracao dE rEcUrSoS MatEriaiS
PErÍodo: 10.08.2021 a 10.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará
Protocolo n° 2021/907526
laUdo Nº: 79288 /21, 07 de Setembro de 2021
NoME do SErVidor: aNaldiSSoN SilVa caValcaNtE
id. fUNcioNal: 3188280/ 1
carGo: aUX. dE SErV. GEraiS a
lotaÇÃo: coordENadoria adMiNiStratiVa do caMPUS iii
PErÍodo: 18.08.2021 a 16.09.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará
Protocolo n°2021/900496
laUdo Nº: 79289 /21, 07 de Setembro de 2021
NoME do SErVidor: Maria dE loUrdES raBElo SaldaNHa
id. fUNcioNal: 3184684/ 1
carGo: aUXiliar dE SErVico c
lotaÇÃo: coordENadoria adMiNiStratiVa do caMPUS iii
PErÍodo: 12.08.2021 a 13.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará
Protocolo n°2021/900496
laUdo Nº: 79324 /21, 08 de Setembro de 2021
NoME do SErVidor: Maria dE loUrdES raBElo SaldaNHa
id. fUNcioNal: 3184684/ 1
carGo: aUXiliar dE SErVico c
lotaÇÃo: coordENadoria adMiNiStratiVa do caMPUS iii
PErÍodo: 16.08.2021 a 20.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará

Protocolo: 703485

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2021/552701-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 026/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJEto: constitui objeto deste instrumento a contratação de Empresa es-
pecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela administração Pública, para atender 
as necessidades da diretoria de administração de recursos Materiais.
Valor aNUal: r$ 26.100,00 (Vinte e seis mil e cem reais).
data dE aSSiNatUra: 10/09/2021 iNÍcio da ViGÊNcia: 15/09/2021 tÉr-
MiNo da ViGÊNcia: 14/09/2022
foro: BElÉM/Pa
licitaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 07/2021-UEPa ModalidadE: iNEXiGiBilidadE
dotaÇÃo orÇaMENtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339040
rEcUrSo: EStadUal
coNtratado PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 07.797.967/0001-95
NoME: NP tEcNoloGia E GEStao dE dadoS ltda,
LOGRADOURO: Rua Izabel a Redentora, nº 2353, Edifício Loewen, Sala 17
Bairro: centro
cidadE: São José dos Pinhais
Uf: Pr
cEP: 83.005-010
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 703534
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 04/2021-UePa
N° tErMo: 1° (primeiro)
claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços
data dE aSSiNatUra: 10/09/2021
MotiVo: Prorrogação de vigência
JUStificatiVa: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do contrato n° 04/2021.
início da vingência: 12.09.2021
término da vigência: 09.04.2022.
foro: BElÉM/Pa
coNtratado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 32.967.822/0001-32
NoME: iNoVar coNStrUÇÕES E SErViÇoS dE EdifÍcioS EirEli EPP
loGradoUro: rodovia Pa, 144, KM 04, c2
Bairro: atalaia cidadE: Salinópolis Uf: Pa
cEP: 68.721-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 703558
.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1782/2021, de 13 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: ministrar disciplina pelo forma pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: cUrUÇa-Pa
NoME do SErVidor: Natalia KariNa NaSciMENto da SilVaid. fUN-
cioNal:5910717/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 05.09.2021
data tÉrMiNo: 12.09.2021
QUaNtidadE: 7.5 (sete e meia)
Portaria N° 1783/2021, de 13 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:conduzir servidor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: iGaraPÉ aÇU-Pa
NoME do SErVidor: MaNoEl daNiSValdES doS SaNtoS
id. fUNcioNal:54193792/2
carGo: MotoriSta
data iNicio: 02.09.2021
data tÉrMiNo: 02.09.2021
QUaNtidadE: 0.5 (meia)
Portaria N° 1784/2021, de 13 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: realizar pesquisa de campo.
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oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo:aBaEtEtUBa-Pa
NoME do SErVidor: taNia rEGiNa loBato doS SaNtoS
id. fUNcioNal:784397/3
carGo: ProfESSor titUlar
data iNicio: 13.09.2021
data tÉrMiNo: 17.09.2021
QUaNtidadE: 4.5 (quatro e meia)
Portaria N° 1785/2021, de 13 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: fraNciaNNE ViEira MoUrao
id. fUNcioNal:5947580/1
carGo: ProfESSor SUBStitUto
data iNicio: 01.10.2021
data tÉrMiNo: 08.10.2021
QUaNtidadE: 7.5 (sete e meia)
Portaria N° 1786/2021, de 13 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:Para participar de reunião.
oriGEM: caStaNHal-Pa
dEStiNo: BElÉM-Pa
NoME do SErVidor: rUBENS cardoSo da SilVa
id. fUNcioNal: 3175618/3
carGo: ProfESSor adJUNto
data iNicio: 09.09.2021
data tÉrMiNo: 09.09.2021
QUaNtidadE: 0.5 ( meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENto
ordENador

Protocolo: 703355
.

oUtras MatÉrias
.

aViso resULtado JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo
Processo Nº 2021/148215
toMada de PreÇo N° 002/2021/ceL/UePa
a coMiSSÃo ESPEcial dE licitaÇÃo da UNiVErSidadE do EStado do 
Pará, torna público o resultado do julgamento do recurso e contra recurso 
administrativo, impetrado pelas Empresas lESt SErViÇoS dE ENGENHa-
ria EirEli, ENGEVEl coNStrUÇÕES E SErViÇoS EirEli e alfa E oMEGa 
coNStrUtora SErViÇoS EirElli, cujo objeto consiste na coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE coNStrU-
ÇÃo do Bloco dE SalaS dE aUla E laBoratÓrio, GUarita dE acES-
So E caiXa d’ aGUa ElEVada, caMPUS dE aNaNiNdEUa/UEPa/Pa, sob 
o regime de empreitada Menor Preço Global. dá análise do recurso à vista 
das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, nos pare-
ceres técnicos e jurídicos, manifesta-se pela iMProcEdÊNcia do recurso 
apresentado pelas empresas e dEcidE declarar VENcEdora do certame 
a licitante alfa E oMEGa coNStrUtora SErViÇoS EirElli - cNPJ Nº 
31.391.809/0001-15, com o valor de r$1.893.978,00 (Hum milhão, oito-
centos e noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais). os autos do 
processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados.
Belém, 13 de setembro de 2021.
a coMiSSÃo

Protocolo: 703733
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 837/2021 - daF/seaster o SEcrEtário dE EStado 
dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/863900
r E S o l V E: coNcEdEr, 90 (noventa) dias de licença Prêmio no período 
de 04/10/2021 a 01/01/2022, correspondente aos triênios de 12/05/2014 a 
11/05/2017 e 2017/2020, para a servidora, roSEaNE ViaNa dE aBrEU, Ma-
trícula 57196844/1, carGo: assistente administrativo, lotada na SEaStEr.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
09 de setembro de 2021. iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 834/2021 - daF/seaster o SEcrEtário dE EStado 
dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/985375

 r E S o l V E: coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período 
de 31/08/2021 a 29/09/2022, correspondente ao triênio de 26/02/2004 
a 25/02/2007, para a servidora, Nilda Maria PaUla NUNES, Matrícula 
778486/2, carGo: auxiliar técnico, lotada na SEaStEr.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
09 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 703645
..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 841/2021– 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 79057
 r E S o l V E: coNcEdEr, 07 (sete) dias de afastamento licENÇa tra-
taMENto dE SaÚdE, no período de 07/07/2021 a 13/07/2021, para a 
servidora ou (a) aNa lUcia rEiS doS SaNtoS, Matrícula: 5910654/1, 
cargo: assistente administrativo, Órgão: SEaStEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda, 09 
de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 703621
.

diÁria
.

Portaria Nº 844/2021 – 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 2021/944156
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUatro E meia) diárias 
Para cada SErVidor citado aBaiXo: MarcEliNa PiNto SaNtoS,aS-
SiStENcia Social,Mat.57196135/1,aGoStiNHo SoarES BElo,coNSE-
lHEiro EStadUal,cPf – 190.372.282 – 91,aNtoNia MaciEttY MacEdo 
fErrEira,coNSElHEiro EStadUal,cPf – 034.363.537 – 28 rEGiNal-
do raMirES dE MoraES,coNSElHEiro EStadUal,cPf 430.392.942 – 
53 que se deslocará ao município de altaMira/Pa no período de 13 a 
17/09/2021 coM oBJEtiVo para realizar apoio técnico a conferência re-
gional da região Xingu no município .
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339014/339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
10 de setembro 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 703636
.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato dE SErVidor tEMPorário Nº 428/2020
PartES: faSEPa E tHiaGo PaUliNo dE SoUZa SilVa
carGo: MoNitor
lotaÇÃo: ciaM-MaraBá
adMiSSÃo: 10/08/2020
tErMiNo: 01/09/2021
lUiZ cESlSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 703744
distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato dE SErVidor tEMPorário Nº 577/2017
PartES: faSEPa E aNa criStiNa loPES doS SaNtoS
carGo: aSSiStENtE Social
lotaÇÃo: caS-ii
adMiSSÃo: 08/11/2017
tErMiNo: 10/09/2021
lUiZ cESlSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 703757
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 670 de 30 de seteMBro de 2021- coNcEdEr 183 
(cento e oitenta e três dias de prorrogação de licença saúde ao servidor 
José Soares da Silva matrícula nº 55587434/1,cargo Médico, período de 
22.02.21 a 23.08.21.
Portaria Nº. 673 de 30 de seteMBro de 2021- coNcEdEr 365 
(trezentos e sessenta e cinco dias) de readaptação funcional Provisória a 
servidora Nelma Souza figueiredo matrícula nº 5827795/1,cargo Monitor, 
período de 23.08.21 a 22.08.22.
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa

Protocolo: 703210
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro termo aditivo ao contrato n° 31/2018; data da assinatu-
ra: 03 de setembro de 2021; Vigência 04/09/2021 a 03/09/2022;
Justificativa: a prorrogação da Cláusula do nona e décima segunda, do 
contrato correspondente ao valor e a vigência, para a contratação de servi-
ços terceirizados de mão de obra qualificada para fotografias, para retirada 
de documentação dos adolescentes masculino e feminino, custodiados na 
faSEPa, nas unidades de atendimento socioeducativo da região metropoli-
tana de Belém, Santarém e Marabá, por um período de 12 meses.
Valor aditivo: o valor global para o fornecimento ora contratado importa 
em r$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais).
contratado carloS dE MatoS BaNdEira, cNPJ/Mf nº 15.073.902/0001-
25; estabelecida em: tv. Professor José agostinho, nº.1591, B. Santíssimo, 
Santarém, cEP:68.010-230
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa / Presidente da faSEPa.

Protocolo: 703255
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 411, de 09 de setembro de 2021.
Processo nº 987863/2021.
oBJEtiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de óculos 
para adolescente, custodiado no caS i, conforme os termos do processo.
Programa de trabalho 08.243.1505.8392
Projeto atividade: 68.8392
ação: 185414
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$350,00
SErVidorES: iVEtE da coNcEiÇÃo SErratE GoMES diaS, MoNitora, 
Matricula 57174995/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrEStaÇÃo dE coNtaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 703653
.

diÁria
.

Portaria: 418- do dia 13/09/2021
oBJEtiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no cESEM (Proc. 1001368/2021-Mem 211/2021)
SErVidora: roSYaNE coUto da SilVa cardoSo
carGo: aSSiStENtE Social -  MatricUla: 5896871/ 3
SErVidor: WilSoN SoarES doS SaNtoS
carGo: MotoriSta  -  MatricUla: 8401143/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dEStiNo :tailaNdia/Pa
riÓdo dE ViaGEM: 21 a 22/09/2021  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 703659
Portaria nº 412, de 10 de setembro de 2021.
Processo nº 994064/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CSEBA, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: SaNtarÉM/Pa - dEStiNo: alENQUEr/Pa.
PErÍodo: 27/09/2021 a 28/09/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: dircE Maria fariaS dE liMa, aSSiStENtE Social, Ma-
tricula 54196842/1, e iNGlitH rodriGUES dE liMa, PSicÓloGa, Matri-
cula 5956368/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 703660
Portaria nº 413, de 10 de setembro de 2021.
Processo nº 979224/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiada no CFIP, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa
dEStiNo: Eldorado doS caraJáS/Pa.
PErÍodo: 08/09/2021 a 10/09/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: JorGE lUiZ foNSEca MoraES BittENcoUrt, aSSiStEN-
tE Social, Matricula 3213137/2, e roBErVal da SilVa BarBoSa, Mo-
toriSta, Matricula 5956505/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 703665

Portaria nº 414, de 10 de setembro de 2021.
Processo nº 993731/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dEStiNo: tailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 04/10/2021 a 05/10/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: SHEila frEitaS dE SoUZa, aSSiStENtE Social, Matricu-
la 54195519/1, e rodriGo rodriGUES E SilVa, MotoriSta, Matricula 
5943255/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 703669
Portaria nº 415, de 10 de setembro de 2021.
Processo nº 994977/2021.
oBJEtiVo: realizar assessoramento técnico e implementação de ciclos de 
justiça restaurativa no ciaM/MaraBá, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dEStiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 13/09/2021 a 17/09/2021. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: alESSaNdra daS GraÇaS cardoSo dE oliVEira, aS-
SiStENtE Social, Matricula 54195567/1, e Maria tErEZa calEJa liMa, 
PSicÓloGa, Matricula 7009650/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 703682
Portaria nº 416, de 10 de setembro de 2021.
Processo nº 996157/2021.
oBJEtiVo: Entregar adolescente, custodiado na UaSE/BENEVidES, aos 
familiares em cumprimento a determinação judicial.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dEStiNo: MacaPá/aP.
PErÍodo: 13/09/2021 a 14/09/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: carloS alBErto MoUra cHaGaS, PSicÓloGo, Matricula 
54195779/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 703687
Portaria nº 417, de 10 de setembro de 2021.
Processo nº 995334/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiada no CSEF, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dEStiNo: cUrioNÓPoliS/Pa.
PErÍodo: 22/09/2021 a 24/09/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: lUciaNa PErEira dE oliVEira taVarES MoUrÃo, tEc. 
Social, Matricula 55590155/4, e SilVio dE SoUZa SoarES, MotoriS-
ta, Matricula 5956425/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 703707
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: QUiNto
coNtrato N. 21/2017- seJUdH
Processo nº 2017/201072 Pae n. 2021/923065
oBJEto: alterar dotaÇÃo orÇaMENtária E fiNaNcEira, ValorES ES-
tiMadoS Para coNtrataÇÃo e ViGÊNcia do coNtrato.
fUNdaMENto lEGal: inciso ii, art. 57 e §1º da lei nº 8.666/93.
ViGÊNcia: 12 (doze) meses, a contar da data de 14/09/2021 a 14/09/2022
data da aSSiNatUra: 13/09/2021
Valor total Estimado do contrato: r$ 827.940,00
Previsão orçamentária:
UG: 180101 (tESoUro)
PtrES : 188338
14.422.1500.8814.0000 - 102tPi8814c
14.422.1500.8814.0000 - 102tPN8814c
14.422.1500.766.00000 - 2080007660c
14.422.1500.8207.0000 - 2080008207c
14.422.1500.8211.0000 - 2080008211c
14.422.1500.8225.0000 - 2080008225c
14.422.1500.8798.0000 - 2080008798c
14.422.1500.8799.0000 - 2080008799c
14.422.1500.8802.0000 - 2080008802c
14.422.1500.8808.0000 - 2080008808c
14.422.1500.8809.0000 - 2080008809c
14.422.1500.8810.0000 - 2080008810c
14.422.1500.8811.0000 - 2080008811c
14.422.1500.8820.0000 - 2080008820c
14.131.1508.8233.0000 - 4120008233c
14.122.1297.8338.0000 - 4120008338c
Programa de trabalho: 14.122.1297.8338.0000
Pi: 4120008338c
fonte: 0101006359
Natureza de despesa: 339033
Valor Estimado: r$ 777.940,00
UG: 180102 (fEddd)



 diário oficial Nº 34.697  103 Terça-feira, 14 DE SETEMBRO DE 2021

PtrES : 188803
14.422.1500.8803.0000 - 2080008803c
14.422.1500.8801.0000 - 2080008801c
Programa de trabalho: 14.422.1500.8802.0000
Pi: 2080008803c
fonte: 0120006359
Natureza de despesa: 339033
Valor Estimado: r$ 50.000,00
Valor total: r$ 827.940,00
contratante: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJU-
dH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
contratada: diNaStia ViaGENS E tUriSMo ltda – EPP – diNaStUr
Endereço: trav. d. romualdo de Seixas, n. 921, bairro do Umarizal, cEP: 
66.050-110, Belém/Pará
cNPJ: 15.741.481/0001-63,
ordenador de despesa: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNtoJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 703446
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

reseNHa 04/2021 seJUdH – ProcoN/Pa
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos SEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NotificaÇÃo N°.  022/2021
Pad. f.a. Nº. 093/2018
aUto dE iNfraÇÃo Nº:  030/2018
reclamado (a):  MaStEr iMPrEENdiMENtoS UrBaNoS ltda - ME
Notifico a empresa: MaStEr iMPrEENdiMENtoS UrBaNoS ltda - ME 
para rEcolHEr a MUlta No Valor 3.549 UPf’s  ( trÊS Mil QUiNHENtoS 
E QUarENta E NoVE UNidadES dE PadrÃo fiScal), ressaltando que, a 
apenada poderá valer-se dos benefícios previstos no art. 12, §3°, inciso 
i, alínea ”b” e inciso ii, alínea “b” da lei 7.632/12 (desconto de 30%, se 
optante do Simples, ou 20% nos demais casos, se recolher a multa até o 
10° dia da notificação) ou apresentar RECURSO, tudo no prazo de 10 (dez) 
dias a contar da data do recebimento da notificação desta DECISÃO ADMI-
NiStratiVa do ProcoN/Pa. o não atendimento dos prazos e condições 
estabelecidos ensejará a inscrição em dívida ativa do Estado, conforme o 
artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlta também poderá ser retirada no ProcoN/
Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário de 8 ás 
14 horas. trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-441 - Belém – 
Pará – Brasil. EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa -diretor do ProcoN/Pa.

Protocolo: 703397
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 013/2021 – Gs/sedeMe
o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto EcoNÔMico, MiNEra-
ÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram conferidas 
pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE Nº 34.541, 
de 05/04/2021; considerando o art.14, Parágrafo Único, da lei Nº 7.570, de 
22 novembro de 2011, e art. 23 da lei Nº 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora raQUEl doS SaNtoS alBUQUErQUE, identidade 
funcional n° 73503987/1, para exercer o encargo de fiscal termo de convênio 
de Cooperação Técnica Nº 01/2020, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE dESENVolViMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
inscrita no cNPJ sob o nº 14.772.025/0001-18; o BaNco do EStado do 
Pará S/a – BaNPará, inscrito no cNPJ sob o nº 04.913.711/0001-08; e o 
Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará – SEBraE/
Pa, inscrito no cNPJ sob o nº 05.081.187/0001-19, o qual tem como objeto a 
atuação conjunta entre os partícipes visando o apoio técnico para a viabiliza-
ção de operacionalização das operações de crédito do “fundo Esperança”, com 
vigência de 26/03/2020 a 31/12/2023, devendo anotar em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da(s) contratada(s), conforme o 
artigo 67 da lei Nº 8.666/93;
ii - designar a servidora EdiENE alMEida, identidade funcional nº 
5959946/2 para, na ausência da titular, exercer o encargo de fiscal Subs-
tituta do referido instrumento.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 13 de setembro de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 703319
Portaria Nº 014/2021 – Gs/sedeMe
o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto EcoNÔMico, MiNEra-
ÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram conferidas 
pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE Nº 34.541, 

de 05/04/2021; considerando o art.14, Parágrafo Único, da lei Nº 7.570, de 
22 novembro de 2011, e art. 23 da lei Nº 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora raQUEl doS SaNtoS alBUQUErQUE, identidade 
funcional n° 73503987/1, para exercer o encargo de fiscal do termo de con-
vênio de Cooperação Técnica nº 001/2021, firmado entre a SECRETARIA DE 
EStado dE dESENVolViMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SE-
dEME, inscrita no cNPJ sob o nº 14.772.025/0001-18; e o BaNco do ESta-
do do Pará S/a – BaNPará, inscrito no cNPJ sob o nº 04.913.711/0001-08, 
o qual tem como objeto a atuação conjunta entre os partícipes visando o 
apoio técnico para a viabilização da reabertura das operações de financia-
mento do fundo Esperança 2021, com vigência de 16/03/2021 a 31/12/2024, 
devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocor-
rências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas pelos 
partícipes, conforme o artigo 67 da lei Nº 8.666/93;
ii - designar a servidora EdiENE alMEida, identidade funcional nº 
5959946/2 para, na ausência da titular, exercer o encargo de fiscal Subs-
tituta do referido instrumento.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 13 de setembro de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 703321
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 086/2021 – GGa/sedeMe Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor aNdErSoN PiMENtEl aMaral matricula nº 
54187129/1, para exercer o cargo de fiscal do contrato 013/2021 – SEdE-
ME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MI-
NEraÇÃo E ENErGia-SEdEME com a NP tEcNoloGia, cNPJ sob número 
07.797.967/0001-95, tem como objeto contratação de assinatura anual de 
acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração 
Pública, com sistema de pesquisas baseado na instrução Normativa nº 
73/2020, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de 
Referência, a fim de atendimento às necessidades desta SEDEME, devendo 
anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrên-
cias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 
13 de Setembro de 2021.
art. 2º - designar a servidora PÂMEla Maria rodriGUES doS aNJoS matri-
cula n° 5960470/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituta.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 13 de Setembro de 2021.
aNadElia diViNa SaNtoS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 703599
.

coNtrato
.

contrato: 13
exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de serviços de empresa especializada em assinatura 
anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela ad-
ministração Pública, pelo período de 12(doze) meses.
Valor total: : r$ 9.875,00 (Nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
data assinatura: 13/09/2021
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022.
iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo 01/2021, referente ao Processo: 
2021/666996
orçamento:
Programa de trabalho: 24.101. 22.122.1297-8338
Natureza da despesa: 33904094
fonte de recurso: 0101
origem do recurso: Estadual
contratado: NP tEcNoloGia
Endereço: rua izabel a redentora, 2356, Ed. Loewen, sala 117-, Centro- 
São José dos Pinhais-Pr, cEP: 83005-010
fone: (41) 3778-1830.
ordenador(a)  : anadelia divina Santos
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Protocolo: 703583
.

diÁria
.

Portaria N° 252/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 13 de seteMBro de 2021.
Nome: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior/ Matricula: 5251788/3/ 
cargo: SEcrEtário dE EStado/origem: Belém-Pa/destino: Marabá-Pa/ Perí-
odo: 21/09/2021 a 22/09/2021/ diária:1,5(uma e meia)/ objetivo: defender o 
projeto ferrovia Paraense na câmara dos Vereadores do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 253/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 13 de seteMBro de 2021.
Nome: WiltoN MarcEllo SaNtoS tEiXEira/ Matrícula: 571756851/1/ 
cargo: diretor/ origem: Belém-Pa/destino: Marabá-Pa/ Período: 
21/09/2021 a 22/09/2021/ diária:1,5(uma e meia)/ objetivo: acompa-
nhar o Secretário titular desta SEdEME na defesa do projeto ferrovia Pa-
raense na câmara dos Vereadores do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 254/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 13 de seteMBro de 2021.
Nome: carloS aUGUSto dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/cargo: 
SEcrEtário adJUNto dE EStado/ origem: Belém-Pa/ destino: Marabá-
Pa/ Período: 21/09/2021 a 22/09/2021 /diárias:1,5 (uma e meia)/ objetivo: 
defender o projeto ferrovia Paraense na câmara dos Vereadores do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 703292
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata
Errata da publicação do Extrato do contrato n° 036/2021, publicado no 
d.o.E n° 34.696 de 13 de setembro de 2021, protocolo n° 703025.
onde se Lê: “Extrato do contrato N°: 034/2021.”
Leia-se: “Extrato do contrato N°: 036/2021.”
ordenadora: rafaEla Barata cHaVES.

Protocolo: 703427
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 219/2021 de 10/09/2021. art. 1º coNcEdEr licença 
Prêmio de 30 (trinta) dias ao servidor lauro aranha de Sousa, matrícula 
nº 2022192/1, auxiliar técnico do registro Mercantil classe B, no período 
de 13/10/2021 a 11/11/2021, referente ao triênio de 26/07/1999 a 
25/07/2002, conforme Processo nº 2021/911233. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 703512
.

errata
.

errata da Portaria Nº 211/2021 de 08/09/2021.Processo nº 
2021/970129. Programação de férias do mês de oUtUBro/2021 dos 
servidores da JUNta coMErcial do EStado do Pará-JUcEPa, referente 
aos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021:
onde se lê:

Nº NoME MatricUla PErÍodo
aQUiSitiVo

PErÍodo
dE GoZo

4 daniel alcântara de oliveira 57195314/2 03/05/2020 a 02/05/2021 04/10/2021 a 18/10/2021

Leia-se:

Nº NoME MatricUla PErÍodo
aQUiSitiVo

PErÍodo
dE GoZo

4 daniel alcântara de oliveira 57195314/2 03/05/2020 a 02/05/2021 04/10/2021 a 02/11/2021

cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 703435
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to Ruy Santos Cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes termos:
1. Processo: 2020/706326
2. licitação nº: 024/2021
3. Modalidade: toMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 13/09/2021
5. data da Homologação: 13/09/2021
6. objeto da licitação: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para coNStrUÇÃo dE aBatEdoUro dE fraNGo, no Mu-
nicípio de BARCARENA, neste Estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
7. g) Empresa vencedora adjudicada: cENtro SUl ENGENHaria ltda – 
cNPJ: 04.368.423/0001-10, com o valor de r$ 738,54 (Quatrocentos e no-
venta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 703499
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 672/2021, de 10 de seteMBro de 2021.
o SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/992119, de 09/09/2021 
- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar, o servidor WESlEY fErNaNdES SarMENto, matrícula 
5956733/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regional, para acom-
panhar como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato EMPrESa oBJEto

013/2021 Município de floresta do araguaia
Pavimentação de Bloquete Sextavado nas Vilas: 

ametista, Bom Jesus i e Vila Juassama no Município 
de floresta do araguaia/Pa.

ii - dESiGNar o servidor GilMar fraNco Mota, matrícula 54195705/2, 
Cargo/Função de Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, como suplen-
te, a execução da obra referente ao contrato, acima descrito, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 703304
..

errata
.

errata 
Na matéria, protocolo nº 703028, publicada no doE nº 34.696, de 
13/09/2021, referente ao contrato nº 71/2021 – tP nº 12/2021.
oNde se LÊ: EXtrato dE coNtrato Nº 71/2020-tP Nº 12/2021
Leia-se: EXtrato dE coNtrato Nº 71/2021-tP Nº 12/2021
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 703274
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 88/2020 – cP Nº 07/2020
PartES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNStrUNortE SErViÇoS E coNStrUÇÕES ltda – cNPJ 
03.191.042/0001-45
oBJEto: coNStrUÇÃo dE SiStEMa SiMPlificado dE aBaStEciMENto 
dE áGUa: lotE 02- rEGiÃo do XiNGÚ-Pa.
JUStificatiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei nº 8.666/93.
ViGÊNcia: 14/09/2021 a 14/05/2022
data da aSSiNatUra: 13/09/2021
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
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Protocolo: 703521
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

3º terMo aditiVo ao terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 11/2017
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
associação dos Munícipios do Nordeste Paraense aMUNEP – cNPJ 
02.994.776/0001-08
objeto: cooperação técnica para implementar parceria técnica, para o desenvol-
vimento de ações conjuntas destinadas a buscar viabilidade para a elaboração e 
aprovação dos planos municipais  de gestão integrada de resíduos sólidos-PMGirS, 
das políticas municipais resíduos sólidos, elaboração de termo de referência para o 
licenciamento de aterros sanitários de pequeno porte em valas, apoio técnico para 
a criação de consórcios públicos visando a destinação e disposição final de resíduos 
sólidos e apoio técnico para os planos municipais mobilidade urbana.
Vigência: 04/09/2021 a 04/09/2022
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 03/09/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
aNtÔNio MENEZES NaSciMENto MErcÊS
ordenador responsável:
BENEdito rUY SaNtoS caBral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
oBSErVaÇÃo: rEPUBlicado Por tEr SaÍdo coM iNcorrEÇÃo No doE 
Nº 34.696 dE 13 dE SEtEMBro dE 2021, Protocolo Nº 702754.

Protocolo: 703271
.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 15/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de PEiXE-Boi – cNPJ 05.149.158/0001-41
objeto: rEQUalificaÇÃo da orla do rio PEiXE-Boi, No MUNicÍPio 
dE PEiXE-Boi/Pa.
Vigência: 14/09/2021 a 11/07/2022
Valor Global: r$ 2.063.094,94
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 15.695.1498.7658 449051 0101/0301
-PrEfEitUra dE PEiXE-Boi/Pa
0206-15.695.0016-1019 449051 1010
foro: Belém
data da assinatura: 13/09/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
João Pereira da Silva Neto
ordenador responsável:
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 703510
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

10° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 22/2016
Partes:
-Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ
03.137.985/0001-90
-Prefeitura Municipal de Nova Esperança Piriá – cNPJ 84.263.862/0001-05
objeto do convênio: implantação do Sistema de abastecimento de água, 
capacitação, reservação e rede de distribuição no Bairro franklândia no 
Município de Nova Esperança do Piriá/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 08/09/2021 a 08/09/2022
data da assinatura: 08/09/2021
Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 703343
.

diÁria
.

Portaria Nº. 675/2021, de 10 de seteMBro 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 2021/994399, de 09/09/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro cézar da Silva lima Júnior, Matrícula nº 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
oBJEtiVo: Entrega Provisória da reforma do antigo Hospital São Joaquim para ins-
talação do Hospital regional Público dos caetés, no município de capanema/Pa.
dEStiNo: capanema/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 20 a 22/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE

Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas
Protocolo: 703306

Portaria Nº. 676/2021, de 13 de seteMBro 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 2021/960552, de 31/08/2021, 
GaB/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
traNSfErir, para o dia 16/09/2021, o deslocamento dos servidores 
Valdir ParrY acataUaSSU, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano e aNdrESoN 
raNNYErY liMa dE SoUSa, Matrícula nº 57201117/1; cargo/função: 
Motorista, autorizados a viajar ao Município de Nova Esperança do Piriá/Pa, 
anteriormente concedida para o dia 09/09/2021, através da Portaria nº 
651/2021, de 01/09/2021, publicada no doE nº 34.690, de 03/09/2021, 
devido alteração na programação da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 703309
.

oUtras MatÉrias
.

adesÃo À ata
Modalidade de licitação/origem: adesão à ata de registro de Preços nº 
003/2021/SEcUlt, relativa ao Pregão Eletrônico SrP Nº 001/2021 – SEcUlt.
objeto: locação de aparelhamento para eventos diversos, incluindo mon-
tagem e desmontagem de estruturas como palcos, tendas, sons, ilumina-
ção, grupo geradores, telões de led, carro som móvel, fechamento/cerca, 
arquibancadas, camarins, carreta palco, camarotes, tablados, cadeiras, 
mesas, banheiro-químico, show pirotécnico, segurança particulares desar-
mados e afins, sob demanda, nas cidadES PÓloS das Mesorregiões do 
Baixo amazonas, do Marajó, da Metropolitana de Belém, do Nordeste Para-
ense, do Sudeste Paraense, do Sudoeste Paraense.
assinatura: 13/09/2021
Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 703230
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo toMada de Pre-
Ços 027/2021– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa especializada para construção do porto de 
embarque e desembarque de açaí, no Município de abaetetuba/Pa.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo.
EMPrESa HaBilitada:
1 - JM MiraNda coNStrUÇÃo ciVil – cNPJ: 19.726.329/0001-62- HaBilitada;
2 - EStrUtUral coNStrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – cNPJ: 
08.928.777/0001-22 – HaBilitada;
3 - rKl coNStrUÇÕES ltda – cNPJ: 12.669.568/0001-89 – HaBilitada;
4 - coNEctioN coNStrUtora E SErViÇoS ltda - EPP – cNPJ: 
15.644.615/0001-28 - HaBilitada
EMPrESa iNaBilitada:
1 - a&c NaVEGaÇÃo ltda – cNPJ: 83.354.670/0001-33 – iNaBilitada;
2 - coNStrUtora alc coNStrUÇÕES arQUitEtUra ltda – ME – cNPJ: 
09.456.098/0001-60 – iNaBilitada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 703445
aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 024/2021
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNStrUÇÃo do aBatEdoUro dE fraNGo, no Município de Bar-
carENa, neste Estado
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acatar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente ao re-
sultado de Julgamento das ProPoStaS relativo a toMada dE PrEÇoS 
nº 024/2021, dEclaraNdo coMo VENcEdora do cErtaME a EMPrESa 
cENtro SUl ENGENHaria ltda – cNPJ: 04.368.423/0001-10
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos perante a comissão, através 
do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 703469
aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 022/2021
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE oBra dE drENa-
GEM ProfUNda dE ViaS UrBaNaS, no Município de rondon, neste Estado
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acatar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente ao re-
sultado de Julgamento das ProPoStaS relativo a toMada dE PrEÇoS 
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nº 022/2021, dEclaraNdo coMo VENcEdora do cErtaME a EMPrESa 
cÍrio coNStrUtora E SErViÇoS ltda, EM rEcUPEraÇÃo JUdicial – 
cNPJ: 08.645.489/0001-60
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos perante a comissão, através 
do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 703755
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to Ruy Santos Cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes termos:
1. Processo: 2021/597241
2. licitação nº: 022/2021
3. Modalidade: toMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 13/09/2021
5. data da Homologação: 13/09/2021
6. objeto da licitação: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE 
oBra dE drENaGEM ProfUNda dE ViaS UrBaNaS, no Município de ron-
don, neste Estado,
7. Empresa vencedora adjudicada: cÍrio coNStrUtora E SErViÇoS 
ltda, EM rEcUPEraÇÃo JUdicial – cNPJ: 08.645.489/0001-60 com o 
valor de r$ 2.462.722,56 (dois milhões quatrocentos e sessenta e dois mil 
setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 703747
aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 014/2021
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
rEforMa E aMPliaÇÃo do EStádio JadEr BarBalHo no Município de Santarém 
neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acatar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre 
o julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente ao 
resultado de Julgamento da fase de HaBilitaÇÃo relativo a coNcorrÊNcia 
PÚBlica nº 014/2021 mantendo a sua decisão. a cPl no uso de suas 
atribuições convoca as empresas HaBilitadaS abaixo, para abertura das 
propostas de preços, a acontecer no dia 15 de setembro de 2021 as 10:00hs.
EMPrESaS HaBilitadaS:
1 – Porto BElo ENGENHaria E coMÉrcio ltda – cNPJ nº 
03.701.380/0001-80 - HaBilitada
2 – coNSÓrcio arENa SaNtarÉM - PaUlitEc coNStrUÇÕES ltda 
– cNPJ nº 49.437.809/0001-74 e MrM coNStrUtora ltda – cNPJ nº 
13.578.869/0001-60 - HaBilitada
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 703763
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 033/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 033/2021, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço Global” cujo objeto é a Prestação de Serviços de Engenha-
ria de custos para produzir e manter atualizado um banco de dados de 
composições de custo de serviços de manutenção e operação de redes de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário da coSaNPa, no estado 
do Pará, tudo conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no termo de referência nº do/012/2021 (anexo i) e seus apêndices, 
partes integrantes e indissociáveis do Edital. a abertura realizar-se-á no 
dia 27 de Setembro de 2021, às 09 horas (nove horas), horário de Brasí-
lia no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
UaSG 925802. o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na inter-
net, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 13 de Setembro de 2021.

andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 703318
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 028/2021 - cosaNPa
 a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao PrE-
GÃo ElEtrÔNico - Nº 028/2021, tendo critério de Julgamento o tipo “Menor 
Preço” cujo objeto é fornecimento de materiais de uso em serviços de roça-
gem e capina para aplicação nos setores e unidades da coSaNPa, localizados 
nos municípios de Belém, ananindeua, Marituba e castanhal/Pa, conforme as 
especificações constantes no Termo de Referência nº DPL/019/2021, parte 
integrante e indissociável do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 29 de 
setembro de 2021, às 09 horas (nove horas), horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. 
o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.com-
praspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
 Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 703752
.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 04/2021.
objeto: cessão onerosa pelo cEdENtE de 03 (três) servidores à cESSio-
NÁRIA, a fim de prestar serviços na função de Agente Operacional.
Valor Global: r$68.793,12 (sessenta e oito mil e setecentos e noventa e 
três reais e doze centavos)
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 10/09/2021.
cedente: Município de Breu Branco, cNPJ: 034.626.440/0001-70.
ordenador: José antonio de angelis.

Protocolo: 703224
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 421 de 13 de seteMBro de 2021
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2021/975204.
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor HaMiltoN dE oliVEira E SilVa, identida-
de funcional nº 5083656/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na 
diretoria de administração e finanças - daf, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 08/09/2021 a 07/10/2021, referente ao triênio de 
04/05/2013 a 03/05/2016.
ii - Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 08/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, 13 de Setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 703362
.

diÁria
.

Portaria Nº 424 de 13 de seteMBro de 2021
a SEcrEtária adJUNta dE EStado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E tEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrEto 
dE 21.02.2019, publicado no doE Nº 33.811, de 22.02.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1004091.
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, 
identidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de 
Estado, WEliNGSoN WaNdY PiNto PEralta, matricula 57214839/1 ocu-
pante do cargo de motorista, 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, para atender 
despesas com viagem ao município de Bragança-Pa, no período de 13/08 á 
15/09/2021, que irá conduzir o Secretário de Estado, a fim de dar apoio a 
implementação e operacionalização do polo científico do referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de Setembro de 2021.
EdilZa JoaNa oliVEira foNtES
Secretária adjunta de Estado

Protocolo: 703561
Portaria Nº 422 de 10 de seteMBro de 2021
 o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/985519.
r E S o l V E:
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i – autorizar os servidores EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identida-
de funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, 
lotado na diretoria de ciência e tecnologia – dct a viajar ao município de 
cametá-Pa, no período de 19 a 22/09/2021, para a execução do termo de 
colaboração 002/2019 que trata da capacitação da comunidade do laranjal 
para confecção de matapi ecológico; WEliNGSoN WaNdY PiNto PEral-
ta, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o 
servidor da diretoria de ciência e tecnologia – dct ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (quatro 
e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 10 de setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 703370
Portaria Nº 423 de 13 de seteMBro de 2021
o SEcrEtário dE EStado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E tEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrEto dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/970852.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdilZa JoaNa oliVEira foNtES, identidade fun-
cional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada na 
SEcad; PriScila carValHo caStro, identidade funcional nº 5947233/1, 
ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete do Secretário/aScoM, 
a viajarem ao município de Curuçá-PA, nos dias 16 e 17/09/2021, a fim de 
participar do encontro com os alunos de Enfermagem (forma Pará) onde será 
realizada uma palestra, na ocasião as servidoras também visitarão a escola 
técnica de curuçá, além de reunir com a coordenação local, e WEliNGSoN 
WaNdY PiNto PEralta, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá as servidoras da SEcad e da aScoM, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de Setembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 703483
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de reVoGaÇÃo de editaL de credeNciaMeNto
editaL de credeNciaMeNto Nº 004/2021.
Pae 2021/1008782
o Secretário de Estado de ciência, tecnologia e Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
as razões de interesse público assim como fato superveniente descrito no 
Memorando nº 038/2021 da Diretoria de Educação Profissional Superior 
Profissional e Tecnológica- DETEC, RESOLVE REVOGAR o Edital de Creden-
ciamento nº 004/2020, publicado no doE nº 34.421.
a revogação encontra fundamentação na cláusula 11.1 do próprio Edital e 
na súmula 473 do Supremo tribunal federal e tem efeitos “ex nunc”, não 
retroagindo, tampouco prejudicando eventuais direitos adquiridos.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica.
Belém, 13 de setembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 703591
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 182/2021 – GaBiNete, de 13 de setembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
rEVoGar os termos da Portaria nº 047/2021 – GaBiNEtE, de 03 de 
Março de 2021, a contar de 13 de setembro de 2021, que designou o 
servidor doUGlaS iNácio aMaral da coSta, ocupante do cargo de 
técnico em administração e finanças, identidade funcional nº. 54189425-
2, para responder pela coordenadoria de Planejamento, lotado na diretoria 
de Planejamento, orçamento e finanças código GEP-daS-011.4, a contar 
de 16/03/2021 ate ulterior deliberação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Setembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 703569
Portaria N° 183/2021 – GaBiNete, de 13 de setembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60%, ao ser-
vidor doUGlaS iNácio aMaral da coSta, ocupante do cargo de técni-
co em administração e finanças, identidade funcional nº. 54189425-2, a 
contar de 13 de Setembro de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Setembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 703607
 Portaria N° 184/2021 – GaBiNete, de 13 de setembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
NoMEar, alfrEdo SilVa fiMa, no cargo de coordenador de Planejamen-
to, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação amazônia de amparo 
a Estudos e Pesquisas, a contar de 13 de Setembro de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Setembro de 2021.
 Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 703620
Portaria N° 186/2021 – GaBiNete, de 13 de setembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
SUBStitUir da Portaria N° 126/2021, de 06 de Julho de 2021, referente ao item 
6.1. do Edital faPESPa N.º 002/2020 – StartUP Pará - aPoio À EStrUtUraÇÃo 
dE aMBiENtES ProMotorES dE iNoVaÇÃo dE BaSE tEcNolÓGica No EStado 
do Pará, publicado no doE de 17/2/2020. o Programa Startup Pará será executado 
a partir do novo cronograma previsto abaixo:

atividades datas
divulgação do Edital 03.02.2020

Período de Submissão de Propostas 24.02 a 31.07.2020
divulgação das Propostas Enquadradas no Programa 21.08.2020

divulgação das Propostas que Participarão do Programa 25.01.2021
Kick-off e Período Previsto de Execução da Modalidade Aceleração e Novos Negócios 22.02.2021 a 10.09.2021

Demo Day das Modalidades Aceleração e Novos Negócios 14.09.2021
divulgação do resultado final a partir de 30.09.2021

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Setembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 703550
.

desiGNar serVidor
.

 Portaria N° 185/2021 – GaBiNete, de 13 de setembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
dESiGNar o servidor aNdErSoN alBErto SaldaNHa taVarES – iden-
tidade funcional 5916895/1, cargo de técnico em administração e finan-
ças, para substituir a servidora JaciMarY foNSEca alVES - identidade 
funcional 5950796-1, ocupante do cargo de Secretária de diretoria, daS-
011.1, no impedimento legal da titular, durante o período de gozo de férias 
de 01/09/2021 a 30/09/2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Setembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 703629
 Portaria N° 181/2021 – GaBiNete, de 10 de setembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
dESiGNar a servidora aNNE KEllY SaNcHES lEMoS, ocupante do car-
go de técnico em administração e finanças, identidade funcional nº. 
5934736/2, para responder pela coordenadoria de contratos e convênios, 
GEP-daS-011.4, no período de 05/08/2021 a 09/10/2021, durante a au-
sência da titular.
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registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 10 de Setembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 703398
.

errata
.

errata
Portaria N° 176/2021 – GaBiNete, de 02 de setembro de 2021.
Publicada no doE n° 34.696 de 13/09/2021, referente à concessão de férias 
do Servidor doUGlaS iNácio aMaral da coSta, id. funcional 54189425/2.
onde lê-se: Período aquisitivo 14/05/2019 a 13/05/2020
Leia-se: Período aquisitivo 14/05/2020 a 13/05/2021

Protocolo: 703545
.

diÁria
.

Portaria N° 061/2021 – dirad/FaPesPa, de 13 setembro 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 033/2021 - GaBiNEtE/faPESPa, de 09 
de Setembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/992742;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENto BotElHo
MatrÍcUla: 5961460
carGo: diretor Presidente
traJEto: Belém/Pa-Bragança/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 14/09/2021 a 15/09/2021
QUaNtidadE: 1 e 1/2 (Uma e Meia) diárias
OBJETIVO: Participar da visita técnica ao Polo Científico-Tecnológico de 
Pesca e aquicultura da Universidade federal do Pará, objeto do convê-
nio n.001/2017-faPESPa/SEctEt/UfPa, bem como ao instituto federal de 
Educação, ciência e tecnologia do Pará-faPESPa/SEctEt/ifPa, objeto do 
convênio n.003/2017- faPESPa/SEctEt/ifPa, com o intuito de participar 
da cerimônia de inauguração do laboratório de Biologia Molecular e Salas 
de treinamento de produtores, no referido campus.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 13 de Setembro de 2021.
JUraNdir SEBaStiÃo taVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 703280
Portaria N° 060/2021 – dirad/FaPesPa, de 13 de setembro 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 037/2021 - GaBiNEtE/faPESPa, de 10 
de Setembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1001170;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: rEGiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU
MatrÍcUla: 5950724
carGo: aSSESSor
traJEto: Belém/Pa-curuçá/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 16/09/2021 a 17/09/2021
QUaNtidadE: 1 e 1/2 (Uma e Meia) diárias
oBJEtiVo: aula inaugural relacionado ao projeto “forma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 13 de Setembro de 2021.
JUraNdir SEBaStiÃo taVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 703282
Portaria N° 059/2021 – dirad/FaPesPa, de 13 de setembro 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 036/2021 - GaBiNEtE/faPESPa, de 10 
de Setembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1001109;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: Vitor doS SaNtoS SiQUEira JUNior
MatrÍcUla: 5920017
carGo: aSSESSor
traJEto: Belém/Pa-curuçá/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 16/09/2021 a 17/09/2021
QUaNtidadE: 1 e 1/2 (Uma e Meia) diárias
oBJEtiVo: aula inaugural relacionado ao projeto “forma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 13 de Setembro de 2021.
JUraNdir SEBaStiÃo taVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 703285
Portaria N° 062/2021 – dirad/FaPesPa, de 13 de setembro 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 012/2021 - dirad/faPESPa, de 09 de 
Setembro de 2021,

coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/996170;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: JEaN ricardo rEiS da coSta
MatrÍcUla: 5916925
carGo: MotoriSta
traJEto: Belém/Pa-Bragança/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 14/09/2021 a 15/09/2021
QUaNtidadE: 1 e 1/2 (Uma e Meia) diárias
oBJEtiVo: conduzir os servidores desta faPESPa na visita técnica ao Polo 
Científico-Tecnológico de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal do 
Pará, objeto do convênio n.001/2017- faPESPa/SEctEt/UfPa, bem como 
ao instituto federal de Educação, ciência e tecnologia do Pará-faPESPa/
SEctEt/ifPa, objeto do convênio n.003/2017- faPESPa/SEctEt/ifPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 13 de Setembro de 2021.
JUraNdir SEBaStiÃo taVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 703502
Portaria N° 064/2021 – dirad/FaPesPa, de 13 setembro 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 013/2021 - GaBiNEtE/faPESPa, de 13 
de Setembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1007568;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao ser-
vidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: JEaN ricardo rEiS da coSta
MatrÍcUla: 5916925/1
carGo: Motorista
traJEto: Belém/Pa-cUrUÇa/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 16/09/2021 a 16/09/2021
QUaNtidadE: ½ (Meia) diária.
oBJEtiVo: em cumprimento a agenda institucional com o prefeito do mu-
nicípio de curuçá, cujo objetivo trata da aula inaugural relacionado ao “for-
ma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 13 de Setembro de 2021.
JUraNdir SEBaStiÃo taVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 703739
Portaria N° 063/2021 – dirad/FaPesPa, de 13 setembro 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 038/2021 - GaBiNEtE/faPESPa, de 13 
de Setembro de 2021,
 coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1005151;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao ser-
vidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENto BotElHo
MatrÍcUla: 5961460
carGo: diretor Presidente
traJEto: Belém/Pa-cUrUÇa/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 16/09/2021 a 16/09/2021
QUaNtidadE: ½ (Meia) diária.
oBJEtiVo: em cumprimento a agenda institucional com o prefeito do município 
de curuçá, cujo objetivo trata da aula inaugural relacionado ao “forma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 13 de Setembro de 2021.
JUraNdir SEBaStiÃo taVarES SidriM

Protocolo: 703735
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa nº 2021Ne00539
Valor: r$ 2.083,60
data de emissão: 01/09/2021
Processo nº 2021/286097
objeto: aquisição de 10 Kit’s de Webcam
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 449052
fonte: 0101
contratada: rESilirE S f coMErcio ltda.
cNPJ: 41.516.936-0001/57
Endereço: rua carlos facchina, n° 571, Sala resilire, cEP: 04.427-020 
Bairro: americanopolis/ SP
ordenador: MarcEl do NaSciMENto BotElHo
 diretor-Presidente da faPESPa.

Protocolo: 703484
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa nº 2021Ne00565
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Valor: r$ 5.548,50
data de emissão: 10/09/2021
Processo nº 2021/773087
PrEGÃo ElEtrÔNico SEad/dGl/SrP Nº 005/2021. ata dE rEGiStro dE 
PrEÇoS Nº 011/2021
objeto: aquisição de copos reutilizáveis para a faPESPa
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101
contratada: BlENd Br coMErcio dE artiGoS ProMocioNaiS E SErVi-
ÇoS dE traNSPortE EirElli
cNPJ: 10.414.625/0001-53
Endereço: rua 03, Quadra B, lotes 04/09, chácara 94 – loja 110, Parte B, 
Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/df, cEP: 72.005-825.
ordenador: MarcEl do NaSciMENto BotElHo
 diretor-Presidente

Protocolo: 703487
termo de outorga nº 025/2021
chamada: nº 004/2020 – Bolsas de atração de Jovens talentos – BJt.
objeto: concessão de bolsa na modalidade atração de Jovens talentos – 
BJt, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: andreza Stephanie de Souza Pereira.
representante institucional: leandro lacerda Giacomin.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 13/09/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 703401
termo de outorga nº 038/2021
chamada: nº 004/2020 – Bolsas de atração de Jovens talentos – BJt.
objeto: concessão de bolsa na modalidade atração de Jovens talentos – 
BJt, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Priscila de Morais Sato.
Representante Institucional: Angela May Steward.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 13/09/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 703409
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 322/2021-seeL, de 13 de seteMBro de 2021.
dESiGNar os servidores rafaEl tHEocHaroPoUloS corrÊa (Pregoei-
ra), rUY GUilHErME aMaNaJaS MaUES (equipe de apoio) e ElENir da 
SilVa E cUNHa (equipe de apoio), para compor a comissão Especial de 
licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2021, para realizar aquisição de ma-
terial de consumo esportivo, visando atender as demandas desta SEEl, 
para programas e projetos, além de emendas parlamentares de execução 
direta e apoio a diversas comunidades esportivas do Estado do Pará.
ordENador: NiVaN SEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 703493
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 38/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/834916
data dE ratificaÇÃo: 03/09/2021
oBJEto: o PrESENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 37/2021 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atraVÉS dE tErMo dE foMENto Para o ProJEto 
“UP BoXE SHoW-titUlo rEcoNSUr WBc”.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, caPUt e de-
mais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/08/2021 a 30/09/2021.
oSc: aSSociaÇÃo BENEficiENtE E ESPortiVa artE SUaVE, cNPJ Nº 
16.924.772/0001-50.
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317cc
fonte de recursos: 0101000000; Elemento de despesa: 335041 ação: 
240355 Pi: 21dEMG00217
Valor: r r$ 190.000,00 (cento e Noventa Mil reais)
data da aSSiNatUra: 03/09/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SEtUBal NoroNHa

Protocolo: 703250
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
37/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/834916
data dE ratificaÇÃo: 03/09/2021

oBJEto: o PrESENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 37/2021 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atraVÉS dE tErMo dE foMENto Para o dESEN-
VolViMENto da “UP BoXE SHoW-titUlo rEcoNSUr WBc”
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14, artiGo 31, caput e de-
mais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 190.000,00 (cento e Noventa Mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrEtario dE 
EStado dE ESPortE E laZEr, NiVaN SEtUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 37/2021, nos termos. art. 31, caput da lei federal n° 13.019/2014 
visando firmar colaboração com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E ESPOR-
tiVa artE SUaVE, cNPJ Nº 16.924.772/0001-50.

Protocolo: 703248
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- toMada de PreÇos 
02/2021- seeL. Processo nº: 2021/573509.
objeto: contratação de empresa especializada em obra de construção de 
quadra poliesportiva para E.E.E.f. Maria luiza Vella alves.
a comissão Especial de licitação comunica o resultado de habilitação, para 
os efeitos do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
• LEST SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:, 83.760.785/0001-28 – HaBilitada;
• IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPP, CNPJ:27.850.633/0001-
45 – HaBilitada;
• ENGEVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ:02.100.753/0001-
02-HaBilitada;
• DRECON CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ:18.665.556/0001-62-HABILITADA;
• ENGEARTE ENGENHARIA E SERVIÇOS, CNPJ:24.435.164/0001-00-HABILITADA;
• LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CNPJ:18.301.334/0001-60-HABILITADA;
• ENGEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 63.856.207/0001-82-HABILITADA;
• ESTRUTURAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
08.928.777/0001-22-HaBilitada;
• FACE ENGENHARIA LTDA-EPP,CNPJ:14.440.545/0001-23-HABILITADA;
• ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ:19.562.811/0001-04-HABILITADA;
• CONECTION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ:15.644.615/0001-28;
• ATALANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ:83.346.627/0001-26-HABILITADA;
• OCEANORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 27.135.996.0001-07-HABILITADA;
• CONSTRUTORA MIRANDA SOBRINHO LTDA–EPP, CNPJ:04.205.167/0001-
40 – iNaBitada;
• CONDESA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SANEA-
MENto EirEli, cNPJ:32.914.155/0001-20 – iNaBitada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Especial de licitação e 
no e-mail: licitacaoseel@hotmail.com.
Belém (Pa), 14 de setembro de 2021.
rafael theocharopoulos corrêa
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 703438
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 405/2021 - GePs/setUr, de 13 de seteMBro de 2021
cESSÃo dE EMPrEGado PÚBlico
o SEcrEtário dE EStado dE tUriSMo, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais; coNSidEraNdo os termos da lei nº. 8.093, de 30 de 
dezembro de 2014, publicado de 31 de dezembro de 2014; coNSidEraNdo 
os termos da lei nº. 9.226, de 18 de março de 2021, publicado no doE 
nº. 34.525, de 19 de março de 2021; coNSidEraNdo os procedimentos 
ditados nos termos do decreto Estadual nº. 795, de 29 de maio de 2020, 
publicado no doE nº. 34.240, de 1º de junho de 2020; e os termos do 
Processo nº. 2021/981763 e nº. 2021/930744. rESolVE: i - rEVoGar 
a PORTARIA nº. 137/2021-GEPS/SETUR, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº. 34.613, de 17 de junho de 2021 que colocou a disposição da 
coordenadora do Núcleo de Planejamento, Estatística e orçamento (NPEo/
SEaP/Pa), a Empregada Pública, daNiEla dE caSSia fErrEira da SilVa, 
matrícula 54195607/1, ocupante do cargo de técnico de Planejamento 
e Gestão em turismo. ii - cEdEr a Empregada Pública daNiEla dE 
caSSia fErrEira da SilVa, matrícula 54195607/1, ocupante do cargo 
de técnico de Planejamento e Gestão em turismo, para que desenvolva 
suas atividades na condição de técnica de orçamento na coordenadoria de 
Programação orçamentária (cPor/dPo/SaPor) vinculada a SEPlad, pelo 
período de 04 (quatro) anos, de 23/08/2021 a 22/08/2025, com ônus para 
o órgão cessionário. iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. aNdrÉ orENGEl diaS Secretário de Estado de turismo

Protocolo: 703756
.

errata
.

Portaria Nº 413/2021/GePs/setUr de 10 seteMBro de 2021
errata da Portaria Nº 406/2021 de diÁria, publicada do doe 
34.693 de 09/09/2021.
onde lê-se: Soure/Pa
Leia-se: tomé-açu
aNdErSoN oliVEira caValcaNtE
diretor de administração e finanças

Protocolo: 703211
.

diÁria
.

Portaria 415/GePs/setUr de 13 de seteMBro de 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/988347; rESolVE: conceder 
02 e 1/2 (duas e meia) diárias à servidora criStiaNE do Socorro 
BarroS dE QUEiroZ, Matrícula Nº 55586310/1, assistente de Gestão 



110  diário oficial Nº 34.697 Terça-feira, 14 DE SETEMBRO DE 2021

em turismo.OBJ: a fim de organizar e conduzir a “Oficina do Programa 
de regionalização do turismo.dEStiNo: altamira/Pa.PErÍodo: 20 a 
22/09/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se. aNdErSoN oliVEira 
caValcaNtE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 703313
Portaria 416/GePs/setUr de 13 de seteMBro de 2021; 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/961784; rESolVE: 
conceder 02 e 1/2 (duas e meia) diárias à servidora GiUlia GiordaNo 
do coUto, Matrícula Nº 59604761, Gerente de Gestão de turismo;oBJ: 
a fim de realizar o acompanhamento de ação de estruturação das praias 
do Pesqueiro e da Barra Velha;dEStiNo: Soure/Pa;PErÍodo: 08 a 
10/09/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErSoN oliVEira 
caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 703375
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 518/2021-GGP-dPG, de 09 de seteMBro 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 2021/566184. rESolVE: 
dESiGNar a Servidora Pública KYSE dE fatiMa PaNtoJa ViaNa, id. 
funcional: 5958901/ 1, para responder pela ouvidora Geral da defensoria 
Pública do Estado do Pará, desta defensoria Pública, durante o período 
de férias da titular, a ouvidora Pública, NorMa MiraNda BarBoSa, id. 
funcional: 5573858/ 3, nos períodos de 20/07/2021 a 03/08/2021 – 15 dias 
e 10/01/2022 a 24/01/2022 – 15 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 703400
5º coNcUrso de ProMoÇÃo Para a cLasse iNterMediÁria da 
deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
relação nominal de inscrições deferidas e indeferidas
considerando os termos da resolução cSdP Nº 280, de 02 de agosto de 
2021, a qual declara 05 (cinco) vagas na Classe Intermediária para fins de 
promoção e dá outras providências;
considerando a publicação da resolução cSdP nº 280 e do Edital do 5º 
concurso de Promoção para a classe intermediária da defensoria Pública 
do Estado do Pará ocorrida no Diário Oficial do Estado do Pará, em sua 
Edição de nº 34.681, de 26 de agosto de 2021;
considerando o caput do art. 3º do Edital do 5º concurso de Promoção 
para a classe intermediária da defensoria Pública do Estado do Pará, que 
concede o prazo de 15 (quinze) dias corridos para inscrições dos interessa-
dos, a contar de sua publicação em Diário Oficial do Estado do Pará; 
considerando o disposto no art. 5º, §2º, da resolução cSdP N° 033/2008, 
de 06 de novembro de 2008, alterada pela resolução cSdP Nº 269, de 29 
de abril de 2021, e o disposto no art. 3º, §2º, do Edital do 5º concurso 
de Promoção para a classe intermediária da defensoria Pública do Estado 
do Pará;
o presidente do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará 
vem, por meio deste instrumento, tornar pública a relação nominal das 
inscrições deferidas e indeferidas para o 5º concurso de Promoção para a 
classe intermediária da defensoria Pública do Estado do Pará. 
iNscriÇÕes deFeridas

Bia alBUQUErQUE tiradENtES
BrUNo fariaS liMa

BrUNNo araNHa E MaraNHÃo
GaBriEl MoNtENEGro dUartE PErEira

GUilHErME iSraEl KocHi SilVa
JoSE roGÉrio rodriGUES MENEZES

MaYaNa BarroS JorGE JoÃo
rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUES

rodriGo SilVa MaSSolio

iNscriÇÕes iNdeFeridas  

Não houve indeferimento de inscrições.

conforme o disposto nos art. 5º, §3º, da resolução cSdP N° 033/2008 e 
art. 3º, §3º, do Edital do 5º concurso de Promoção para a classe interme-
diária da Defensoria Pública do Estado do Pará, fica concedido o prazo de 
48 (quarenta e oito horas) para impugnações dos interessados a contar da 
data de publicação deste instrumento.
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
Presidente do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará

Protocolo: 703768
12º coNcUrso de ProMoÇÃo Para a cLasse FiNaL da deFeN-
soria PÚBLica do estado do ParÁ
relação nominal de inscrições deferidas e indeferidas
considerando os termos da resolução cSdP Nº 279, de 02 de agosto de 
2021, a qual declara 10 (dez) vagas na Classe Final para fins de promoção 
e dá outras providências;
considerando a publicação da resolução cSdP nº 279 e do Edital do 12º 
concurso de Promoção para a classe final da defensoria Pública do Estado 
do Pará ocorrida no Diário Oficial do Estado do Pará, em sua Edição de nº 
34.681, de 26 de agosto de 2021;
considerando o caput do art. 3º do Edital do 12º concurso de Promoção 
para a classe final da defensoria Pública do Estado do Pará, que concede 
o prazo de 15 (quinze) dias corridos para inscrições dos interessados, a 
contar de sua publicação em Diário Oficial do Estado do Pará; 

considerando o disposto no art. 5º, §2º, da resolução cSdP N° 033/2008, 
de 06 de novembro de 2008, alterada pela resolução cSdP Nº 269, de 29 
de abril de 2021, e o disposto no art. 3º, §2º, do Edital do 12º concurso 
de Promoção para a classe final da defensoria Pública do Estado do Pará;
o presidente do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará 
vem, por meio deste instrumento, tornar pública a relação nominal das 
inscrições deferidas e indeferidas para o 12º concurso de Promoção para a 
classe final da defensoria Pública do Estado do Pará.  
iNscriÇÕes deFeridas

Nome

alaN fErrEira daMaScENo
alEXaNdrE EVaNGEliSta BotElHo

aliNE rodriGUES dE oliVEira caldaS
allYSSoN GEorGE alVES dE caStro

aNa laUra MacEdo Sá
aNNalU MariNHo fErrEira

BErNardo Brito dE MoraES
daNiEl arcHEr fraNÇa da SilVa

EloiZio cordEiro taVEira dE SoUZa
EltoN riBEiro SilVa

Érico lEoNardo SoarES SaNtoS
faBiaNo JoSÉ diNiZ loPES JÚNior

fErNaNdo JoSÉ SaMPaio loBo
fraNciSco JoScilE dE SoUSa

fraNciSco roBÉrio caValcaNtE PiNHEiro filHo
HalliNE Karol NocEti SErVilHa

JaQUEliNE KUrita
JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo
liaNE BENcHiMol dE MatoS

lUaNa rocHEllY MiraNda liMa PErEira
lUciaNa SilVa raSSY PalácioS

lUciaNa SoUZa doS aNJoS
lUciaNa tarcila ViEira GUEdES
lUiS carloS liMa da crUZ filHo
PaUla MicHEllY MElo dE Brito

PliNio tSUJi BarroS
rENato MENdES carNEiro tEiXEira

rodriGo oliVEira BEZErra
roGÉrio fEliPE ZacHariaS

iNscriÇÕes iNdeFeridas  

Não houve indeferimento de inscrições.

conforme o disposto nos art. 5º, §3º, da resolução cSdP N° 033/2008 e 
art. 3º, §3º, do Edital do 12º concurso de Promoção para a classe final da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, fica concedido o prazo de 48 (qua-
renta e oito horas) para impugnações dos interessados a contar da data de 
publicação deste instrumento.
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
Presidente do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará

Protocolo: 703769
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 2º t.a. ao convênio nº. 026/2017-tJPa//tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará e o centro Universitário do Estado do Pará – cE-
SUPa, Mantido pela associação cultural e Educacional do Pará – acEPa//
cNPJ:15.254.949/0001-95//objeto: conjugação de esforços entre os Partí-
cipes, visando intensificar o trabalho desenvolvido no 2º CEJUSC da Capi-
tal, atuando como centro de voluntariado, voltada à complementação e ao 
desenvolvimento de ações destinadas à efetiva participação do cidadão e da 
comunidade na solução de seus problemas, mantendo assim, os objetivos 
traçados pelo cNJ//objeto do aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do 
instrumento original, por mais 24 (vinte e quatro) meses//Vigência do aditi-
vo: início em 21 de julho de 2021 e término em 20 de julho de 2023.//Valor: 
sem valor//data da assinatura: 15/07/2021// responsável pela assinatura: 
desembargadora célia regina de lima Pinheiro – Presidente do tJE/Pa.

Protocolo: 703213
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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

1205 Pro202102576 caStaNHal JoSiElMa frEitaS 
MiraNda EStUdo Social 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1206 Pro202102579 aBaEtEtUBa
MaUro oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1207 Pro202102578 caPaNEMa aNdrEa Girard 
da SilVa alVES EStUdo Social 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1208 Pro202102580 SÃo doMiNGoS do caPiM daNiEllY araUJo 
MEriciaS diliGÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1209 Pro202102581 liMoEiro do aJUrU
EMaNUEl da VEra 
crUZ doS SaNtoS 

GoMES
diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1210 Pro202102587 altaMira 2ª Vara lUiZ fErNaNdo 
MENdES faVacHo SESSÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 986,00 1.040,00 24/08/21 22/09/21 07/10/21

1211 Pro202102588 ParaUaPEBaS 1ª Vara lEidiaNE BEZErra 
SaNtoS SESSÃo dE JÚri 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1212 Pro202102589 ParaUaPEBaS 1ª Vara lEidiaNE BEZErra 
SaNtoS SESSÃo dE JÚri 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1213 Pro202102592 caPaNEMa aNdrEa Girard 
da SilVa alVES EStUdo Social 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1214 Pro202102593 toMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa 
alMEida SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 700,00 0,00 730,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1352 Pro202102705 coordENadoria Militar
carloS alEXaN-

drE do NaSciMEN-
to GUrJao

SErViÇo dE EScolta 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1353 Pro202102706 iGaraPÉ-Miri GilBErto SoUSa 
corrEa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1354 Pro202102707 SEcrEtaria dE ENGENHaria E 
arQUitEtUra

PaUlo MarcElo 
dE araUJo HildE-

BraNdo
ViStoria tÉcNica 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1355 Pro202102708 SaNtarÉM Vara aGrária
adElcidES 

VaScoNcEloS 
MariNHo

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 214,00 0,00 0,00 214,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1356 Pro202102709 altaMira 2ª Vara lUiZ fErNaNdo 
MENdES faVacHo SESSÃo dE JÚri 0,00 55,00 0,00 0,00 1.020,00 1.075,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1357 Pro202102710 SaNtarÉM NoVo Jairo NaSciMENto 
dE SoUZa SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 730,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1358 Pro202102711 Vara criMiNal KEltoN SilVa da 
SilVa SESSÃo dE JÚri 60,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1359 Pro202102713 ParaUaPEBaS 1ª Vara lEidiaNE BEZErra 
SaNtoS SESSÃo dE JÚri 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1360 Pro202102714 PriMaVEra claUdio dE Bar-
roS PEiXoto SESSÃo dE JÚri 60,00 59,00 0,00 0,00 806,00 925,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1361 Pro202102715 SEcrEtaria dE iNforMática claUdio lUiS da 
SilVa caBral ViStoria tÉcNica 0,00 0,00 600,00 0,00 300,00 900,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1362 Pro202102716 BraGaNÇa
carloS laNdoal-
do VENtUra dE 

aNdradE
diliGÊNciaS 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1363 Pro202102616 rio Maria lUcirENE dE aN-
dradE SaNtiaGo EStUdo Social 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1364 Pro202102718 coordENadoria Militar
SidNEY aUGUSto 

MorEira dE 
SoUZa

SErViÇo dE EScolta 
(coMPlEMENto) 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1365 Pro202102719 ParaGoMiNaS Vara criMiNal SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1366 Pro202102761 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1367 Pro202102762 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 2.190,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1368 Pro202102722 aBaEtEtUBa MiGUEl NaZarENo 
Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 785,00 0,00 0,00 0,00 785,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1369 Pro202102764 aNaPU NEYla roSY frEi-
rE dE SoUZa SESSÃo dE JÚri 0,00 61,00 0,00 0,00 624,00 685,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1370 Pro202102724 aNaJáS
MarcElo faBio 

SaldaNHa da Sil-
Va doS SaNtoS

diliGÊNciaS 2.990,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.990,00 26/08/21 24/09/21 09/10/21

1371 Pro202102766 MaraPaNiM 
faBiaNi do 

Socorro ViEira 
da SilVa

SESSÃo dE JÚri 0,00 39,00 0,00 1.751,00 0,00 1.790,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1372 Pro202102726 SaNtarÉM 3ª Vara Katia Patricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.415,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1373 Pro202102727 SaNtarÉM 3ª Vara Katia Patricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.665,00 0,00 0,00 0,00 1.665,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21
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1374 Pro202102769 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico 
rEGo SESSÃo dE JÚri 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1375 Pro202102729 MoJU JoSE roBErto 
Maia Gordo SESSÃo dE JÚri 44,00 54,00 0,00 952,00 0,00 1.050,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1376 Pro202102730 rEdENÇÃo JoSE orlaNdo dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 68,00 932,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1377 Pro202102731 ParaGoMiNaS Vara criMiNal SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 3.045,00 0,00 0,00 0,00 3.045,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1378 Pro202102780 BraGaNÇa SaUlo SaratY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1379 Pro202102781 BraGaNÇa SaUlo SaratY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1380 Pro202102734 rEdENÇÃo JoSE orlaNdo dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 68,00 982,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1381 Pro202102794 SEcrEtaria dE ENGENHaria E 
arQUitEtUra

MariaNa triPac 
MilEo caMara ViStoria tÉcNica 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1382 Pro202102795 SEcrEtaria dE ENGENHaria E 
arQUitEtUra

carloS alBErto 
MaGalHÃES BrEM-

GartNEr

MaNUtENÇÃo 
PrEdial 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1383 Pro202102796 MElGaÇo iGor PacHElli 
coElHo PErEira diliGÊNciaS 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1384 Pro202102801 MUaNá NErEU coElHo 
MartiNS diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1385 Pro202102739 oEiraS do Pará fraNciSco dE Mo-
raES MoNtEiro diliGÊNciaS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 30/08/21 28/09/21 13/10/21

1386 Pro202102803 PraiNHa ElZaNY Mafra 
fEitoSa

MaNUtENÇÃo 
PrEdial 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 325,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1387 Pro202102804 cUrraliNHo carlYlE Victor 
SaNtaNa PEiXoto diliGÊNciaS 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1388 Pro202102805 caStaNHal JoYcE da SilVa 
araUJo EStUdo Social 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1389 Pro20212811 SENador JoSÉ PorfÍrio 
lUciNEidE do 

Socorro SalES 
PENa

caPacitaÇÃo 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1390 Pro20212812 SaNtarÉM Vara aGrária
adElcidES 

VaScoNcEloS 
MariNHo

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1391 Pro20212813 PacaJá
artUr MarQUES 
do rEGo MoN-

tEiro
SESSÃo dE JÚri 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 770,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1392 Pro20212814 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico 
rEGo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1393 Pro20212815 SaNtarÉM
JUciNEidE 

alMEida ViEira 
PErEira

EStUdo Social 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1394 Pro20212816 SEcrEtaria dE ENGENHaria E 
arQUitEtUra

aNtoNio SilVaNEY 
tEiXEira dUartE 

JUNior
ViStoria tÉcNica 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1395 Pro20212817 SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta lEaNdro VicENZo 
SilVa coNSENtiNo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1396 Pro20212829 caStaNHal JoYcE da SilVa 
araUJo EStUdo Social 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1397 Pro20212830 SaNtarÉM taMar KaNEMitSU 
ParENtE EStUdo Social 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 31/08/21 29/09/21 14/10/21

1398 Pro202102831 JUrUti odENilZa carVa-
lHo SErra diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1399 Pro202102832 SENador JoSÉ PorfÍrio JoSE EdilSoN dE 
oliVEira caPacitaÇÃo 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1400 Pro202102839 itaitUBa EliEl da rocHa 
SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1401 Pro202102840 ParaUaPEBaS lUiS carloS coE-
lHo dE oliVEira

cErtificaÇÃo 
diGital 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1402 Pro202102842 ÓBidoS
fraNcEliNo JoSE 
coSta Para alBU-

QUErQUE
diliGÊNciaS 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1403 Pro202102843 ParaUaPEBaS ricardo da coSta 
daltro

MaNUtENÇÃo 
PrEdial 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

1404 Pro202102844 MoJU JoSE roBErto 
Maia Gordo SESSÃo dE JÚri 44,00 51,00 0,00 1.020,00 0,00 1.115,00 01/09/21 30/09/21 15/10/21

 total 4.084,00 23.457,00 27.415,00 5.748,00 5.466,00 66.170,00  

Protocolo: 703264
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.455, de 13 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 011279/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MarilENE ViNHaS da coSta SaNtoS, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0178730, 30 (trinta) dias de 
licença prêmio, referente ao triênio de 06-12-2012/2015, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 08-09 a 07-10-2021.

Protocolo: 703281
..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.453, de 10 de seteMBro de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 008/2021 – GaBSaBiNo, protocolizado 
sob o Expediente Eletrônico nº 006719/2021,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora JadE loBato NoBrE, assessor de conselheiro, 
matrícula  nº 0101458, como pregoeira, no processo licitatório modalidade 
Pregão Eletrônico, para aquisição de aparelhos telefônicos digitais.
ii – dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: GiSElE 
MoUra dE QUEiroZ, matrícula nº 0100866, auditor de controle Externo 
– direito, rENata PiQUEira dE aNdradE SoarES, analista auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 5616735, lUiZ carloS BENtES Horta, 
assessor técnico de controle Externo, matrícula nº 0100223.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 10 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 703436
..

diÁria
.

Portaria Nº 37.454, de 10 de seteMBro de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores BrUNo loBato cardoSo, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101501; iSaBEla da rocHa riBEiro, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101540; fraNciMarY dE SoUZa alMEida, 
analista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100326 e Maria BEta-
Nia MartiNS PiNHEiro, matrícula nº 0100423, para proceder inspeção, no 
município de Santa izabel do Pará, referente ao Processo nº 2019/50089-8; 
concedendo-lhes 01 (uma), diária para os dias 14 e 16-09-2021.
ii - dESiGNar o servidor raiMUNdo SÉrGio doS SaNtoS MaGalHÃES, Moto-
rista tcE-ca-403, matrícula nº 0100322, para conduzir a viatura até o município 
acima referido, concedendo-lhe 01 (uma) diária para os dias 14 e 16-09-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 10 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 703245
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato
N° do termo aditivo: 2°
N do contrato: 13/2019-MPc/Pa
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de Serviços Periódicos de análise Bacteriológica para controle sanitário da 
água contida nos reservatórios do MPc/Pa, abastecidos pela companhia de 
Saneamento do Pará (coSaNPa), com emissão de laudo técnico.
Modalidade de licitação: cotação Eletrônica n° 08/2019-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará e água Norte – trata-

mento de água e Soluções ambientais ltda – EPP (cNPJ: 15.622.879/0001-80)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação da vigência do contrato por 12 
meses e reajuste do valor contratado em 8,15% (oito inteiros e quinze centésimos).
Valor após aditamento: r$ 5.175,26 (cinco mil, cento e setenta e cinco 
reais e vinte e seis centavos).
Vigência do aditamento: 12/10/2021 à 11/10/2022
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.39.00; fonte de recurso/ origem do recurso 
Estadual: 0101000000
aditivos anteriores: 1º ta: Vigência de 11/10/2020 a 11/10/2021, r$ 
4.785,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais).
Ordenador Responsável: Guilherme da Costa Sperry

Protocolo: 703360
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 14 de setembro de 2021
Portaria Nº 2810/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUStiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o n.º 
12828/2021, em 02/09/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, a contar de 02/09/2021, de acordo com o art. 59, 
caput, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, iSaBElE caStro da 
SilVa liMa do cargo de provimento efetivo de analista Jurídico, MP-atE-
402-a-ii, nomeada pelo ato nº 003/2015, de 09/01/2015, publicado no 
d.o.E. de 15/01/2015, declarado vago por meio do ato n.º 192/2020, de 
15/12/2020, publicado no d.o.E. de 18/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 Belém, 10 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUStiÇa

Protocolo: 703492
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiStÉrio PÚBlico do EStado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 034/2021-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global, no tipo menor preço, que tem como objeto o registro de preços 
para contratação de serviços de alimentação:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
M. c. XErfaN rEcEPcoES (cNPJ: 05.332.940/0001-00):
Grupo 01 - Valor global: r$ 284.120,00.
Valor global do certame: r$ 284.120,00
Belém (Pa), 13 de setembro de 2021.
Lays Favacho Bastos
Pregoeira

Protocolo: 703260
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiStÉrio PÚBlico do EStado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 039/2021-MP/Pa, empreitada por 
preço global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto aquisição 
de solução de Tecnologia da Informação do tipo Data Discovery / Business 
Discovery corporativo 100% in memory para o Ministério Público do Es-
tado do Pará, incluindo fornecimento de licenças de software, serviços de 
suporte técnico, atualização de versão e treinamento para transferência 
tecnológica e uso de todas as funcionalidades dos produtos adquiridos :
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-06.984.836/0001-54 - iNtEliGENcia dE NEGocioS, SiStEMaS E iN-
forMatica ltda. - total r$ 775.580,00
GrUPo 01 – Valor total .... r$ 775.580,00
Valor total do certame: r$ 775.580,00
Belém (Pa), 13 de setembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 703465
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 032/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SÃo MiGUEl 
tElEcoMUNicaÇÕES E iNforMática ltda (cNPJ: 13.400.311/0001-90).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de curuçá/Pa.
Valor total: r$ 2.059,88 (dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 10/09/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 339040. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 703214
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Núm. da dispensa: 031/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa dE alMEida E 
daNtaS ltda (cNPJ: 10.653.719/0001-85).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de dom Eliseu/Pa.
Valor total: r$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 10/09/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 339040. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 703209
.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 30 de 
agosto de 2021
Portaria Nº 2586/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124388/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.940
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Benevides/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2021 - 23/08/2021, 27/08/2021 - 27/08/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de Benevides e Belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 30 de 
agosto de 2021
Portaria Nº 2600/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124628/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BatiSta dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Bragança
MatrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 30/07/2021 - 30/07/2021, 02/08/2021 - 02/08/2021, 
06/08/2021 - 06/08/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - atuar na sede do MPPa em razão da delegação 
de atribuições realizada pelo Exmo. Procurador Geral de Justiça.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 24 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 01 de setem-
bro de 2021
Portaria Nº 2656/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124626/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BatiSta dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Bragança
MatrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 30/07/2021 - 30/07/2021, 02/08/2021 - 02/08/2021, 
06/08/2021 - 06/08/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - atuar na sede do MPPa em razão da delegação 
de atribuições realizada pelo Exmo. Procurador Geral de Justiça.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2784/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125034/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MatrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2021 - 24/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar acervo arquivístico da 
PJ de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2785/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126815/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: tHiaGo rodriGUES dE MatoS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial
MatrÍcUla: 999.2870
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Mocajuba/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2021 - 17/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica no lixão 
de Mocajuba, bem como nas áreas de ocupação irregular em Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2786/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127688/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaltEr JErfESoN fErNaNdES fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3292
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2021 - 12/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2787/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127113/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MatrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): colares/Pa, Santo antônio do tauá/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2021 - 17/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - realizar organização documental, 
eliminação e treinamento nas PJ´s de colares e Santo antonio do tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2788/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127664/2021 conforme abaixo relacionado:
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NoME: EliaNE do Socorro BarroS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3350
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2021 - 12/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2789/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127763/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE loUrENco da coSta SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-V
MatrÍcUla: 999.082
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2021 - 13/09/2021, 17/09/2021 - 17/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edvan antonio de Souza ferreira até PJ de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2790/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127744/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caStro
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-V
MatrÍcUla: 999.169
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2021 - 10/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Sérgio do Santos aquino até a PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2791/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125898/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE dE oliVEira SoBriNHo
carGo/fUNÇÃo: tEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - atE-c-iV
MatrÍcUla: 999.770
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2021 - 16/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar o contrato n. 
062/2021-MP/Pa, referente a construção da nova PJ de Moju/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2792/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123973/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: diEGo BElcHior fErrEira SaNtaNa
carGo/fUNÇÃo: 9o Promotor de Justiça de Santarém
MatrÍcUla: 999.2352

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dEStiNo(S): Monte alegre/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 13/08/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de Sessão do tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº 0006707- 57.2019.8.14.0032.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2798/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127051/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, alenquer/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2021 - 18/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2799/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126860/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, Prainha/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2021 - 14/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2800/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128169/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PSicoloGo - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.878
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEStiNo(S): tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2021 - 01/10/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - auxiliar Promotor de Justiça 
nas inspeções das unidades de acolhimento institucional de criança e ado-
lescente e instituição de longa permanência de idosos nos municípios de 
tucumã e São felix do Xingu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2801/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127745/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio NEY Maia Nara
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMotoria dE JUStiÇa dE tErcEira ENtraNcia
MatrÍcUla: 999.2035
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 09/09/2021 - 16/09/2021
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QUaNtidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio técnico jurídico 
a Chefia Imediata na fiscalização e cadastramento de entidades sociais pu-
blicas e/ou privadas, que irão receber ou já recebem cumpridores de Penas 
e Medidas alternativas na comarca de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2802/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127753/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2021 - 17/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
as servidoras laudia Maria da Paixão e ozilea Souza costa até os municí-
pios de dom Eliseu e rondon do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2803/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127747/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE riBaMar BarroS da crUZ
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-V
MatrÍcUla: 999.251
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2021 - 24/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da Silva Santos até a PJ de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2804/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127777/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMotoriaS do iNtErior
MatrÍcUla: 999.962
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dEStiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2021 - 17/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Melgaço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2805/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127710/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSta
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PSicoloGo - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.884
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2021 - 17/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - Subsidiar o PJ em visita de 
inspeção aos acolhimentos institucionais para crianças e adolescentes nos 

municípios de dom Eliseu e rondon do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2806/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127659/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - aSSiStENtE Social - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2021 - 17/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - acompanhar as Promotoras de 
Justiça, assessorando em matéria de atuação, nas inspeções dos Serviços 
institucionais de acolhimento de crianças e adolescentes dos municípios 
de dom Eliseu e rondon do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2807/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127691/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd EXtraJ iNtE
MatrÍcUla: 999.2818
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dEStiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2021 - 22/09/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica, com 
emissão de relatório, no Hospital Municipal, E.E.E.M. Paulino de Brito e dois 
cemitérios da cidade de Portel/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 09 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 703380
.

FÉrias
.

Portaria Nº 1011/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUStiÇa do EStado do Pará, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 100660/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias 
da Procuradora de Justiça Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES, 
estabelecidas pela Portaria n.º 3.564/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 
30/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 Belém, 07 de Maio de 2021, 07 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUStiÇa

Protocolo: 703332
t..

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
NÚMero da PUBLicaÇÃo oriGiNaL: 702942
torNa-SE SEM EfEito a publicação do Extrato da ata de registro de Pre-
ços nº 048/2021-MP/PA, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 
34.696, de 13/09/2021, que tratava do rEGiStro dE PrEÇoS Para coN-
trataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrEStaÇÃo dE SErViÇoS 
dE coBErtUra fotoGráfica dE EVENtoS iNStitUcioNaiS E docU-
MENtaÇÃo fotoGráfica SoB dEMaNda Para forMaÇÃo dE acErVo 
dE iMaGENS do MiNiStÉrio PÚBlico do EStado do Pará. Partes: Mi-
nistério Público do Estado do Pará e a Empresa rEc filMES ltda.

Protocolo: 703223
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..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 006/2021/MPPa/1PJceaP-BeLÉM
o 1º Promotor de Justiça de controle Externo da atividade Policial da capital, 
com fundamento no art. 54, i, da lei complementar nº 57/2006, e no art. 
8º, ii, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo de Portaria nº 006/2021/MPPa/1PJcEaP-
BElÉM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de controle 
Externo da atividade Policial da capital, situada na avenida 16 de Novembro, 
nº 50 – cidade Velha, Belém/Pa, telefone (91) 3198-2540.
Protocolo SiMP nº 001375-100/2020
Polo Passivo: artur carlos de oliveira Silva Junior
assunto: acompanhar conclusão do procedimento policial 
00014/2021.100034-7
alcenildo ribeiro Silva, Promotor de Justiça

Protocolo: 703226
eXtrato da Portaria Nº 008/2021/MPPa/1PJceaP-BeLÉM
o 1º Promotor de Justiça de controle Externo da atividade Policial da capital, 
com fundamento no art. 54, i, da lei complementar nº 57/2006, e no art. 
8º, ii, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo de Portaria nº 008/2021/MPPa/1PJcEaP-
BElÉM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de controle 
Externo da atividade Policial da capital, situada na avenida 16 de Novembro, 
nº 50 – cidade Velha, Belém/Pa, telefone (91) 3198-2540.
Protocolo SiMP nº 000160-100/2021
Polo Passivo: José ronaldo Machado de almeida
assunto: acompanhar conclusão do procedimento policial 
00002/2020.100050-2
alcenildo ribeiro Silva, Promotor de Justiça

Protocolo: 703231
eXtrato da Portaria Nº 009/2021/MPPa/1PJceaP-BeLÉM
o 1º Promotor de Justiça de controle Externo da atividade Policial da capital, 
com fundamento no art. 54, i, da lei complementar nº 57/2006, e no art. 
8º, ii, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo de Portaria nº 009/2021/MPPa/1PJcEaP-
BElÉM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de controle 
Externo da atividade Policial da capital, situada na avenida 16 de Novembro, 
nº 50 – cidade Velha, Belém/Pa, telefone (91) 3198-2540.
Protocolo SiMP nº 000161-100/2021
Polo Passivo: José luiz flexa alves
assunto: acompanhar conclusão do procedimento policial 
00006/2020.100104-2
alcenildo ribeiro Silva, Promotor de Justiça

Protocolo: 703233
eXtrato da Portaria Nº 007/2021/MPPa/1PJceaP-BeLÉM
o 1º Promotor de Justiça de controle Externo da atividade Policial da capital, 
com fundamento no art. 54, i, da lei complementar nº 57/2006, e no art. 
8º, ii, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo de Portaria nº 007/2021/MPPa/1PJcEaP-
BElÉM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de controle 
Externo da atividade Policial da capital, situada na avenida 16 de Novembro, 
nº 50 – cidade Velha, Belém/Pa, telefone (91) 3198-2540.
Protocolo SiMP nº 000130-100/2021
Polo Passivo: Maria Julia almeida da Silva
assunto: acompanhar conclusão do procedimento policial 
00433/2021.100023-1
alcenildo ribeiro Silva, Promotor de Justiça

Protocolo: 703228
eXtrato da Portaria Nº 010/2021 – MP/PJU: o MiNistÉrio 
PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representado pelo 
Promotor de Justiça de Uruará-Pa, determina a instauração do presente 
Procedimento administrativo que objetiva apurar fato que enseja a tutela 
de interesses individuais indisponíveis do paciente railSoN raMalHo 
dE MEllo, consistente no tratamento médico adequado adequado pelo 
Município de PlacaS-Pa. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Uruará-Pa, situada na rua Marquês 
de tamandaré, s/n - Bairro Migrantes, cEP 68140-000, Uruará/Pa. dirK 
coSta dE MattoS JUNior, ProMotor dE JUStiÇa titUlar dE UrUará-
Pa (Portaria nº 1.173/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 703247
eXtrato da Portaria Nº 010/2021/MPPa/1PJceaP-BeLÉM
o 1º Promotor de Justiça de controle Externo da atividade Policial da capital, 
com fundamento no art. 54, i, da lei complementar nº 57/2006, e no art. 
8º, ii, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo de Portaria nº 010/2021/MPPa/1PJcEaP-
BElÉM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de controle 
Externo da atividade Policial da capital, situada na avenida 16 de Novembro, 
nº 50 – cidade Velha, Belém/Pa, telefone (91) 3198-2540.
Protocolo SiMP nº 000163-100/2021
Polo Passivo: carlos olavo Maschede da Silveira
assunto: acompanhar conclusão do procedimento policial 
00615/2020.100018-0
alcenildo ribeiro Silva, Promotor de Justiça

Protocolo: 703237
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 027/2021-MPPa/9ºPJ/stM
a  9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 
007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar a interessada senhora 
thelma alba costa de Sousa e a todos quantos possam interessar, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso ao conselho Superior do 
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENto da 
Notícia de fato SiMP nº 010906-031/2019.
Santarém-Pa, 10 de setembro de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNtaNa
titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém.

Protocolo: 703243

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)
Nº da ata de registro de Preços: 031/2020-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 045/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e P G liMa coM 
EirEli - EPP – cNPJ: 23.494.764/0001-61
objeto: registro de preços para aQUiSiÇÃo de álcool etílico hidratado 70%(líquido)
data da assinatura: 11/12/2020
Vigência: 14/12/2020 a 14/12/2021
Preço registrado:

itEM

dEScriÇÃo do
ProdUto/Marca/faBricaNtE/ModElo/rEGiStro/ProcEdENcia/Vali-

dadE/GaraNtia UNd
QUaN 

t V.UNit. V. total

1

álcool Etílico Hidratado 70% iNPM, líquido, embalagem pet de 1.000ml. 
Com notificação ou registro no Ministério da Saúde (ANVISA); Data de 

fabricação, vencimento e número do lote impressos na embalagem. Vali-
dade Mínima de 12 meses. frasco com 1.000 Ml código catMat 269941: 

Marca: itaJá; faBricaNtE: JallES MacHado S/a; rEGiStro aNViSa Nº 
324550005; ProcEdÊNcia NacioNal; ValidadE MiNiMa 12 MESES.

fraSco 1000 r$  
4,98

r$  
4.980,00

ordenador responsável: GilBErto ValENtE MartiNS
Protocolo: 611314

eXtrato da Portaria Nº 005/2021/MPPa/1PJceaP-BeLÉM
o 1º Promotor de Justiça de controle Externo da atividade Policial da capital, 
com fundamento no art. 54, i, da lei complementar nº 57/2006, e no art. 
8º, ii, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo de Portaria nº 005/2021/MPPa/1PJcEaP-
BElÉM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de controle 
Externo da atividade Policial da capital, situada na avenida 16 de Novembro, 
nº 50 – cidade Velha, Belém/Pa, telefone (91) 3198-2540.
Protocolo SiMP nº 001074-100/2020
Polo Passivo: rogério luz Morais
assunto: acompanhar conclusão do procedimento policial 
00346/2020.100118-0
alcenildo ribeiro Silva, Promotor de Justiça

Protocolo: 703216
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 037/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
 o 3º ProMotor dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria nº 
037/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 09.09.2021 que instaurar o 
Procedimento administrativo nº 000621-125/2021- MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
 data da instauração: 09.09.2021
Objeto: verificar a informação de despejo de grande volume de água por Edi-
fício “torre residence”, localizado a travessa três de Maio, 1514(Entre aveni-
da Magalhaes Barata e av. Gentil Bittencourt), bairro São Brás, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 703277
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 038/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
 o 3º ProMotor dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria nº 
038/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 09.09.2021 que instaurar o 
Procedimento administrativo nº 000617-125/2021- MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
 data da instauração: 09.09.2021
objeto: apurar possíveis irregularidades e falta de segurança do Edifício 
“Baía do Guajará”, localizado na travessa Quintino Bocaiúva, 981, bairro 
reduto, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 703278
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 011/2021-MP/PJts
o Promotor de Justiça titular de terra Santa, com fulcro e legitimado no 
art. 129, incisos ii, iii, iV e iX, da constituição federal, nos art. 8º e 9º 
da lei n.º 7.347/8 5; no art. 25, iV, alíneas “a” e “b” e 26, i e V da lei 
n.º8.625/93; no art. 54, i, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da lei complementar 
n.º 057 de 06 de julho de 2006, nos termos do art. 225, caput, da consti-
tuição da república, art. 2º, inciso XViii, da lei nº 10.257/2001, conforme 
art. 26, §2º, do decreto nº 7.217/2010 (redação dada pelo decreto nº 
10.203/2020), o art. 43, inciso i, da Política Estadual de Saneamento Bá-
sico do Pará (lei Estadual nº 7.731/2013), dos art. 54 e 56, §1º, incisos 
i e ii, previstos na lei nº 9.605/98, torna pública a expedição da reco-
mendação nº 011/2021-MP/PJtS (ProcEdiMENto adMiNiStratiVo Nº 
000150-043/2020) que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça 
de terra Santa, situada na tV. Santa terezinha – centro – cEP: 68.285-000 
terra Santa – fone/fax: (93) 3538-1554.
recomendação nº 011/2020-MP/PJtS
interessados:  EXMo. Sr. odair JoSÉ fariaS alBUQUErQUE, PrEfEito 
MUNiciPal dE tErra SaNta/Pa E  o  Sr. JoNaS SoUSa PESSoa, SEcrE-
tário MUNiciPal do MEio aMBiENtE.
assunto: recomenda ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de terra Santa/Pa, e o 
Sr. Jonas Sousa Pessoa, Secretário Municipal do Meio ambiente que: a) ado-
te as medidas necessárias para promover a elaboração/conclusão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, conforme determina a Política Nacional de 
Saneamento Básico, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.
 Guilherme lima carvalho - Promotor de Justiça

Protocolo: 703284
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eXtrato da Portaria Nº 013/2021 – MP/PJU: o MiNistÉrio 
PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representado pelo 
Promotor de Justiça de Uruará-Pa, determina a instauração do presente 
Procedimento Preparatório que visa apurar elementos voltados à 
identificação do(s) investigado(s) ou dos objetos noticiados em relação à 
existência de procedimentos ilícitos de locação de bens que favoreceriam 
membro do Poder legislativo do Município de Uruará-Pa, bem como a sua 
indevida ingerência política na nomeação de cargos técnicos no âmbito da 
Secretaria de Educação do mesmo Município o mencionado procedimento 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Uruará-Pa, situada 
na rua Marquês de tamandaré, s/n - Bairro Migrantes, cEP 68140-000, 
Uruará/Pa. dirK coSta dE MattoS JUNior, ProMotor dE JUStiÇa 
titUlar dE UrUará-Pa (Portaria nº 1.173/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 703298
eXtrato diÁrio oFiciaL
extrato da recoMeNdaÇÃo nº 2021/06, no bojo da Notícia de Fato 
nº 000202-089/2020.
a Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras, com fundamento no art. 2º 
da resolução nº 23/2017 cNMP, torna pública a expedição da rEcoMEN-
daÇÃo nº 2021/06.
data da Expedição: 19/08/2021
Ementa: recomenda que a Prefeita Municipal de Ponta de Pedras adote as pro-
vidências adequadas para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
em atenção a  legislação vigente (lei no 11.445/2007 e dec. no 7217/2010).
Francys Lucy Galhardo do Vale – Promotor de Justiça

Protocolo: 703336
eXtrato diÁrio oFiciaL
extrato da recoMeNdaÇÃo nº 2021/07, no bojo da Notícia de Fato 
nº 000577-089/2021.
a Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras, com fundamento no art. 2º 
da resolução nº 23/2017 cNMP, torna pública a expedição da rEcoMEN-
daÇÃo nº 2021/07.
data da Expedição: 13/09/2021
Ementa: recomendar, no bojo da Notícia de fato em epígrafe, medidas de com-
bate e prevenção à poluição sonora no âmbito do Município de Ponta de Pedras.
Francys Lucy Galhardo do Vale – Promotor de Justiça

Protocolo: 703339
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 012/2021-MP/PJts
o Promotor de Justiça titular de terra Santa, com fulcro e legitimado no 
art. 129, incisos ii, iii, iV e iX, da constituição federal, nos art. 8º e 9º 
da lei n.º 7.347/8 5; no art. 25, iV, alíneas “a” e “b” e 26, i e V da lei n.º 
8.625/93; no art. 54, i, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da lei complementar n.º 
057 de 06 de julho de 2006, art. 26, inc. i, alínea “b”, da lei nº 8.625/93, 
art. 10, da lei nº 7.347/81, no art. 319 do código Penal, torna pública 
a expedição da recomendação nº 012/2021-MP/PJtS (ProcEdiMENto  
adMiNiStratiVo Nº 000127-043/2021) que se encontra a disposição na 
Promotoria de Justiça de terra Santa, situada na tV. Santa terezinha – 
centro – cEP: 68.285-000 terra Santa – fone/fax: (93) 3538-1554.
recomendação nº 012/2020-MP/PJtS
interessada:  Secretária Municipal de assistência Social e Promoção Social, 
Sra. Zuleide Maria Pessoa albuquerque .
assunto: recomenda a Secretária Municipal de assistência Social e Promo-
ção Social, Sra. Zuleide Maria Pessoa albuquerque, que: a) No exercício de 
suas atribuições, atente-se a cumprir os prazos concedidos pelo Ministério 
Público. Em caso de impossibilidade de resposta no prazo fixado, deve 
ser solicitada a dilação com antecedência e contendo a justificativa para 
tal;  b) oriente os diretores do craS e do crEaS sobre os termos desta 
recomendação, alertando-os, inclusive, que o descumprimento dos prazos 
concedidos para resposta nos procedimentos do Ministério Público pode 
ensejar a responsabilização cível e criminal do agente público competente
 Guilherme lima carvalho - Promotor de Justiça

Protocolo: 703344
extrato do inquérito civil nº 000279-151/2020 MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMotor dE JUStiÇa do 2º carGo da ProMotoria dE dEfESa 
do PatriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiStratiVa, dr. JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNtoS, torna pública a conversão Procedimento 
Preparatório em inquérito civil Nº 000274-151/2020.
informa que os termos da Portaria já estão disponíveis no Portal de consultas 
deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
Portaria nº 009/2021
data da conversão: 08/09/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades com relação ao não cumprimento 
regular da jornada de trabalho da ex servidora da fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará, Samella Benoliel Elmescany, considerando o vínculo 
mantido com o Hospital Geral de Belém, ocasionando incompatibilidade de 
horários entre os meses de agosto de 2020 e janeiro de 2021.
interessado: denúncia anônima
investigado: SaMElla BEoliEl ElMEScaNY
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNtoS.

Protocolo: 703462
eXtrato de Portaria
a 2ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, de-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua, 
com fulcro no artigo 54, inciso Vi e § 3º, da lei complementar Estadual 
nº 057/06, e, no artigo 3º, § 1º, da resolução nº 181, de 17/08/2017, do 
conselho Nacional do Ministério Público que dispõe sobre instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério 
Público, torna pública a instauração do Procedimento investigatório crimi-
nal, autuado sob o número 000102-200/2021, que se encontra à dispo-
sição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município 
de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.

Portaria nº 01 - MP/2ªPJdc
Procedimento investigatório criminal nº: 000102-200/2021
objeto: “investigar os indícios do crime descrito na legislação em vigor, 
em especial, o crime previsto no artigo 90, da lei nº 8.666/93, praticado, 
em tese, pelo(s) (ex) secretários Municipal(ais) de cultura do Município de 
cultura do Município de ananindeua, ex-Procurador Geral do Município de 
ananindeua, nos autos do Processo licitatório n. 031/2020-SEcElJ – Pre-
gão Eletrônico n. 2020.001-PMa/SEcElJ., na contratação fraudulenta de 
empresa especializada em fornecimento para aquisição de 50 (cinquenta) 
bibliotecas móveis (girotecas), no valor estimado de r$ 25.979.000,00 
(vinte e cinco milhões, novecentos e setenta e nove mil reais);
Promotor de Justiça - Júlio césar Sousa costa

Protocolo: 703459
extrato da Portaria nº 02/2021 – MP/PJMa-1º cargo
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, 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 SiMP 
Nº 000004–157/2021 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte ale-
gre-Pa, cEP 68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
Portaria nº 02/2021 - MP/PJMa-1º cargo
Polo ativo: Promotoria de Justiça de Monte alegre
 Polo Passivo: Prefeito Municipal de Monte alegre e Secretário municipal de 
Educação de Monte alegre
aSSUNto: apurar as noticiadas irregularidades nos processos seleti-
vos de chamamento Público SEMEc nº 001/2020, 002/2020, 003/2020, 
004/2020 e 005/2020, bem como aferir se houve prática de ato de im-
probidade por parte do Prefeito Municipal de Monte alegre e o Secretário 
Municipal de Educação.
diego Belchior ferreira Santana – Promotor de Justiça

Protocolo: 703455
extrato da Portaria nº 01/2021 – MP/PJMa-1º cargo
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, 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 SiMP 
Nº 000887–157/2021 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte ale-
gre-Pa, cEP 68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
Portaria nº 01/2021 - MP/PJMa-1º cargo
 Polo ativo: Promotoria de Justiça de Monte alegre
 Polo Passivo: Prefeitura Municipal de Monte alegre e Secretaria Municipal 
de Saúde de Monte alegre
aSSUNto: apurar se houve (ou não) favorecimento indevido de candidatos 
ou inobservância dos critérios de avaliação e classificação na Chamada 
Pública Simplificada nº 01/2021/PMMA.
diego Belchior ferreira Santana – Promotor de Justiça

Protocolo: 703452
Portaria Nº 2812/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUStiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo os processos n.º 00002484-60.2019.814.0000; 
0003144-54.2019.814.0000 e demais processos relacionados a mesma 
operação, bem como os Procedimentos Simp.º 1 – 008346-031/2018; 
2 – 010108-031/2018; 3- 008351-031/2018; 4 – 002429-031/2019; 
5 – 002860-031/2019; 6 – 008354-031/2018; 7 – 010219-031/2018; 
8 – 008349-031/2018; 9 – 002859-031/2019; 10 – 010071-031/2018; 
11 – 007797-031/2018 – JtP; 12 -007800-031/2018 –JtP; 13 - 007801-
031/2018 – JtP; 14 – 007803-031/2018 – JtP; 15 – 007814-031/2018 
– JtP; 16 – 007815-031/2018 – JtP; 17 – 007816-031/2018 – JtP; 18 
– 007796-031/2018 – JtP; 19 – 007812-031/2018 – JtP; 20 – 007808-
031/2018 - JtP; 21 – 007810-031/2018 – JtP; 22 – 007805-031/2018; 23 
– 007806-031/2018; 24 – 007807-0031/2018; 25 – 0078809-031/2018; 
26 – 001410-031/2019; 27 – 007813-031/2018; 28 – 007794-031/2018; 
29 – 007793-031/2018; 30 – 010198-031/2018; 31 – 010201-031/2018; 
32 – 008358-031/2018; 33 – 007817-031/2018 e 34 – 008370-031/2018,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa Ma-
ria MaGalHÃES dE carValHo, coordenadora do GaEco para atuar em 
todos os feitos acima mencionados e demais que vierem a surgir que es-
tejam relacionados a mesma operação, desde que dentro das atribuições 
deste Procurador-Geral de Justiça, podendo praticar todas as medidas ne-
cessárias e cabíveis ao seu prosseguimento, inclusive, investigar, requisitar 
diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notifica-
ções e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informa-
ções e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões, des-
de que, deferidas pelas autoridades competentes, oferecer denúncia, pro-
por ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e 
instâncias jurídicas até a sua fase final, em tudo respeitados os direitos e 
garantias que assistem ao investigado e as pessoas envolvidas, conforme 
o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa.
 Belém, 10 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUStiÇa

Protocolo: 703471
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Portaria

Portaria N° 099/2021/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 e de 
acordo com o que consta nos Processos nº 2547/2018 e n° 4528/2021.
resoLVe:
i- com base no art. 98 da lei n° 5810/94, reconhecer e conceder ao servidor 
MarcElo MENEZES cHaVES sessenta (60) dias da licença prêmio do período 
2013/2016 e autorizar o gozo de 30 (trinta) dias, a partir de 20.09.2021.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 01 de setembro de 2021
Maria reGiNa cUNHa

Procuradora-Geral, em exercício

Portaria N° 100/2021/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. 72, ii da lei 5.810/94, e de acordo com o que consta no Processo 
nº 4529/2021.
resoLVe:
i- conceder à servidora lENa Maria coSta fErNaNdEZ – cargo: assessor 
Especial i, o afastamento de 08 (oito) dias por motivo de seu casamento, a 
ser fruído a partir de 18.09 a 25.09.2021.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 01 de setembro de 2021
Maria reGiNa cUNHa

Procuradora-Geral, em exercício

Portaria N° 101/2021/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° 4537/2021.
resoLVe:
i - conceder à Servidora raiMUNda da SilVa Brito – cargo: agente de 
Serviços auxiliares, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 03.11.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 09 de setembro de 2021
Maria reGiNa cUNHa

Procuradora-Geral, em exercício

Portaria N° 102/2021/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° 4540/2021.
resoLVe:
i - conceder à Servidora daNiEllE liMa loPES dE SoUZa – cargo: assisten-
te da Procuradoria i, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 18.10 até 16.11.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 09 de setembro de 2021
Maria reGiNa cUNHa

Procuradora-Geral, em exercício
Protocolo: 703198

.

.

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 023/2021- Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que no dia 27/09/2021, às 09h, no endereço eletrônico www.portalde-
compraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma ele-
trônica, do tipo Menor Preço por item, no modo de disputa aberto e fechado, para 
aquisição Parcelada de Gêneros alimentícios (alimentação Escolar), ao longo 
de 12 meses, para o Município de abaetetuba. a licitação será regida pela lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados poderão obter 
o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação através do 
acesso à página do tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecom-
praspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação-cPl 
junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 
1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente. Ordenador: Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Protocolo: 703566

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 010/2021 
Processo Nº 095/2021 

objeto: Prestação de Serviços técnicos de consultoria e assessoria na Elabora-
ção de Estudos técnicos e Planejamento, Para Estruturação de Projetos de finan-
ciamento Junto as instituições de crédito para a Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa.  fundamento legal: art. 25º, inciso ii da lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
Justificativa: para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular. Ratificação em 09/09/2021, pela Prefeita Mu-
nicipal de abaetetuba a Sra. francineti Maria rodrigues carvalho. contratada: 
Ícaro consultoria, assessoria e Projetos ltda, cNPJ 08.240.622/0001-07. Va-
lor Global: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Francineti Maria rodri-
gues carvalho - Prefeita de abaetetuba.

Protocolo: 703564

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP 046/2021

objeto futura e eventual aquisição de Materiais de consumo e Equipamentos 
para laboratório regional de Prótese dentária, para atender as necessidades 
do fundo Municipal de Saúde.
data de abertura: 29/09/2021 as 10h (horário de Brasília).

PreGÃo eLetrÔNico srP 045/2021
objeto futura e eventual aquisição de Equipamentos, insumos agrícolas, Pis-
cicultura e tubo para irrigação, para atender a Secretaria Municipal de agri-
cultura Município de altamira-Pa.
data de abertura: 30/09/2021 as 10h (horário de Brasília).
local de abertura: https://licitanet.com.br/.
editais disponíveis: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.
br/ Mural de licitações - tcM/Pa
Plataforma do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Ser-
viços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. rodolfo regis 
Nogueira cabral, Pregoeiro.

Protocolo: 703567

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021
registro de preço para futuro e eventual aquisição de ar-condicionado e venti-
ladores para atender as necessidades da Prefeitura e Suas Secretarias do Mu-
nicípio de aurora do Pará. a análise e julgamento será no dia 22 de setembro 
de 2021 por meio do sistema eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980389, às 08:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021
registro de Preço para futuro e eventual contratação de empresa para servi-
ços de manutenção de central de ar-condicionado para atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal de aurora do para e suas Secretarias., a análise 
e julgamento será no dia 22 de setembro de 2021 por meio do endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980389, às 10:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2021
registro de Preço para futuro e eventual contratação de empresa para servi-
ços de manutenção de central de ar-condicionado para atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal de aurora do para e suas Secretarias., a análise 
e julgamento será no dia 22 de setembro de 2021 por meio do endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980389, às 10:00hs. 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021
registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para forneci-
mento de refeições acondicionadas em marmitex, visando atender as necessida-
des da Prefeitura e suas Secretarias do Município de aurora  do Pará. a análise e 
julgamento será no dia 23 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrôni-
co: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980389, às 08:00hs. 

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 703568

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELÉM

.

GUarda MUNiciPaL de BeLÉM
eXtrato do coNtrato Nº 11/2021-GMB

contrato nº 11/2021, Pregão eletrônico nº 20/2021, fundamentação 
legal: lei federal nº. 8.666/93 e alterações subsequentes, objeto: aQUi-
SiÇao dE PiStolaS .380 em execução ao convênio nº 001/2018-SEGUP/
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GMB- de acordo com as condições constantes no Processo administrativo nº 
1157/2020, Valor: r$ 67.500,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos reais). 
data da assinatura: 10/09/2021. Vigência: 10/09/2021 a 29/04/2022. do-
tação orçamentária: 06.122.003.2060 - rEaParElHaMENto da GUarda 
MUNiciPal dE BElÉM Natureza da despesa: 44.90.52.07. fonte do recur-
so: 2520010500 coNtratada: dEfENcEr coMÉrcio dE EQUiPaMENtoS 
dE SEGUraNÇa ltda-EPP, cNPJ: 09.215.908/0001-97 - rua México nº 191, 
Bairro Bacacheri, cEP: 82510-060, curitiba/Pr ordeNador: JoeL MoN-
teiro riBeiro.
fiScal dE coNtrato

eXtrato da Portaria 
Nº 525/2021– GMB/PMB - BeLÉM, 10/09/2021

o iNsPetor GeraL da GUarda MUNiciPaL de BeLÉM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem, em especial pelos decretos nº. 75.004-
PMB, de 21 de março de 2013 e decreto nº 78.881 de 24 de fevereiro de 
2014. art. 1º- designar os servidores MarcoS aNtÔNio doS SaNtoS liMa, 
matrícula nº 0026069-016, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, 
GM-01 classe V, lotado na divisão de operações-doP da Guarda Municipal 
de Belém, JorGE MarQUES raMoS, matrícula 0023639-016, ocupante do 
cargo de Guarda Municipal, GM-01 classe V, lotado na armaria/GMB e o servi-
dor EValdo carValHo fUrtado, matricula nº 0026638-010 inspetor chefe 
da divisão de Ensino da Guarda Municipal de Belém, sob a presidência do 
primeiro, comporem a comissão para recebimento das Pistolas .380 decor-
rente do contrato nº 011/2021-GMB - empresa dEfENcEr coMÉrcio dE 
EQUiPaMENtoS dE SEGUraNÇa ltda-EPP, cNPJ: 09.215.908/0001-97, em 
execução ao convênio nº 001/2018 – SEGUP/GMB. JoEl MoNtEiro riBEiro 
- inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém. Portaria na íntegra, acostada 
aos autos do Processo nº 1157/2020-GMB.

Protocolo: 703269

GUarda MUNiciPaL de BeLÉM
eXtrato do coNtrato Nº 007/2021-GMB

inexigibilidade de licitação nº 001/2021-, art. 25, caput, da lei nº 
8.666/93-objeto: constitui objeto do presente contrato a aquisição de Mu-
nições Não letais para Espingarda cal. 12 em execução ao convênio nº 
008/2021 – SEGUP/GMB de acordo com as condições constantes no Processo 
administrativo nº 1158/2020.
Valor: r$ 7.524,00 (sete mil quinhentos e vinte quatro reais). data da as-
sinatura: 30/08/2021. Vigência: 30/08/2021 a 28/12/2021. dotação orça-
mentária: 06.122.0003.2060-rEaParElHaMENto da GUarda MUNiciPal. 
Natureza da despesa: 33390.39.05– EXPloSiVoS E MUNiÇÕES. fonte do 
recurso: 2520010500 - coNtratado: coNdor S/a iNdUStria QUÍMica
-rua armando dias Pereira, n° 160, Bairro: adrianópolis l, cEP: 26.053-640-
Nova iguaçu /rJ. ordeNador: JoeL MoNteiro riBeiro.
fiScal dE coNtrato

eXtrato da Portaria 
Nº 510/2021– GMB/PMB - BeLÉM, 30/08/2021

o iNsPetor GeraL da GUarda MUNiciPaL de BeLÉM, no uso de 
suas atribuições, considerando às disposições do art. 3º, XiV do decreto nº. 
75.004 - PMB, de 21 de março de 2013 e; considerando a necessidade de 
delegar a fiscalização do contrato nº 007/2021-GMB, conforme artigo nº 67 
da lei 8.666/93 e suas alterações. rESolVE: art. 1º delegar competência 
ao servidor MarcoS aNtÔNio doS SaNtoS liMa, GM-classe V, matrícula 
0026069-016 e a sua substituta, ElBa Maria MoNtEiro MoUra, matricula 
n° 183288-016, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal classe iV, 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 007/2021-GMB-em-
presa coMPaNHia BraSilEira dE cartUcHoS - cBc, tendo como objeto 
a aquisição de Munições Não letais para Espingarda cal. 12 em execução 
ao convênio nº 001/2018 – SEGUP/GMB. Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, permanecendo até a vigência contratual, podendo ser revogada, alte-
rada ou prorrogada a qualquer tempo, a critério da autoridade competente. 
JoEl MoNtEiro riBEiro - inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém. 
Portaria na íntegra, acostada ao Processo nº 1158/2020-GMB.

Protocolo: 703675
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo Fracassada 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 - srP 
a Prefeitura Municipal de Breves/Pa, por intermédio do Pregoeiro e 
Equipe de apoio, declara que o Pregão Eletrônico nº 019/2021. Processo nº 
00190801/21, tipo menor preço unitário, referente ao registro de Preço Para 
contratação de Empresa Para fornecimento de urnas funerárias Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social e Secretaria 
Municipal de Saúde, através da Prefeitura Municipal de Breves, resultou fra-
CASSADO, tendo em vista a Desclassificação e Inabilitação das empresas par-
ticipantes, com base nas leis federais nº 10.520/2002, 8.666/1993, decreto 
Federal nº 10.024/2019, e com justificativas fundamentadas no processo, 
junto ao portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Gabriel Brito da sil-
va - Pregoeiro.

Protocolo: 703572

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 034/2021-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa Para 
Prestação de Serviços de transporte Escolar com disponibilização dos Veículos e 
condutor nas rotas fluviais e terrestres, objetivando atender as necessidades 
dos alunos Matriculados nas Escolas da rede Pública de Ensino (Estadual e Muni-
cipal), conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Re-
ferência, anexo i ao Edital. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
24 de setembro de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: 
pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 035/2021-PMc 
objeto: registro de Preço Para aquisição com Maior desconto Sobre a Base 
de Preço da tabela do fabricante, Para Prestarem os Serviços de Manutenção 
Preventiva e corretiva com fornecimento de Peças e acessórios Genuínos e 
originais da Marca do Veículo, Bem como, mão de obra Especializada nos Ve-
ículos Pertencentes à frota do Transporte Escolar, conforme especificações e 
definições mínimas constantes no Termo de Referência, anexo I ao Edital. 
o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefei-
turadecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 27 de Setem-
bro de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletro-
nicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 703573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
retiFicaÇÃo 

Na publicação circulada no dia 13/09/2021 no doe/Pa nº34.696, 
pág. 116, d.o.U seção 3, pág. 255 e diário do Pará B8 referente ao 
Extrato do contrato da chamada Pública nº 001-2021-agricultura familiar. 
oNde se LÊ: Extrato do contrato: carlos alberto de lima Melo, Valor Global 
r$ 19.945,00; Extrato do contrato Pedro Paulo dos reis, Valor Global r$ 
19.800,00; Extrato do contrato cooperativa agropecuaria de tracuateua - 
coopat, Valor Global r$ 950.408,57. 
Leia-se: Extrato do contrato carlos alberto de lima Melo, Valor Global r$ 
19.995,00; Extrato do contrato João Pedro costa dos reis, Valor Global r$ 
19.800,00; Extrato do contrato cooperativa agropecuária de tracuateua - 
coopat, Valor Global r$ 1.029.142,01.

aVisos de LicitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: tomada de Preço - tipo Menor 
Preço nº 004/2021-PMc, objeto: contratação de empresa especializada para a 
construção do Sistema de abastecimento de água na comunidade Santa rosa 
no Município de capanema/Pa. abertura: 30/09/2021, ás 09:00hs. Edital dis-
ponível no site da oficial da entidade: www.capanema.pa.gov.br. 
Henie Maria Neves de sousa - Presidente da cPL.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021-PMc. 
objeto: locação de Veículos Pesados Equipamentos Para Serviço de limpeza 
Pública e transporte de resíduos. Sessão Pública: 24/09/2021 às 09h, horá-
rio de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@
gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 703586

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de aLteraÇÃo 

a secretaria de saúde, por intermédio da secretaria Municipal de su-
primento e Licitação torna público a abertura do Processo licitatório do tipo 
menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 073/2021/
fMS, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para aquisição de 
Produtos Utilizados nos Serviços diagnóstico laboratorial, destinados ao labo-
ratório Municipal de castanhal, Hospital Municipal de castanhal e Unidade 
de Pronto atendimento - Upa/Pa,por um período de 12 (doze) Meses. a ses-
são pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 27/09/2021às 09:00 horas. o 
editaL retiFicado estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da pu-
blicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 703589
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº. 014/2021/seMoUt/PMc - 
Processo N°. 024/2021-seMoUt/PMc

Serviços de roçagem e capinação no município de curuçá/Pa”
Senhores,
onde se lê: 21/09/2021 aS 11:00 hrs
Lê se: r$ 24/09/2021 aS 09:00 hrs

Jefferson Ferreira de Miranda
Prefeito Municipal

Protocolo: 703611

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 002/2021-FMe 

Proc. adMiNistratiVo Nº 00209003/21 
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2021-100902

o Município de dom eliseu através da secretaria Municipal de educação, 
torna público que no dia 29/09/2021 às 10h00min, na Sala de reuniões da 
sede do poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de 
oliveira, nº02, centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade to-
mada de Preços, do tipo menor preço global. com o objeto: ”obtenção de 
Proposta mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de pes-
soa jurídica, para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de 
obra para realizar a rEforMa do GiNáSio PoliESPortiVo, localizado na 
av. antônio Jesus de oliveira, s/n, Jardim Primavera no Município de dom Eli-
seu/Pa, conforme Projetos, Memoriais descritivos e Planilhas orçamentárias, 
neste município, e de acordo com o presente Edital e seus anexos”. o proce-
dimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessa-
dos nos endereços eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e  https://www.
tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou no departamento 
de licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo endereço acima refe-
rido, informações e esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

andreia cristina da silva arruda
Presidente da cPl

Protocolo: 703623

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 001/2021-FMas  

Proc. adMiNistratiVo Nº 00309001/21
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2021-100901

a Prefeitura Municipal de dom eliseu, torna público que no dia 14/10/2021 
às 10h00min, na Sala de reuniões da sede do poder Executivo Municipal lo-
calizada na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, cEP: 68.633-
000, realizará licitação, Modalidade tomada de Preços, do tipo Melhor téc-
nica. com o objeto:” obtenção de Proposta mais vantajosa para a admi-
nistração, relativa à contratação de empresa com experiência em serviços 
especializados para a realização do Projeto de trabalho Social - PtS, no re-
sidencial Eldorado II, localizado no município de DOM ELISEU/PA, beneficia-
do com empreendimento residencial na tipologia casa  - obra do Programa 
Minha casa Minha Vida- PMcMV/far- fundo de arrendamento residencial, de 
acordo com as condições estabelecidas no Projeto de trabalho Social e demais 
anexos que fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de 
sua transcrição através do convênio com a caixa Econômica federal - SiaPf 
nº 0407.666.60”. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados nos endereços eletrônico: https://domeliseu.
pa.gov.br/ , https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e no departamento 
de licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo endereço acima refe-
rido, informações e esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

andreia cristina da silva arruda
Presidente da cPl

Protocolo: 703619

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 103/2021-cPL/PMM, Processo Nº 18.421/2021-
PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de disputa: aBErto/fEcHado. data 
do certame: 27/09/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: 
rEGiStro dE PrEÇoS Para EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS dE EX-

PEdiENtES Para atENdEr a dEMaNda da SEcrEtaria MUNiciPal dE aS-
SiStÊNcia Social, ProtEÇÃo E aSSUNtoS coMUNitárioS - SEaSPac E 
ProJEtoS E ProGraMaS ViNcUladoS. UaSG: 927877. Íntegra do Edital 
no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, Informações: Sala da CPL/PMM 
- edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 13/09/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 703624

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 367/2021/seasP 
Processo administrativo nº 9.764/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 066/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 294/2021-cPl, objeto: aquisição de leites especiais e suple-
mentos alimentares, com o objetivo de atender as necessidades do programa 
de benefícios eventuais e emergenciais às pessoas em situação em vulne-
rabilidade social pela Secretaria Municipal de assistência Social, Proteção e 
assuntos comunitários - SEaSP. Empresa: NUtriXX SUPlEMENtoS aliMEN-
tarES ltda - EPP, inscrita no cNPJ sob N.º 12.401.269/0001-69; Valor r$ 
72.888,90 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa cen-
tavos), assinatura 10/09/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 369/2021/seasP 
Processo administrativo nº 9.764/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 066/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 296/2021-cPl, objeto: aquisição de leites especiais e suplemen-
tos alimentares, com o objetivo de atender as necessidades do programa de 
benefícios eventuais e emergenciais às pessoas em situação em vulnerabili-
dade social pela Secretaria Municipal de assistência Social, Proteção e assun-
tos comunitários - SEaSP. Empresa: diStriBUidora HoSPitalar raMoS 
E MENdoNÇa ltda, inscrita no cNPJ sob N.º 27.117.540/0001-06; Valor r$  
12.677,50 (doze mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), 
assinatura 10/09/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia oliveira Lima, 
secretária de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 370/2021/seasP 
Processo administrativo nº 9.764/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 066/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 297/2021-cPl, objeto: aquisição de leites especiais e suplemen-
tos alimentares, com o objetivo de atender as necessidades do programa de 
benefícios eventuais e emergenciais às pessoas em situação em vulnerabilida-
de social pela Secretaria Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos 
comunitários - SEaSP. Empresa: laViE HoSPitalar EirEli, inscrita no cNPJ 
sob N.º 37.626.154/0001-01; Valor r$ 95.030,00 (noventa e cinco mil e trin-
ta reais), assinatura 10/09/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 362/2021/seasP
Processo administrativo nº 16.506/2021/PMM, autuado na modalidade 
de adesão a ata de registro de Preço nº 028/2021/cEl/PMM, objeto: aqui-
sição de tablets para Secretaria Municipal de assistência Social, Proteção e 
assuntos comunitários - SEaSP. Empresa: MicroSENS S/a, inscrita no cNPJ 
sob N.º 78.126.950/0011-26; Valor r$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e qua-
trocentos reais), assinatura 10/09/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia 
oliveira Lima, secretária de assistência social.

Protocolo: 703626

coNtrato N° 399/2021-cPL
Processo administração nº 527/2021/PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElEtroNica Nº 001/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição 
de materiais de expediente para atender a necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Marabá - SMS e das unidades vinculadas. Empresa: SiMoNE 
da Maia PaVao, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 26.289.638/0001-88, Valor:  
r$ 4.823,70 (quatro mil oito centos e vinte e três reais e setenta centavos), 
dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta comple-
xidade- Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde 
- PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. data da 
aSSiNatUra 06 de setembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato Nº 405/2021-FMs/PMM. 
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM. Pregão eletrônico 
n° 063/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de 
cozinha, eletrodoméstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vincula-
das. Empresa: NoVa MESa diStriBUidora dE aliMENtoS E UtilidadES 
ltda, cNPJ: 23.407.763/0001-57, Valor:  r$ 4.294,40 (Quatro Mil duzentos 
e Noventa e Quatro reais e Quarenta centavos), dotações orçamentárias: 10 
302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0082 
2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 122 0001 2.047 Manu-
tenção Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 10 302 0084 2.061 Serviço 
atendimento Móvel Urgente - SaMU, 10 305 0085 2.065 atenção Vigilância 
e Saúde Epidemiológica, Elemento  de despesas:  3.3.90.30.00  Material  de 
consumo. data da assinatura: 06.09.21. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 403/2021-FMs/PMM. 
Processo administrativo nº 8.038/2021-PMM. Pregão eletrônico 
n° 063/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de utensílios de 
cozinha, eletrodoméstico, eletrônicos e mobiliários em geral para suprir as 
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necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vincu-
ladas. Empresa: empresa J lEMoS dE carValHo, inscrita no cNPJ sob no 
12.294.602/0001-88, Valor:  r$ 2.500,00 (dois Mil e Quinhentos reais), do-
tações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexida-
de - Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 
10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 10 
302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 10 305 0085 
2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento  de despesas:  
3.3.90.30.00  Material  de consumo. data da assinatura: 06.09.21. Valmir 
silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 406 /2021-FMs/PMM
Processo administrativo nº 10.670/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 068/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: registro 
de Preço para eventual aquisição de uniformes destinados aos servidores do 
Serviço de atendimento Móvel de Urgência - SaMU 192 - de Marabá. Empresa 
BElParÀ coMErcial ltda, inscrita no cNPJ sob nº 05.903.157/0001-40, 
Valor:  r$ 7.840,00 (Sete mil, oitocentos e quarenta reais). dotações orça-
mentárias: 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da aSSiNa-
tUra 10 de setembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 407 /2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 10.670/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 068/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: regis-
tro de Preço para eventual aquisição de uniformes destinados aos servido-
res do Serviço de atendimento Móvel de Urgência - SaMU 192 - de Marabá. 
Empresa GHc UNiforMES ProfiSSioNaiS ltda, inscrita no cNPJ sob nº 
10.242.466/0001-57, Valor:  r$ 11.998,40 (onze mil, novecentos e noventa 
e oito reais e quarenta centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0084 
2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo data da aSSiNatUra 10 de setembro de 
2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá 
- Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 412 /2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 10.670/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 068/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: registro 
de Preço para eventual aquisição de uniformes destinados aos servidores do 
Serviço de atendimento Móvel de Urgência - SaMU 192 - de Marabá. Em-
presa l M daMaScENo coMÉrcio E SErViÇoS ltda, inscrita no cNPJ sob 
nº 33.505.139/0001-46, Valor:  r$ 37.398,13 (trinta e sete mil, trezentos e 
noventa e oito reais e treze centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0084 
2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. data da aSSiNatUra 10 de setembro de 
2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá 
- Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 408 /2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 10.670/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 068/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: registro 
de Preço para eventual aquisição de uniformes destinados aos servidores do 
Serviço de atendimento Móvel de Urgência - SaMU 192 - de Marabá. Empresa 
rEiS iNdUStria E coMErcio dE BolSaS E ProMocioNaiS EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 12.533.412/0001-76, cNPJ nº 14.229.621/0001-56, Valor:  
r$ 10.998,00 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais). dotações orça-
mentárias: 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo data da aSSiNa-
tUra 10 de setembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 703628

aViso de LicitaÇÃo
coNVite Nº 015/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 18.412/2021-PMM - tipo Menor Pre-
ço - data da Sessão: 23/Set/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coN-
trataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM aSSESSoraMENto EM GEStÃo 
adMiNiStratiVa E PlaNEJaMENto, EM carátEr PrEVENtiVo E corrE-
tiVo, coM oBJEtiVo PlaNEJar E acoMPaNHar o dESENVolViMENto E 
a EXEcUÇÃo daS atiVidadES E doS SErViÇoS coNcErNENtES ao Pla-
NEJaMENto, oBSErVadaS aS NorMaS doS rESPEctiVoS ÓrGÃoS SEto-
riaiS, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Próprios - integra do Edital 
e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - 
Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro 
da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 703632
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de sUsPeNsÃo 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 PrEÇoS Para EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para PrEStaÇÃo dE SErViÇoS EM MEdici-
Na do traBalHo, Modo a iMPlaNtar, rEaliZar E docUMENtar oS EXa-
MES MÉdicoS adMiSSioNaiS, PEriÓdicoS, dE MUdaNÇaS dE fUNÇÃo E 
dEMiSSioNaiS, coM EMiSSÃo do aSo - atEStado dE SaÚdE ocUPacio-
Nal). o Serviço de Saneamento ambiental de Marabá - SSaM determinou a 
SUSPENSÃo da abertura deste certame com fundamento no art.21 parágrafo 
4 da lei 8.666/93 para Retificação do Edital. Marabá (Pa), 13/09/2021.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 703635

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 002/2021- 
secretaria MUNiciPaL traBaLHo e assistÊNcia 

sociaL - seMtras
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrEStaÇÃo 
dE SErViÇoS fUNErárioS coM forNEciMENto dE UrNaS MortUáriaS, 
traNSlado E EMBalSaMENto, Para atENdiMENto ÀS PESSoaS EM Si-
tUaÇÃo dE riSco E VUlNEraBilidadE Social, todaS dEStiNatáriaS 
da aSSiStÊNcia Social do MUNicÍPio-SEMtraS. disponibilidade do Edi-
tal 14/09/2021 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.por-
taldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 14/09/2021. 
Abertura das propostas: 24/09/2021 as 9h30min no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal
decreto 008/2021

Protocolo: 703638

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 2021-2408-001 cPL/PMo, decorrente do Processo lici-
tatório carta convite nº 006/2021. objeto: construção de obras de artes, 
com assentamentos de tubos de concretos em passagens de águas nas prin-
cipais vicinais do Município de ourém - Pará, adjudicado no dia 20/08/2021, 
Homologado no dia 20/08/2021, contratante: Prefeitura Municipal de ou-
rém, contratada: Empresa a. S. oliveira comércio e Serviços Eireli Epp cNPJ: 
33.977.343/0001-60. Valor do contrato: r$ 323.521,91(trezentos e vinte e 
três mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos). data da as-
sinatura do contrato: 24/08/2021. Vigência: 360(trezentos e sessenta); dias. 
Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 703639

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo: 
toMada de PreÇos n° 2/2021-00006

objeto: contratação de empresa de engenharia especializada na execução 
das obras de demolição de edificação em estrutura de concreto armado com 
fechamento em divisórias de alvenaria convencional, localizado na Pa 125, 
entre a rua célio Miranda e rua Presidente castelo Branco - Bairro célio Mi-
randa, no Município de Paragominas, a fim de atender os objetivos da Secre-
taria Municipal de infraestrutura. data de abertura: 30/09/2021 as 09:00 hs. 
Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br(Geo-obras), transparência 
desta Prefeitura e Sala da cPl, sede da Prefeitura Municipal de Paragominas/
Pa, a partir da publicação deste. Pgm: 13/09/2021. Luciana Brito Vieira - 
Presidente da cPL. Portaria n° 050/2021-GPP.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00051 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos

objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de portaria e vigi-
lância presencial desarmada, sob demanda, objetivando atender o prédio ad-
ministrativo da SEMMa-Secretaria Municipal do Verde e Meio ambiente. data 
de abertura: 24/09/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetua-
da via internet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 13/09/2021. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Por-
taria n° 002/2021-GPP.

Protocolo: 703641

aViso de LicitaÇÃo: 
toMada de PreÇos n° 2/2021-00007 

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços of-
talmológicos para realização de cirurgias de catarata (Facoemulsificação com 
implante de lente intra-ocular dobrável), obedecendo aos critérios e preço do 
Sistema Único de Saúde (SUS). data de abertura: 01/10/2021 as 09:00 hs. a 
retirada do Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h 
e das 14h as 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa, sito na 
rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 14/09/2021. Luciana Brito Vieira - 
Presidente da cPL. Portaria n° 050/2021-GPP.

Protocolo: 703648
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210474
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-038PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ

finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços para fornecimento, de 
forma parcelada, de fraldas descartáveis para uso domiciliar e hospitalar, des-
tinadas a usuários com diagnósticos de incontinência urinária e anal no âm-
bito do SUS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, 
Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-038PMP
fonte de recursos: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-038PMP, conforme abaixo:
Empresa: J lEMoS dE carValHo; c.N.P.J. nº 12.294.602/0001-88, estabe-
lecida à rua São João, Murinin, Benevides Pa, representada neste ato pelo 
Sr(a). JoSiMar lEMoS dE carValHo, c.P.f. nº 419.782.187-53.
itEM 00001 00003 00004 00005 00006
Valor total r$ 213.749,82
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de setembro de 2021

Protocolo: 703449

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210475
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-038PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ

finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços para fornecimento, de 
forma parcelada, de fraldas descartáveis para uso domiciliar e hospitalar, des-
tinadas a usuários com diagnósticos de incontinência urinária e anal no âm-
bito do SUS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, 
Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-038PMP
fonte de recursos: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-038PMP, conforme abaixo:
Empresa: o f rodriGUES coMErcio E SErVicoS - ME; c.N.P.J. nº 
13.866.337/0001-28, estabelecida à r 79, S/N, QUadra27 lotE 04,Jar-
diM caNada, Parauapebas  Pa,  (94)  99179-2945,  representada  neste  ato  
pelo  Sr(a). otoNiEl fErrEira rodriGUES, c.P.f. nº660.389.362-20, r.G. 
nº 3550434 SSP Pa.
itEM 00002 00007 00008 00010 00012 00013 00014
Valor total r$ 105.770,88
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de setembro de 2021

Protocolo: 703451

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210473
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-038PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ

finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços para fornecimento, de 
forma parcelada, de fraldas descartáveis para uso domiciliar e hospitalar, des-
tinadas a usuários com diagnósticos de incontinência urinária e anal no âm-
bito do SUS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, 
Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-038PMP
fonte de recursos: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-038PMP, conforme abaixo:
Empresa: aMaZoNia MiX EirEli; c.N.P.J. nº 10.188.947/0001-21,  estabe-
lecida  à  rua a 15,S/N, Quadra 037,lote 012, amazônia, Parauapebas Pa, 
representada  neste  ato  pelo  Sr(a). Maria dE loUrdES caEtaNo doS 
SaNtoS, c.P.f. nº 300.456.572-20, r.G. nº 1017989980 SSP Ma.
itEM 00009 00015 00016 00017
Valor total r$ 25.692,96
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de setembro de 2021

Protocolo: 703448

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do 2º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato
oriGeM: coNtrato nº 20200144

decorreNte: PreGÃo Nº9/2019-002seMad
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas/seMad
coNtratada (o): Wc ViaGeNs e tUrisMo eireLi,
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrEStaÇÃo dE 
NatUrEZa coNtiNUada doS SErViÇoS dE aGENciaMENto dE ViaGENS, 

QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E 
caNcElaMENto dE BilHEtES dE PaSSaGENS aÉrEaS EM ÂMBito Nacio-
Nal, iNtErMUNiciPaiS E iNtErEStadUaiS, Por MEio dE atENdiMENto 
rEMoto (E-Mail E tElEfoNE), coNforME ESPEcificaÇÕES E coNdiÇÕES 
coNStaNtES No tErMo dE rEfErÊNcia.
Valor iNicial do coNtrato: r$ 1.411.052,32 (um milhão, quatrocentos e 
onze mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNtrato: 23 de Março de 2020 a 22 de Março de 
2021.
constitui objeto deste 2º termo de apostilamento que objetiva o remaneja-
mento de saldo de r$ 89.143,29 (oitenta e nove mil, cento e quarenta e três 
reais e vinte e nove centavos), aplicando-se de acordo com a planilha abaixo:
oriGEM itEM dEScriÇÃo Valor UNit QUaNt. Valor total  Para dES-
tiNo
PGM 224717 forNEciMENto dE PaSSaGENS aÉrEaS, rEMESSa, EMiSSÃo, 
MarcaÇÃo, rESSarciMENto, rEEMBolSo, ENtrEGa dE BilHEtES oU or-
dEM dE PaSSaGENS. r$ 28.755,60 1,0 r$ 28.755,60 224711 SEcUlt
PGM 224718 SErViÇoS dE aGENciaMENto dE ViaGENS aÉrEaS. r$ 0,010 
30 r$ 0,30 224712 SEcUlt
PGM 224717 forNEciMENto dE PaSSaGENS aÉrEaS, rEMESSa, EMiSSÃo, 
MarcaÇÃo, rESSarciMENto, rEEMBolSo, ENtrEGa dE BilHEtES oU or-
dEM dE PaSSaGENS r$ 60.386,76 1,00 r$ 60.386,76 224707 SEGoV
PGM 224718 SErViÇoS dE aGENciaMENto dE ViaGENS aÉrEaS. r$ 0,010 
63 r$ 0,63 224708 SEGoV
PGM 224717 forNEciMENto dE PaSSaGENS aÉrEaS, rEMESSa, EMiSSÃo, 
MarcaÇÃo, rESSarciMENto, rEEMBolSo, ENtrEGa dE BilHEtES oU or-
dEM dE PaSSaGENS. r$ 28.755,60 1,0 r$ 28.755,60 224711 SEcUlt
total GEral: r$ 89.143,29
data do 2º aPoStilaMENto: 02/08/2021.

Protocolo: 703361

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 20210250

oriGeM: carta coNVite Nº 1/2020-251103
contratante: fundo Municipal de Saúde. contratada(o): r Gentil & Mendes 
ltda, cnpj nº 18.528.499/0001-70. objeto: Quarta chamada, contratação de 
Empresa Para Serviços de ampliação do Estabelecimento Estratégia Saúde da 
família de Santa Maria do Uruará (Ubs) no Município de Prainha. Valor total: 
r$ 150.072,96 (cento e cinquenta mil, setenta e dois reais e noventa e seis 
centavos). Vigência: 10 de setembro de 2021 a 08 de janeiro de 2022. assi-
natura: 10 de setembro de 2021.

Protocolo: 703649

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

MUNiciPio de redeNÇÃo
eXtrato do editaL de coNVocaÇÃo 
Para Pericia Medica Nº 002/2021 
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020

o Município de redenção, estado do Pará informa que na data de 14 de 
setembro de 2021, será publicado na integra o Edital de convocação para 
Perícia Médica Nº 002/2021 do concurso Público nº 001/2020 realizado pelo 
instituto Bezerra Nelson ltda - iViN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96, cons-
tando os nomes dos candidatos que deverão agendar sua perícia médica (exa-
me admissional), via mensagem digitada no aplicativo de Whatsapp, através 
do número (94) 992572342, a partir do dia 15/09/2021 a 30/09/2021, nos 
seguintes sites: Prefeitura Municipal de redenção - www.redencao.pa.gov.br,  
Diário Oficial dos Municípios do Pará - FAMEP http:www.diariomunicipal.com.
br/famep, instituto Bezerra Nelson - iViN - https:institutovicentenelson.com.
br/ e câmara Municipal de redenção-Pa, nesta última conforme prescrito no 
art. 74 da lei orgânica do Município. E para que não se alegue desconheci-
mento por quem de direito, é feito o presente Extrato. redenção-Pa, 14 de 
setembro de 2021. MarceLo FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 703651

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 030/2021, para registro de Preço Para fu-
tura e Eventual aquisição de cestas Básicas objetivando atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Santa 
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Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamen-
to será em 23 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/PA, Setor de 
licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, 
cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Mu-
nicipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 023/2021, para registro de Preço Para fu-
tura e Eventual contratação de Empresa objetivando a prestação de serviços 
de exames de imagens e cardiológicos assistenciais aos pacientes do Sistema 
Único de Saúde - SUS que necessitam de atenção e Acompanhamento a fim 
de atenderas Necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 24 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrôni-
cowww.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às 09:00hs. Edital e 
anexos:www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531,Portal TCM/PA, 
Setor de licitações: Praça da Matriz,Sala das licitações, horário 08:00hs às 
12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pre-
goeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 029/2021, para aquisição de Kit Patrulha agrícola 
(trator agrícola e roçadeira de arrasto), em conformidade ao convênio n° 
886955/2019 celebrado Entre o Ministério da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento e a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 24 de setembro de 
2021 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 
UASG: 980531, às 14:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.
gov.br UaSG: 980531, Portal tcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, 
Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos 
cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará através de seu presiden-
te, comunica que realizará licitação na modalidade cHaMada PÚBlica Nº 
7/2021-00014, do tipo menor preço por item, com o objetivo aquisição de 
Gênero alimentícios Para chamada Pública do Programa Nacional de alimenta-
ção Escolar (Pnae), através da agricultura familiar 2021, Visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Santa Ma-
ria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 04 de outubro de 2021às 09:00. local do certame: Sala da comissão 
Permanente de licitação: Praça Matriz, sito à av. Santa Maria, nº 01 - cen-
tro - Santa Maria do Pará. duvidas pelo emailcplsntm@gmail.com.o edital 
poderá ser consultado através do site www.santamaria.pa.gov.br e www.tcm.
pa.gov.br. carlos cleberson Ferreira da silva -  Presidente da comissão 
Permanente de Licitação.

Protocolo: 703654

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°098/2021
toMada de PreÇos Nº 009/2021/FMas

objeto: contratação de Empresa Especializada na área de construção civil, 
para construção do centro de referencia de assistência Social (craS), Estru-
turação da rede de Serviços do Sistema único de assistência Social (SUaS) 
na avenida Wilson lemos de Moraes no Bairro Seringal no Município de Santa-
na do araguaia - Pa, conforme contrato de repasse nº893212/2019/caiXa. 
abertura da sessão no dia 30/09/2021 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, tcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Presidente cPl

Protocolo: 703658

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

editaL NoMeaÇÃo Nº 003/2021
a Prefeita do Município de terra santa, estado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais previstas no inciso i, do artigo 9º, combina-
do com o artigo 10, ambos da lei Municipal nº. 089, de 06 de dezembro de 
1999, cumprindo o item 1.1 do Edital do concurso Público nº 001/2019 e nos 
termos do artigo 37, inciso ii, da constituição federal, resolve NoMEar em 
caráter efetivo, os candidatos aprovados e classificados no referido concurso, 
devidamente homologado no dia 16 de março de 2020, qual deverão com-
provar os requisitos necessários para o exercício do cargo público, elencados 
nos itens 14.1 e 14.2 do edital do concurso público. os candidatos nomeados, 
por cargo, conforme relação abaixo, deverão comparecer à Prefeitura Munici-
pal de terra Santa, Secretaria de administração, localizada na rua dr. lauro 
Sodré, nº 527, centro, terra Santa - Pará no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h e às sextas-feiras de 8h às 12h, 

com o uso obrigatório de máscara e respeitando o distanciamento social. 1 - 
aUXiliar dE SErViÇoS GEraiS - 11º iNaÍS NEPoMUcENo PicaNÇo, 12º 
doriaNE fErrEira doS SaNtoS, 13º caMila SoarES dE alMEida, 14º 
Maria daS GraÇaS PErEira da SilVa, 15º MarcElE SilVa dE aNdradE, 
16º aNdrÉa foNSEca PiNHEiro, 17º lUcENira alMEida MartiNS SoUSa, 
18º alciNEi PaNtoJa caNUto, 19º NaiENE fErrEira BatiSta, 20º Maria 
GUioMar MEdEiroS dE alMEida, 21º EliaNE loPES dE oliVEira, 22º 
JoaQUiM EdUardo Hatta Garcia, 23º clÍVia KElEN MaciEl, 24º rENata 
SEiXaS PoNtES, 25º lUiS daVi PErEira fErNaNdES, 26º ErlÂNdia Maria 
MaciEl Brito filHa, 27º ENdrESSoN da SilVa raMoS, 28º KariNa PaN-
toJa alVES MaciEl, 29º raiMUNdo coNcEiÇÃo MaciEl dE SoUSa, 30º 
iSaBEl Maria loPES MaciEl taVarES, 31º KEdNa GodiNHo SoUSa, 32º 
lEaNdro doS SaNtoS MarQUES, 33º GlEcE raQUEl Brito rodriGUES, 
34º aMaNda SUEllEM lÚcio da SilVa BarBoSa, 35º taiaNE fiGUEirE-
do MENdES, 36º iSMaEl PicaNÇo dE SoUZa, 2 - ViGia - 9º dEUrENicE 
araÚJo da coSta, 10º arilSo MElo da SilVa, 11º JorGE lUiS PiMENtEl 
caStro, 12º rodriGo caio SoUSa da SilVa, 13º dEricK roGErS NEVES 
liMa, 14º HENriQUE dErlaN da foNSEca. E para que chegue ao conhe-
cimento dos interessados, publique-se o presente Edital no site do instituto 
ágata, quadro de avisos da Prefeitura de terra Santa e, extrato, na imprensa 
Oficial do Estado do Pará.

terra Santa - Pa, 14 de setembro de 2021.
PrEfEitUra MUNiciPal dE tErra SaNta

Jaciara NoGUeira PicaNÇo
PrEfEita EM EXErcÍcio

Protocolo: 703662

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-077FMe

o Município de tUcUMÃ, através da fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 27 de setembro de 2021, na modalidade PrEGÃo ElE-
trÔNico SrP Nº 9/2021-077fME, tipo menor preço por itEM, cujo rEGiS-
tro dE PrEÇoS Para coNtrataÇÃo dE EMPrESa do raMo PErtiNENtE, 
Para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUloS tiPo PicaPE 4X4, 0KM, a/M:2021/2022, 
Para atENdEr a dEMaNda do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MU-
NiciPio dE tUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endere-
ço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa,13 de setembro de 
2021. NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 703664

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00039
Processo adMistratiVo Nº 920210039

oBJEto: aquisição de equipamentos de equipamento para o hospital mu-
nicipal, para o hospital Municipal, conforme Portaria do Ministério da Saúde 
nº 11899.610000/1210-01, conforme exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
data da aBErtUra:27 de setembro de 2021
Horário 09:00 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 08:00 horas às 12:00 horas e portal do tcM.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00040
Processo adMistratiVo Nº 20210040

oBJEto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de 
serviços funerários com fornecimento de urnas, preparação de corpos e trans-
lado para atender a demanda do fundo Municipal de Saúde e fundo Municipal 
de assistência Social, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas neste Edital e seus anexos.
data da aBErtUra:28 de setembro de 2021
Horário 09:00 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 08:00 horas às 12:00 horas e portal do tcM.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00005; coNtrataNtE: fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE; coNtrato Nº 20219139; coNtratada: E S dE aN-
dradE EirEli; Valor r$ 87.810,00 (oitenta e Sete Mil e oitocentos e dez 
reais); coNtrato Nº 20219140; coNtratada: E S dE aNdradE EirEli; 
coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor r$ 19.299,00 
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(dezenove Mil duzentos e Noventa e Nove reais); coNtrato Nº 20219141; 
coNtratada: E S dE aNdradE EirEli; coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE UrUará Valor r$: 121.744,00 (cento e Vinte e Um Mil Setecentos 
e Quarenta e Quatro reais); oBJEto: Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em veículos, compreendendo os serviços mecânicos de 
reparação de bomba injetora, reparação de injeção eletrônica, lanternagem, 
pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento, troca de óleo lubrificante e 
assistência de socorro mecânicos, para atender a demanda da Prefeitura Mu-
nicipal de Uruará, fundo Municipal de Educação e fundo Municipal de Saúde; 
ViGÊNcia: 09/09/2021 à 31/12/2021.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00006; coNtrato Nº 20219142; 
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE UrUará; coNtratada: criS-
tiEllE MUNiZ dE Sa; Valor r$ 65.913,63 (sessenta e cinco Mil e Nove-
centos e treze reais e Sessenta e três centavos); objeto: aquisição de gê-
neros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza para suprir 
a demanda da Prefeitura Municipal de Uruará. ViGÊNcia: 09/09/2021 à 
31/12/2021.

Protocolo: 703666

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de atas de reGistro de PreÇos
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-069-PMVX

oBJEto: contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços para a aquisição de peças e prestação de serviços de ma-
nutenção de veículos diversos, para contratações futuras, conforme especifi-
cações constantes do termo de referência (anexo i). EMPrESaS E ValorES 
rEGiStrado: PartE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra MU-
NiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPrESa: 
aNa c d lorENZoNi EirEli - cNPJ: 01.897.789/0001-54, ata de registro 
de Preços nº. 20210496, valor registrado r$: 446.700,00 para os lotES: 43 
e 45; f. dE aQUiNo GalVÃo ltda - cNPJ: 04.716.288/0001-56, ata de re-
gistro de Preços nº. 20210497, valor registrado r$: 441.183,00 para os lo-
tES: 13, 30 e 37; M PoNtES da SilVa EirEli - cNPJ: 12.001.734/0001-74, 
ata de registro de Preços nº. 20210498, valor registrado r$: 1.101.403,69 
para os lotES: 01, 23, 36, 38 a 42 e 48; SPEEd car aUto cENtEr co-
MÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS EirEli - cNPJ: 38.137.403/0001-50, ata 
de registro de Preços nº. 20210499, valor registrado r$: 2.697.700,00 para 
os lotES: 04, 05, 15, 17, 20, 31, 44, 47 e 50; E. acácio BraGa EirEli - 
cNPJ: 36.924.195/0001-32, ata de registro de Preços nº. 20210500, valor 
registrado r$: 2.339.260,24 para os lotES: 02, 03, 07 a 10, 12, 16, 21, 25, 
26, 34, 51 a 54; J. a. caNdido JUNior - cNPJ: 28.248.872/0001-92, ata 
de registro de Preços nº. 20210501, valor registrado r$: 565.957,04 para os 
lotES: 14, 22 e 49; laZariNE E aZEVEdo ltda - cNPJ: 18.142.954/0001-
02, ata de registro de Preços nº. 20210502, valor registrado r$: 774.000,00 
para os lotES: 18, 24, 28 e 33; 2 coElHoS aUto PEÇaS ltda - cNPJ: 
05.679.879/0002-44, ata de registro de Preços nº. 20210503, valor registra-
do r$: 1.020.300,00 para os lotES: 27, 29, 32 e 35 e a N. r. da SilVa Ei-
rEli - cNPJ: 15.837.895/0001-90, ata de registro de Preços nº. 20210504, 
valor registrado r$: 486.003,86 para os lotES: 06, 11, 19 e 46; ValidadE 
da ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: aS ataS 
dE rEGiStro dE PrEÇoS Nº 20210496 a 20210504 vinculadas ao PrEGÃo 
PrESENcial SrP Nº 9/2021-069-PMVX poderão ser acessadas na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxin-
gu.pa.gov.br; assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 10/09/2021- MÁrcio ViaNa 
rocHa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 703667

eXtrato de seGUNdo terMo aditiVo de coNtrato 
adMiNistratiVo Nº. 0141/2021

toMada de PreÇos Nº. 2/2020-011-PMVX
PartES: coNtrataNtE - MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, contrato 
administrativo nº 0141/2021; coNtratada: alVorada coNStrUÇÕES & 
coMÉrcio ltda - cNPJ: 83.302.976/0001-46; oBJEto:  reforma da Praça 
do Bairro da alegria, no município de Vitória do Xingu/Pa; JUStificatiVa: 
acréscimos de serviços, no valor de r$: 173.2787,53 conforme art. 65, inciso 
i, alíneas “a” e “b” § 1° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; assina-
tura do termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 30/07/2021.

Protocolo: 703668

.

.

ParticULares
.

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - São 
Miguel do Guamá, a lar para cultura de ciclo longo - dendê da fazenda águia, 
sob o processo de nº065-2021.

Protocolo: 703673

carLos edUardo ZocateLi rosa 
Solicitou na Secretaria Municipal de Meio ambiente de ipixuna do Pará, atra-
vés do protocolo de nº 426/2021, licença de atividade rural - lar para as 
atividades de Cultura de Ciclo Curto, Bovinocultura e Reflorestamento na Fa-
zenda lagoinha, localizada na Br 010, Vicinal da Patagonia, km 20, s/n, zona 
rural do município de ipixuna do Pará.

Protocolo: 703674

..

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de ParaUaPeBas/Pa
eXtrato de coNtrato

oBJEto: contratação de empresa especializada para realização dos servi-
ços de manutenção predial com fornecimento de material e mão de obra, 
visando a execução de atividades de cobertura do telhado e a pintura de 
forro, paredes internas e fachadas do imóvel onde funciona a câmara Munici-
pal de Parauapebas – cMP/coNtrato Nº: 20210039 / PrEGÃo Nº 8/2021-
00005cMP/coNtrataNtE: cÂMara MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/Pa/coN-
tratada(o): Pr coNStrUtora ltda – EPP/ /Valor total: r$ 857.784,34 
/ViGÊNcia: 09 de Setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021/data da 
aSSiNatUra: 09 de Setembro de 2021

Protocolo: 703218

BertUNes e carVaLHo Ltda 
com nome fantasia Planeta Motos, inscrição no cNPJ n°18.009.556/0001-
04, localizada na avenida Vinte e Quatro de Janeiro, n° 164, centro, Pacajá 
- Pará, com atividade principal, comércio a varejo de peças e acessórios novos 
para motocicletas e motonetas e manutenção e reparação de motocicletas e 
motonetas. requereu a licença de operação - lo junto a Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Pacajá (SEMMa).

Protocolo: 703686

ViLso LaZZari 
cPF/cNPJ: 213.322.319-34

Sito À EStrada SÃo BENEdito, KM 14, ZoNa rUral, FaZeNda raio de 
soL, EM NoVo ProGrESSo/Pa, torNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrE-
taria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE - SEMMa/NP, a aUtoriZaÇÃo aM-
BiENtal Para SUPrESSÃo - a.a.S. Nº 003/2021, Válida atÉ 23/02/2022 
dE 224,49 Há, SoB o Protocolo Nº 053/2021, Na data dE 20/01/2021.

Protocolo: 703690

editaL de LoteaMeNto
art. 19, da Lei Federal n.° 6.766, de 19 de dezembro de 1.979 (Lei do 
Parcelamento do solo Urbano). o Bel. JosÉ cLaUdiNo dos saNtos, 
titular da Serventia Extrajudicial da cidade e comarca de rio Maria, Estado 
do Pará, no uso das suas atribuições legais, etc... 
FaZ saBer a todos os interessados que a empresa roYal EMPrEENdi-
MENtoS iMoBiliárioS ltda., com sede na rua Uirapuru, Quadra B, lote 
20, centro, na cidade e comarca de Xinguara, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ (Mf) n.º 11.286.988/0001-13, representada por quem de direito, aPrE-
SENtoU neste Serviço do registro de imóveis os documentos exigidos pelo 
art. 18, incisos i a Vii e §§ l.º a 5.°, da lei federal n.° 6.766, de 19 de 
dezembro de 1.979 (lei do Parcelamento do Solo Urbano), para o registro 
do loteamento denominado “Vila VErdE iV”, localizado na zona de expan-
são urbana do Município de rio Maria, Estado do Pará, com a área total de 
19,9586 hectares equivalente a 199.586,00m2, possuindo um perímetro de 
1.819,44m, constituído pelas Quadras: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, totalizando 304 (trezentos e quatro) lotes 
vendáveis, somando 129,226,18m2; 02 (duas) áreas institucionais, somando 
10,686,00m2; 04 (quatro) áreas Verdes/Jardins e/ou Parques Públicos, so-
mando 30.817,40m2; e Vias de circulação Pública, somando 28.856,42m2, 
aprovado pela Prefeitura do Município de rio Maria, Estado do Pará, através 
do decreto Municipal n° 538, de 12 de julho (07) de 2021. o imóvel para o 
loteamento foi adquirido por compra feita: i - ao Sr. ilair Gomes remor, atra-
vés da Escritura Pública de Compra e Venda, tomada no Livro 050/E, fls. 154, 
lavrada aos 11 de maio de 2021, das Notas deste Serviço Notarial; e ii - ao 
Sr. dirceu remor e s/m Sra. Maria Hilária Gomes remor, através da Escritura 
Pública de Compra e Venda, tomada no Livro 050/E, fls. 168, lavrada aos 19 
de maio de 2021, nas Notas deste Serviço Notarial, unificada conforme consta 
na MATRÍCULA n.° 008.382, no Livro 02-BD, fls. 034, de Registro Geral, da 
circunscrição imobiliária da comarca de rio Maria, Estado do Pará. E, para 
conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital que será publicado em 
jornal/meio de comunicação, por três (03) vezes consecutivas, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados da data da 
última publicação, tudo nos termos do art. 19, da lei n.° 6.766, de 19 de 
dezembro de 1.979. dado e passado nesta cidade e comarca de rio Maria, 
Estado do Pará, aos 03 de setembro (09) de 2021. (aa) Bel. José claudino dos 
Santos - Oficial dos Registros Públicos. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO 
ofÍcio da coMarca dE rio Maria - EStado do Pará - rEGiStro dE 
iMÓVEiS. (criado pela lei Estadual 5.285/85 - instalado em 09/junho/1988). 
rua 11, 576, centro, cEP:- 68530-000 - tel.:- (94) 3428 1416.

Protocolo: 703692

aMeta eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47 

torna público que recebeu da SEMMat - SEcrEtaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENtE E tUriSMo dE BENEVidES/Pa, a renovação da licENÇa dE oPE-
raÇÃo - lo, sob o processo de n° 120/2021, nº 156/2021 - Validade até 
17/08/2022. Para atividade de Usina de asfalto móvel, em sua sede localizado 
à avenida deoclécio Gurjão, n° 36, Bairro Vila Santa Maria, Benevides - Pa.
aMEta ENGENHaria ltda, inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47, torna 
público que recebeu da SEMMat - SEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
tE E tUriSMo dE BENEVidES/Pa, a renovação da licENÇa dE oPEraÇÃo - 
lo, sob o processo de n° 121/2021, nº 157/2021 - Validade até 17/08/2022. 
Para atividade de Oficina e Garagem de Veículos e Equipamentos, em sua 
sede localizado à avenida deoclécio Gurjão, n° 36, Bairro Vila Santa Maria, 
Benevides - Pa

Protocolo: 703693
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PetrÓLeo saBBÁ s.a.
cNPJ:  04.169.215/0022-16

a Petróleo sabbá s.a., inscrita no cNPJ 04.169.215/0022-16, localizada a 
rua Salgado filho, S/N, Miramar, Belém/Pa, torna público que recebeu da Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a licen-
ça de operação (lo) Nº 12936/2021, através do processo 2016/0000036009, 
para a atividade de terminal de distribuição de combustíveis.

Protocolo: 703699

“a aGrocoMerciaL MaraJoara Ltda. 
localizada na rod. Pa 320, travessa dos Índios s/n, Zona rural, na cidade de 
igarapé-açu/Pa, de cNPJ: 10.755.995/0001-54, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente(SEMMa) de igarapé-açu/Pa, a auto-
rização de queima controlada- a.Q.c. n°001/2021, de protocolo 391/2021.”

Protocolo: 703700

“carLos edUardo VaNiN
torna público que recebeu da SEMaS - Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade a aUtEf n° 273827/2021, lar 13693/2021, município de 
Novo Progresso/Pa.”

Protocolo: 703701

FaZeNda sede 
Proprietário VaLeNtiM rodriGUes da siLVa 

cPF: 029.114.692-91 
torna público que requereu à SEMMaS de capitão Poço e cumpriu com as 
condicionantes a lo nº 016/2020 para atividade de licença ambiental rural, 
Protocolo Nº 2020/1505, na Vila do igarapé Grande, S/n, capitão Poço -Pa.

Protocolo: 703696

cooriNGas - cooPeratiVa dos GariMPeiros
e MiNeradores dos dois coriNGas

cNPJ - Nº. 33.264.073/0001-40  Nire - 15400020664
editaL de coNVocaÇÃo de 

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria
cooriNGas - cooPeratiVa dos GariMPeiros e MiNeradores 
dos dois coriNGas através do seu Presidente PaUlo VicENtE Ma-
liNSKi, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
todos os cooperados, para se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:
data: 24 de setembro de 2021.
LocaL: Sede da cooperativa, rUa ESPirito SaNto, n° 163, Bairro SEtor 
iNdUStrial iii, NoVo ProGrESSo - Para - cEP 68.193-000.
HorÁrio: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a pre-
sença de 2/3 dos cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) 
em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos co-
operados em condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) 
e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições 
de votar.
ordeM do dia:
Primeira ordem do dia
Ratificação da ordem do dia da assembleia extraordinária realizada no dia 30 
de abril de 2020.
i - reforma e consolidação do estatuto
ii - aprovação de novos sócios
iii - Eleição e posse dos componentes da Nova diretoria administrativa e do 
conselho fiscal
iV - outros assuntos de interesse dos cooperados
a)  aumento de capital Social
b)  renuncia dos cooperados dos cargos de diretor.
c)  constituição de filial.
V - implantação de projetos sociais pela cooperativa.
Vi - adequação do capital social ao estatuto

Novo Progresso (Pa), 06 de setembro de 2021.
PaULo ViceNte MaLiNsKi

Presidente
Protocolo: 703708

aNtÔNio JosÉ taVares da LUZ 
cPF 152.204.862-68 

Torna público que requereu da SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no 
Garimpo São Benedito. Munic. de itaituba através do processo 914/2021.

Protocolo: 703709

“FraNcisco das cHaGas dos saNtos 
torna público que recebeu da SEMaS - Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade a aUtEf n° 273796/2021, lar 13673/2021, município de 
itaituba/Pa.”

Protocolo: 703706

a pessoa jurídica MaB LeaL cerÂMica eireLLi ePP 
cNPJ: 21.795.916/0001-37

rEcEBEU da SEMMat Benevides, renovação de licenças de operação nº 
126/2021, no dia 01/09/2021, para a atividade de carvoaria, conforme pro-
cesso nº 134/2021.

Protocolo: 703711

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
as centrais Elétricas do Pará S.a., torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente do município de irituia, a licença Prévia- lP Nº 
001/2020 e a licença de instalação - li Nº 002/2020, para a rede de dis-
tribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “comunidade Santa rosa do 
itabocal”, localizada no Município de irituia, no Estado do Pará.

Protocolo: 703714

aViso de LiceNÇa
a empresa coMercio de coMBUstiVeL PacaJa Ltda

cNPJ nº 28.644.957/0001-90 
torna o público que recebeu da SEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE 
- SEMMa, através do ProcESSo Nº 003/janeiro/2019, a licença de opera-
ção nº 004/2019, em 11 de janeiro de 2019, para coMÉrcio VarEJiSta 
dE coMBUStÍVEiS Para VEÍcUloS aUtoMotorES (VENda dE coNBUS-
tÍVEiS), estado do Pará. 10/09/2021. EStEVÃo NEto alVES doS SaNtoS, 
adMiNiStrador.

Protocolo: 703718

aUto Posto MaraNata eireLi 
com cNPJ n° 27.796.490/0002-11

torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença de operação nº 08/2021, para desenvolver a atividade de posto 
revendedor de combustível para veículos automotores, em Viseu/Pa.

Protocolo: 703719

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
cNPJ 06.167.730/0005-91 

torna público que recebeu da SEMaS/Pa a licença de operação nº 
12986/2021, com validade até 30/08/2022, processo n° 2020/28355, para 
operação da lagoa de disposição ld7, a qual tem capacidade de estocagem 
4.648.164 m³ com diques de fechamento: 01, 02 e 03, Elevação da crista: 
110 m, Elevação Máxima operacional: 108,60 m, Perímetro ( Superfície líqui-
da do rejeito ): 4.704 m, área da Superfície do liquida de rejeito ( El. 108.60 
m ) 623.069 m², esta lagoa ld7-comportará o Sistema de disposição de 
rejeitos da Mina Juruti, localizada na Mina de Juruti, zona rural, Município de 
Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 703720

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 094/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 004.21.
PE.SaaEP, coNtrataNtE: SaaEP-SErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E ESGoto 
dE ParaUaPEBaS, coNtratada(o): l. a. r. MElo EirEli, oBJEto: insu-
mos destinados ao processo de tratamento de água e Esgoto executados pelo 
SaaEP, visando, com isto atender plenamente às demandas da população do 
município de Parauapebas/Pa, Valor total: r$ 600.250,00 (seiscentos mil, 
duzentos e cinquenta reais), ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021, clas-
sificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312 – Manut. e Operação do Sistema 
de Abastecimento de Água e Esgoto Zona Urbana, Classificação Econômi-
ca: 3.3.90.30.00 –  Material de consumo, fontes: 15610000, no valor de r$ 
600.250,00 (seiscentos mil, duzentos e cinquenta reais), ViGÊNcia: 27 de 
agosto de 2021 até 31 de dezembro de 2021, data da aSSiNatUra: 27 de 
agosto de 2021.
coNtrato Nº: 095/2021-saaeP, oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 004.21.
PE.SaaEP, coNtrataNtE: SaaEP-SErViÇo aUtoNoMo dE aGUa E ESGo-
to dE ParaUaPEBaS, coNtratada(o): M S NEto coMErcio VarEJiSta 
dE ProdUtoS SaNEaNtES, oBJEto: insumos destinados ao processo de 
tratamento de água e Esgoto executados pelo SaaEP, visando, com isto aten-
der plenamente às demandas da população do município de Parauapebas/Pa, 
Valor total: r$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.512.3058.2.312 
– Manut. e operação do Sistema de abastecimento de água e Esgoto Zona 
Urbana, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo, Fon-
tes: 15610000, no valor de r$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), 
ViGÊNcia: 27 de agosto de 2021 até 31 de dezembro de 2021, data da 
aSSiNatUra: 27 de agosto de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Port. nº 526/2021-SaaEP

Pregoeira
Protocolo: 703552
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