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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

MeNsaGeM Nº 064/2021-GG Belém, 14 de setembro de 2021.
a Sua Excelência o Senhor
deputado fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado
local
Senhor Presidente,
Senhoras deputadas e Senhores deputados, 
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei nº 
63/21, de 17 de agosto de 2021, que “dispõe sobre a obrigatoriedade do 
fornecimento de vagas gratuitas nas escolas e universidades da rede priva-
da do Estado do Pará para estudantes com Transtorno do Espectro autista 
(TEa) e Síndrome de down”.
Em que pese sua relevância, Projeto de lei, com este teor, invade a competência 
privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
ao pretender justamente ofertar gratuidade a alunos diagnosticados com 
Transtorno do Espectro autista e Síndrome de down que vierem a ser ma-
triculados em escolas e universidades da rede privada estadual, a propo-
sição legislativa não observa a legislação de regência nacional, porquanto 
não prevista tal exigência na lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, tampouco as leis federais nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 
e n° 13.146, de 6 de julho de 2015.
ademais, a proposta parlamentar aprovada se imiscui na autonomia de 
gestão financeira e patrimonial das universidades, violando o art. 207 da 
constituição federal, pois são essas instituições a quem cabe, mediante 
respectivos colegiados de ensino e pesquisa, decidir, dentro dos recursos 
orçamentários disponíveis, sobre ampliação e diminuição de vagas (art. 
53, § 1º, inciso ii, da lei federal nº 9.394, de 1996).
Por fim, a obrigatoriedade ventilada afronta os princípios da livre iniciativa 
e da livre concorrência (art. 170, caput, inciso iV e parágrafo único, da 
constituição federal), bem como viola o art. 174 do mesmo diploma cons-
titucional porque faz com que o Estado atue para além da sua condição 
como agente normativo e regulador da atividade econômica, extrapolando 
suas funções de fiscalização, incentivo e planejamento, este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado, de forma a caracte-
rizar intervenção irregular no domínio econômico.
o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de ciência, Tecnolo-
gia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET irá instituir um 
programa de tecnologias sociais, pelo qual contemplará através da conces-
são de bolsas parciais o objeto do presente Projeto de lei.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras deputadas e Senhores deputados, são 
as razões que me levam a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, 
as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 704401

decreto de 14 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,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, JorGE alVES da SilVEira JUNior do cargo em comissão de Geren-
te, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de Desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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, co-
lunas 1 e 2, que trata da nomeação de JoSÉ arMaNdo MESQUiTa dUTra. 
onde se lê: ..., a contar de 1º de agosto de 2020.
Leia-se: ..., a contar de 1º de agosto de 2021.

Protocolo: 704404
d e c r e t o  Nº 1855, 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 aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 10.032.212,09 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 

o crédito suplementar no valor de r$ 10.032.212,09 (dez Milhões, Trinta 
e dois Mil, duzentos e doze reais e Nove centavos), para atender à pro-
gramação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

291012678214867432 - SETraN 0125 444042 1.112.845,36
291012678214867505 - SETraN 0125 444042 1.743.266,73

401010612212978339 - Polícia civil 0101 339008 15.000,00
401010612212978339 - Polícia civil 0101 339036 90.000,00
401010612212978339 - Polícia civil 0101 339093 95.000,00

662010612515028273 - dETraN 0661 339039 6.946.100,00
672011648214898186 - coHaB 0101 339014 30.000,00

ToTal 10.032.212,09

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

291012678214867430 - SETraN 0125 449051 2.856.112,09
401010633112978312 - Polícia civil 0101 339049 200.000,00

662010612515028830 - dETraN 0661 339039 6.946.100,00
672011648214897643 - coHaB 0101 339014 30.000,00

ToTal 10.032.212,09

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

d e c r e t o  Nº 1857, de 14 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$ 7.248.491,71 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
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$ 7.248.491,71 (Sete Milhões, duzen-
tos e Quarenta e oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Um reais e Setenta e 
Um centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

211010618115028264 - SEGUP 0101 449052 860.000,00
341011133415048354 - fdE 0101 459066 200.000,00
971010312212974668 - SEaP 0101 339039 500.000,00
971010312212978338 - SEaP 0101 339039 1.000.000,00
971010312615088238 - SEaP 0101 339040 1.000.000,00
971010342115028283 - SEaP 0101 339030 1.000.000,00
971010342115028283 - SEaP 0101 339033 1.000.000,00
971010342115028283 - SEaP 0101 339039 1.411.288,07
971010342115028831 - SEaP 0101 449051 277.203,64

ToTal 7.248.491,71

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, 14 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 1858, de 14 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 SUPEráViT, 
no valor de r$ 9.015,05 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
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dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 9.015,05 (Nove Mil, Quinze reais e 
cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011751214897567 - SEdoP 0306 449093 9.015,05

ToTal 9.015,05

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 704394

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.432/2021-ccG, de 14 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1013098,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, Marcio JoSiEl doS SaNToS alVarENGa do cargo 
em comissão de Assessor de Imprensa II, código GEP-DAS-012.3, com lo-
tação na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 2 de setembro 
de 2021. 
ii. nomear YGor alVES fErTUNES para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Imprensa II, código GEP-DAS-012.3, com lotação na Secreta-
ria de Estado de comunicação, a contar de 2 de setembro de 2021.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.433/2021-ccG, de 14 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1013421,
r E S o l V E:
i. exonerar aNa THaYNara crUZ da SilVa do cargo em comissão de 
Assessor de Comunicação I, código GEP-DAS-012.4, com lotação na Secre-
taria de Estado de comunicação. 
ii. nomear diEGo JoSÉ raMoS BaTiSTa para exercer o cargo em comis-
são de Assessor de Comunicação I, código GEP-DAS-012.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de comunicação.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.434/2021-ccG, de 14 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 456/2021-GaB/SEEl,
r E S o l V E:
i. exonerar PaTricia da SilVa PiMENTEl do cargo em comissão de as-
sessor, código GEP-DAS-012.1, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 14 de agosto de 2021. 
ii. nomear EdiloN THiaGo NUNES dE oliVEira para exercer o cargo em 
comissão de Assessor, código GEP-DAS-012.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer, contar de 14 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.435/2021-ccG, de 14 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do ofício n° 457/2021-GaB/SEEl,
r E S o l V E:
nomear PaTricia da SilVa PiMENTEl  para exercer o cargo em comissão 
de Gerente I, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer, a contar de 14 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.436/2021-ccG, de 14 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2021/1009308,
r E S o l V E:
exonerar fraNciSco faBricio GliNS dE araÚJo do cargo em comissão 
de Apoio Técnico, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Núcleo de Ge-
renciamento do Pará rural, a contar de 8 de setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTHaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.437/2021-ccG, de 14 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 Processo no. 2021/1009308,
r E S o l V E:
nomear fraNciSco faBricio GliNS dE araÚJo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Operacional, código GEP-DAS-011.4, com lotação no 
Núcleo de Gerenciamento do Pará rural, a contar de 8 de setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.438/2021-ccG, de 14 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,
r E S o l V E:
nomear JorGE alVES da SilVEira JUNior para exercer o cargo em co-
missão de Diretor de Fiscalização Ambiental, código GEP-DAS-011.5, com 
lotação Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata dos iteNs i e ii da Portaria Nº. 1.410/2021-ccG, da-
tada de 10 de seteMBro de 2021, PUBLicada No diÁrio oFi-
ciaL do estado Nº. 34.696, de 13 de seteMBro de 2021.
onde se lê: “(...) código GEP-DAS-011.3, (...)”.
Leia-se: “(...) código GEP-DAS-011.4, (...)”.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata do iteM ii, da Portaria Nº. 1.428/2021-ccG, de 13 de 
seteMBro de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº. 34.697, 
de 14 de seteMBro de 2021. 
onde se lê: “ii. nomear EdlENE KElY aTaidE SEaBra MoUTa para exer-
cer o cargo em comissão de coordenador administrativo de Unidade Pri-
sional, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária.”  
Leia-se: “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 Adminis-
tração Penitenciária, a contar de 9 de setembro de 2021.”
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 704405

Portaria Nº 1.439/2021-ccG, de 14 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,
r E S o l V E:
i. exonerar roNaN HENriQUE MENdES filHo do cargo em comissão de  
Coordenador de Núcleo Regional, código GEP-DAS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
ii. nomear MaUrÍcio MiraNda do NaSciMENTo para exercer o cargo 
em comissão de  Coordenador de Núcleo Regional, código GEP-DAS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.440/2021-ccG, de 14 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,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a nomeação do servidor MaUrÍcio MiraNda do 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de Coordenador, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca, ocorrida através da PorTaria Nº 1.416/2021-
CCG, de 10 de Setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34.696, de 13 de Setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 704406
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diÁria
.

Portaria Nº 768/2021-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° 2021/1006341, de 13 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 acará/Pa, no dia 14/09/2021.

Servidor objetivo

MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, 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 ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 769/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1010713, de 13 de setembro de 
2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora a abaixo relacionada a se deslocar para o municí-
pio de acará/Pa, no dia 14/09/2021.

colaborador objetivo

GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 
matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 14 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 770/2021-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° 2021/1010715 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 14/09/2021.

Servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 771/2021-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° 2021/1010711, de 13 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 acará/Pa, no dia 14/09/2021.

Servidor objetivo

Joao BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de Secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora da diretoria de cerimo-
nial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 704108

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 378/2021-PGe.G., de 05.08.2021, publica-
da no doe nº 34.663, de 09.08.2021.
onde se lê: 
no período de 08.09 a 22.09.2021 e no período de 03.11 a 17.11.2021
Leia-se:
no período de 08.09 a 22.09.2021 e no período de 21.10 a 04.11.2021

Protocolo: 703776

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo reF. Processo eLetrÔNico 
N° 2021/25017. PreGÃo eLetrÔNico N° 005/2021
Homologo o resultado do Pregão nº 005/2021-PGE para aquisição de ma-
teriais elétricos e eletrônicos para manutenção e reparo dos prédios desta 
Procuradoria, assim como as regionais de Marabá, Santarém e Setorial 
Brasília, conforme especificações e condições constantes no Termo de Re-
ferência (anexo i) do Edital, no qual foram vitoriosas as empresa foX 
STorE lTda, que apresentou proposta no valor de r$ 13.170,96 (treze 
mil cento e setenta reais e noventa e seis centavos) relativa ao grupo 1, 
e VolT MaTEriaiS ElETricoS EirEli, que apresentou proposta no valor 
global de r$ 5.104,97 (cinco mil cento e quatro reais e noventa e sete 
centavos) referente ao grupo 2.
Belém, 14 de setembro de 2021.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 703820
terMo de HoMoLoGaÇÃo reF. Processo eLetrÔNico 
N° 2021/184277. PreGÃo eLetrÔNico N° 006/2021
Homologo o resultado do Pregão nº 006/2021-PGE para aquisição de 300 
(trezentos) kg de açúcar triturado embalados em pacotes de 1 (um) kg, 
para atender as necessidades desta Procuradoria, conforme especificações 
e condições constantes no Termo de referência (anexo i) do Edital, no qual 
foi vitoriosa a empresa diSProl – distribuidora de Produtos EirEli, que 
apresentou proposta no valor global de r$ 1.194,00 (mil cento e noventa 
e quatro reais).
Belém, 14 de setembro de 2021.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 703826

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 223 – csPGe, de 13 de setembro de 2021
art. 1° o conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, com base no art. 53 do decreto Estadual nº 2.576, 
de 18 de outubro de 2010, e nos arts. 9° e 10° do regulamento de Pro-
moções, bem como de acordo com a comissão de Promoção, nomeada 
pela ata nº 764/2020, dEclara a promoção, PElo criTÉrio dE MErE-
ciMENTo, dos seguintes Procuradores do Estado, conforme último quadro 
de merecimento, disposto por meio da resolução nº 219, de 13 de maio 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.583, de 14 
de maio de 2021:
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i – ao Quadro de acesso da classe inicial à intermediária:
diEGo lEÃo caSTElo BraNco
ii – ao Quadro de acesso da classe intermediária à Superior:
SUSaNNE ScHNoll PETrola
iii – ao Quadro de acesso da classe Superior à Especial:
carla NaZarÉ JorGE MElÉM SoUZa
art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 13 de setembro de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor-Geral
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheiro
fáBio THEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
TáTilla BriTo PaMPloNa
conselheira
criSTiNa MaGriN MadalENa
conselheira
PaUla PiNHEiro TriNdadE
conselheira
GUSTaVo TaVarES MoNTEiro
conselheiro
GaBriElla diNEllY raBElo MarEco
conselheira
ENorÊ corrÊa MoNTEiro
conselheiro

Protocolo: 704105

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNtrato nº. 24/2021-seac
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$ 224.200,00 (duzentos e vinte e quatro mil e du-
zentos reais)”.
*republicada nesta data, por ter saído com incorreções, no doe 
34697 14/09/2021 

Protocolo: 704022

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 093/2021-GaB, de 14 de setembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/978509.
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares do servidor Silvio 
rogério Baganha da Silva, matrícula nº 51855744/4, ocupante do car-
go de Gerente de 13/10/2021 a 27/10/2021, conforme Portaria aGE 
Nº 092/2021-GaB, de 08/09/2021, publicada no doE Nº 34.693 de 
09/09/2021.
rESolVE:
dESiGNar o servidor filipe José Gianino Monteiro, matrícula nº 5946619/1, 
para responder pela função de Gerente na assessoria Técnica desta audi-
toria Geral do Estado - aGE, no período de 13/10/2021 a 27/10/2021, em 
virtude de férias regulamentares do Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa PiNTo dE fiGUEirEdo
auditor-adjunto, em Exercício

Protocolo: 704074

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 095/2021-GaB, de 14 de setembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/1006091.

rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Vanda 
araújo Neves, matrícula nº 57175776/2, ocupante do cargo de auditor 
de finanças e controle, lotada nesta auditoria Geral do Estado – aGE, no 
período de 16/11/2021 a 15/12/2021, referente ao período aquisitivo de 
11/12/2019 a 10/12/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa PiNTo dE fiGUEirEdo
auditor-adjunto, em Exercício

Protocolo: 704079

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria aGe Nº 094/2021-GaB, de 14 de setembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/1007307.
rESolVE:
alTErar o período de férias regulamentares da servidora ana lúcia de 
Morais Silva, matrícula nº 57192226/1, ocupante do cargo de auditor de 
finanças e controle, lotada nesta auditoria Geral do Estado – aGE, de 
27/12/2021 a 25/01/2022 para 16/12/2021 a 14/01/2022, referente ao 
período aquisitivo de 10/01/2020 a 09/01/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa PiNTo dE fiGUEirEdo
auditor-adjunto, em Exercício

Protocolo: 704077
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

errata
.

errata do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada (ted) Nº 01, 
DE 04 DE AGOSTO DE 2021, publicado no Diário Oficial do Estado 
Nº 34.661 de 06 de aGosto de 2021, pág. 16 , Protocolo: 688752
oNde se LÊ:
5. PrEViSÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
Elemento de despesa: 449051 (obras e instalações)
Fonte de Recursos: 0661 – Recursos Próprios – Diret. Arrec. pela Adm.
indir. do exercício anterior
ação: 227275
Pi: caPPcoVidPa
Valor: 2.411.000,00
Leia-se:
5. PrEViSÃo orÇaMENTária
- funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de despesa: 449051 (obras e instalações)
- Fonte de Recursos: 0661 – Recursos Próprios – Diret. Arrec. pela Adm. 
indir. do exercício anterior
- ação: 227275
- Pi: caPPcoVidPa
-Valor: 2.360.000,00
GaBiNETE do PrESidENTE, 14 dE SETEMBro dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 704229
errata do eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 11/2021, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 34.683 DE 27 DE AGOSTO DE 
2021, pág. 10 , Protocolo: 697768
oNde se LÊ:
Funcional Programática: 14.422.1500.88815 – (Pólo de inclusão PARAPAZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins-
lucrativos)
fonte de recursos: 0301 – (Superávit)
ação: 227161
Pi: 21EMEN00122
Valor: r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
Leia-se:
funcional Programática: 14.422.1500.88815 – (Polo de inclusão ParaPaZ)
Elemento de despesa: 4450-41 - (contribuições)
fonte de recursos: 0301 – (Superávit)
ação: 227161
Pi: 21EMEN00122
Valor: r$ 960.000,00
GaBiNETE do PrESidENTE, 14 dE SETEMBro dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 704235
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 008/2021
ProcESSo Nº 2021/516107
OBJETO: locação de imóvel situado na Avenida José Bonifácio, nº 267, 
Bairro: fátima, cEP:66060-363, no Município de Belém/Pa,  folha 030, 
Livro nº 0647, do 6° Ofício de Notas – Cartório Kós Miranda, para abrigar 
as instalações da Sede da fundação ParáPaZ, incluindo o estacionamento 
com 10 vagas localizado na  domingos Marreiros nº 2001 e com 10 vagas 
localizado na av. José Bonifácio nº 320.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: aGUiar diaS HoldiNG lTda, cNPJ Nº 22.947.144/0001-92,
doTaÇÃo orÇaMENTária: aGUiar diaS HoldiNG lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 22.947.144/0001-92 e com inscrição Estadual nº 15201413836 
com sede e foro nesta cidade de Belém/Pa, à rua domingos Marreiros, nº 
2020, andar Térreo, Bairro: fátima, cEP:66060-162.
-funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de despesa: 3390-39.10 (outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica/locação de Imóveis)
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
ViGÊNcia: o prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) 
meses, com início a partir da data de sua assinatura.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o Termo de contrato é formalizado com fun-
damento no parecer da Procuradoria fundacional nº 112 e 120/2021/
ProfUN/ParáPaZ e no parecer do Núcleo de controle interno /NUciN/
ParáPaZ, do dia 14 de junho de 2021, bem como no art. 24, inciso X, da 
lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente fundação ParáPaZ.

Protocolo: 704298

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 198 de 14 de seteMBro de 2021 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015. 
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94. 
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 2 e 1/2 (duas e meia) 
diárias para cada servidor listado a baixo, que fizeram parte da Execução 
de ações cidadanias no município de Ponta de Pedras, no período de 10 a 
12 de Setembro de 2021:

SErVidor MaTrÍcUla

JordaN claY MarQUES da SilVa 5933019/2

PaUlo iVaN coNcEiÇÃo dE liMa 5946741/1

SidNEY fUrTado GoUVÊa 5917370/3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrESidENTE, 14 dE SETEMBro dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 703936

.

.

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0138-Gs/sePLad, 
de 13 de seteMBro de 2.021. 

a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, a 
servidora abaixo discriminada:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

Thayse Monteiro Modesto 57214317/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 25/08/2021 2021/933944

ayrton Jones Teixeira do rosário 57215109/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 25/08/2021 2021/942940

cristiano da Silva alves 80846351/1 Vigia SEdUc 25/08/2021 2021/936350

Sonia das Graças Pastana franco 365742/1 Escrevente datilografo 
ref.iii. SEdUc 01/09/2021 2021/951673

ana Brandão de Souza 57213241/1 auxiliar operacional SEdUc 25/08/2021 2021/953825

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 de 
setembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN 
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 704203
Portaria coLetiVa N° 0139-Gs/sePLad, 

de 13 de seteMBro de 2.021. 
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, a 
servidora abaixo discriminada:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo
lildineia da conceição castro rocha 57193769/2 Técnico de Enfermagem SESPa 01/09/2021 2021/969045

luiz carlos costa Santos 5891303/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 01/04/2021 2021/994351

Sheylany aragão Monteiro 5897131/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 19/09/2021 2021/997437

rubenilson Pereira ferreira 57212011/1 auxiliar operacional SEdUc 02/09/2021 2021/982223

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 de 
setembro de 2.021. 
HaNa SaMPaio GHaSSaN 
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 704207

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 882/2021-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1005215,
rESolVE: 
coNcEdEr, a servidora lUcilENE dE JESUS araUJo, id. funcional nº. 
1244/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na coor-
denadoria de orçamento e finanças, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 27 de setembro a 26 de outubro de 2021, referente ao triênio 
de 02/01/2014 a 01/01/2017 (2ª etapa).
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: 703810
Portaria Nº 884/2021-daF/sePLad, 

de 14 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1005048,
rESolVE: 
coNcEdEr, a servidora Maria dE faTiMa doS rEiS corrEa, id. funcio-
nal nº. 1490/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada 
na coordenadoria de orçamento e finanças, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 04 de outubro a 02 de novembro de 2021, referente 
ao triênio de 09/03/2007 a 08/03/2010 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 704125

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 873/2021-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,
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coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1005785 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 62296,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 60 (sessenta) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora Maria dE NaZarE PaES loUrEiro, id. funcional 
nº. 80810/3, ocupante do cargo de Professor colaborador Nível Superior, 
lotada na coordenadoria de Perícia Médica no período de 01/09/2020 a 
30/10/2020.
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

Portaria Nº 874/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1005785 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 67254,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora Maria dE NaZarE PaES loUrEiro, id. funcional nº. 
80810/3, ocupante do cargo de Professor colaborador Nível Superior, lotada 
na coordenadoria de Perícia Médica no período de 04/12/2020 a 02/01/2021.
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

Portaria Nº 875/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1005785 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 67270,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora Maria dE NaZarE PaES loUrEiro, id. funcional 
nº. 80810/3, ocupante do cargo de Professor colaborador Nível Superior, 
lotada na coordenadoria de Perícia Médica no período de 03/01/2021 a 
01/02/2021.
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

Portaria Nº 876/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1005785 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 68818,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 60 (sessenta) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora Maria dE NaZarE PaES loUrEiro, id. funcional 
nº. 80810/3, ocupante do cargo de Professor colaborador Nível Superior, 
lotada na coordenadoria de Perícia Médica no período de 02/02/2021 a 
02/04/2021.
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

Portaria Nº 877/2021-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1005785 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 72434,

r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 60 (sessenta) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora Maria dE NaZarE PaES loUrEiro, id. funcional 
nº. 80810/3, ocupante do cargo de Professor colaborador Nível Superior, 
lotada na coordenadoria de Perícia Médica no período de 03/04/2021 a 
01/06/2021.
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: 703804

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 881/2021-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°2021/953505,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor MilKNEr NaZarENo MiraNda da 
rocHa filHo, id. funcional nº. 54197884/2, ocupante do cargo de agen-
te administrativo, para responder pela coordenadoria de compras Gover-
namentais, durante o impedimento legal da titular rEGiNa rocHa roSa, 
id. funcional nº. 5325056/1, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
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: 703789

diÁria
.

Portaria Nº 879/2021-daF/sePLad, de 13 de seteMBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/985628, de 08.09.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora JoSYNÉlia TaVarES raiol, id. funcional nº 
57197304/2, ocupante do cargo de consultor Jurídico do Estado / Secretá-
ria adjunta de Modernização e Gestão administrativa, lotada na Secretaria 
de Planejamento e administração, a viajar para Brasília/df, no período de 
23 a 25.09.2021, para participar do 119° Fórum Nacional de Secretários de 
Estado de administração na referida cidade
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
SETEMBro dE 2021.
HaNa SaMPio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 704217

FÉrias
.

Portaria Nº 872/2021-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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/989158
rESolVE:
coNcEdEr 16 (dezesseis) dias de férias regulamentares à servidora Maria 
GEralda da coNcEiÇÃo PaES BarrETo, id. funcional nº 3255387/1, 
ocupante do cargo de Técnico c, lo tada na coordenadoria de logística e 
Gestão – cloG/daf/SEPlad, no período de 15 de outubro de 2021 a 30 
de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo de 06 de fevereiro de 
2020 a 05 de fevereiro de 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
Portaria Nº 878/2021-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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/994642,
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coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rEolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora BErNa-
dETE dE JESUS BarroS alMEida, id. funcional 5074487/1, ocupante do 
cargo de administrador, lo tada na diretoria de Planejamento Estratégico 
– dPE/SEPlad, no período de 04 de outubro de 2021 a 18 de outubro de 
2021, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de 
janeiro de 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: 704017

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 0137/2021-Gs/sePLad de 09 de seteMBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº. 2021/965020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01.09.2021, a PorTaria Nº 0265/2011-GS 
de 22.03.2011, publicada no Diário Oficial do Estado de 31.882 de 
28.03.2011, que cedeu a Secretaria de Estado de Justiça e direitos 
Humanos- SEJUdH, da servidora KariNa foNSEca Kalil PaNToJa, id. 
funcional nº 5887305/2, ocupante do cargo de consultor Jurídico.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
SETEMBro dE 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 704185

Portaria Nº 276, de 14 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, con-
siderando o(s) decreto(s) 1857, de 14/09/2021 e 1858, de 14/09/2021.
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 276, de 14 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
SEaP

investimentos 277.203,64 0,00 0,00 0,00 277.203,64
obras e instalações

 0101 277.203,64 0,00 0,00 0,00 277.203,64
outras despesas 

correntes 5.911.288,07 0,00 0,00 0,00 5.911.288,07

despesas ordinárias
 0101 5.911.288,07 0,00 0,00 0,00 5.911.288,07

SEGUP
investimentos 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00
dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPMcrEdcid
inversões financeiras 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

outras despesas
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fdE
 0101 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 9.047,26 0,00 0,00 0,00 9.047,26

outras despesa de 
investimentos

 0106 32,21 0,00 0,00 0,00 32,21
 0306 9.015,05 0,00 0,00 0,00 9.015,05

SETraN
investimentos 2.856.112,09 0,00 0,00 0,00 2.856.112,09

obras e instalações
 0125 2.856.112,09 0,00 0,00 0,00 2.856.112,09

PolÍTica Social
HEMoPa

investimentos 69.196,00 0,00 0,00 0,00 69.196,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0260 69.196,00 0,00 0,00 0,00 69.196,00

SEJUdH
outras despesas 

correntes 477.106,11 0,00 0,00 0,00 477.106,11

despesas ordinárias
 6101 477.106,11 0,00 0,00 0,00 477.106,11

SESPa
investimentos 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

reforma
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
477.106,11 0,00 0,00 0,00 477.106,11

SEJUdH

 6101 477.106,11 0,00 0,00 0,00 477.106,11

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

9.047,26 0,00 0,00 0,00 9.047,26

SEdoP

 0106 32,21 0,00 0,00 0,00 32,21

 0306 9.015,05 0,00 0,00 0,00 9.015,05

Governança 
Pública 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

SEaP

 0101 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

infraestrutura e 
logística 2.856.112,09 0,00 0,00 0,00 2.856.112,09

SETraN

 0125 2.856.112,09 0,00 0,00 0,00 2.856.112,09

Manutenção da 
Gestão 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

SEaP

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

Saúde 310.355,10 0,00 0,00 0,00 310.355,10

HEMoPa

 0260 69.196,00 0,00 0,00 0,00 69.196,00

SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

Segurança Pública 4.548.491,71 0,00 0,00 0,00 4.548.491,71

SEaP

 0101 3.688.491,71 0,00 0,00 0,00 3.688.491,71

SEGUP

 0101 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00

Trabalho, Emprego 
e renda 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

NGPMcrEdcid

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fdE

 0101 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
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foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         7.248.491,71 0,00 0,00 0,00 7.248.491,71

0103 - fES - recursos ordinários 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

0106 - rEcUr.ProV.dE TraNSf.
coNVENioS E oUTroS.                    32,21 0,00 0,00 0,00 32,21

0125 - royaltie Hídrico 2.856.112,09 0,00 0,00 0,00 2.856.112,09

0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.
coNVENioS E oUTroS                   69.196,00 0,00 0,00 0,00 69.196,00

0306 - recursos Provenientes de Trans-
ferências - convênios e outros 9.015,05 0,00 0,00 0,00 9.015,05

6101 - recursos de contrapartida de 
convênios 477.106,11 0,00 0,00 0,00 477.106,11

ToTal 10.901.112,27 0,00 0,00 0,00 10.901.112,27

Portaria Nº 277, de 14/09/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 996.601,00 (Novecentos e Noventa e Seis Mil, Seiscentos 
e Um reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, 
de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011212615088238 - SEdUc 0102 339039 935.401,00

161011236115098904 - SEdUc 0102 335041 61.200,00

ToTal 996.601,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011212615088238 - SEdUc 0102 339140 935.401,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339039 61.200,00

ToTal 996.601,00

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

Protocolo: 704395

Portaria Nº 888/2021-daF/sePLad, de 14 de seteMBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/1009974, de 13.09.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EUriclES liMiTE TEiXEira, id. funcional nº 
8015473/1, ocupante do cargo de diretor, rENaTa MirElla frEiTaS GUi-
MarÃES dE SoUZa coElHo, id. funcional nº 5937269/2, ocupante do 
cargo de Secretária adjunta de recursos Especiais, a viajarem para Brasí-
lia/df, nos dias 15 e 16.09.2021, para participar da reunião com o Setorial 
da PGE-Pa, sobre a operação de crédito do Projeto ProdEir Pará, na 
referida cidade.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 ½ (uma e meia) 
diária aos servidores acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2021. 
HaNa SaMPio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 704397

cHaMada PÚBLica sePLad / seFa Nº 001/2021
FiNaNciaMeNto do ProJeto “asFaLto Por todo ParÁ ii” 

do estado do ParÁ
retiFicaÇÃo  editaL

cHaMada PÚBLica sePLad/seFa Nº 001/2021 
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – 
SEPlad e a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa TorNaM PÚBlico 
a Retificação da Chamada Pública nº 001/2021, para o Financiamento do 
Projeto “asfalto Por Todo Pará ii” do Estado do Pará, conforme segue:
item 5. fica rETificado o subitem 5.4, referente à entrega da Proposta 
com a seguinte redação:
onde se lê:
“5.4. Os agentes financeiros interessados deverão entregar suas propostas, 
até às 14:00 h do dia 17 de setembro de 2021, em uma das seguintes 
formas:”
Leia-se:
“5.4. Os agentes financeiros interessados deverão entregar suas propostas, 
até às 14:00 h do dia 30 de setembro de 2021, em uma das seguintes 
formas: ”
item 7. fica rETificado o subitem 7.1, referente a abertura/comunicação 
de recebimento de propostas conforme segue:
onde se lê:
“7.1. Na data de 20 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na sala de reuniões 
do 2º andar da Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad), situada no endereço constante do subitem 5.4.1 serão abertos 
os envelopes das propostas entregues presencialmente, e comunicado aos 
presentes o teor das propostas recebidas por via eletrônica; ”
Leia-se:
“7.1. Na data de 01 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sala de reuniões 
do 2º andar da Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad), situada no endereço constante do subitem 5.4.1 serão abertos 
os envelopes das propostas entregues presencialmente, e comunicado aos 
presentes o teor das propostas recebidas por via eletrônica; ”
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 704392

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 139 de 13 de setembro de 2021.
dESiGNar, a servidora HElEN VaNicE oliVEira TaKaHaSHi, matrícula 
nº 5888826/2, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
para responder pela Vice Presidente, Código GEP-DAS-011.6, por ocasião 
das férias da titular, Maria lucia Silva Souza, matricula nº 3157563/1, no 
período de 02/08 a 31/08/2021.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 02 de agosto de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 704050

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
Processo: 2021/838007
Termo aditivo: 5º
Justificativa: Prorrogação de prazo do Contrato Original.
data da assinatura: 01/09/2021
Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2022
contrato: 180  
Exercício: 2016
dotação orçamentária: 54201-8338-339039–0261
contratada: BaNco do BraSil S.a.
Endereço: av. Presidente Vargas,248 – Bairro: campina, cEP 66.010-900, 
fone (91) 3216-4720
Belém – Pa.  
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 704000
terMo aditiVo a coNtrat0
Termo aditivo: 1º
Justificativa: Prorrogação do prazo Contratual.
data da assinatura: 05/09/2021
Vigência: 05/09/2021 a 05/09/2022.
contrato: 018 
Exercício: 2020
dotação orçamentária: 54201-8338-339039 –0261
contratada: Empresa Belém rio Segurança Eirelli.
Endereço: av. almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy n.º 205, 
Bairro: Souza, cEP 66.613-155, Belém/Pa.  
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrat0
Termo aditivo: 1º
Justificativa: Prorrogação do Prazo Contratual.
data da assinatura: 05/09/2021
Vigência: 05/09/2021 a 05/09/2022
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contrato: 017 
Exercício: 2020
dotação orçamentária: 54201-8338-339039 –0261
contratada: Empresa cantão Vigilância e Segurança ltda.
Endereço: Trav. Quintino Bocaiuva n.º 2129 – Bairro: condor - fone (91) 
3230-2750 cEP 66.033-  620 – Belém/Pa.  
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 703786

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 19/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de impressão, cópia e digitalização de documentos (incluindo cessão de 
equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimentos de su-
primentos – peças, materiais gráficos e PAPEL, software de bilhetagem e 
monitoramento com acesso via rede TcP-iP), com disponibilização de mão 
de obra (copista) e realização de serviços gráficos correlatos, todos SOB 
DEMANDA a fim de atender as necessidades do INSTITUTO DE GESTAO 
PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV.
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: 1508 – Governança Pública;
Classificação Funcional Programática: 09.126.1508-8338 - Gestão de Tec-
nologia da informação;
Fonte de Recursos: 0261006356 - Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 339040– Material de consumo.
daTa dE aBErTUra: 28/09/2021.
Hora: 09h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Belém, 15 de setembro de 2021.
roBErTo faVacHo loBaTo
Pregoeiro
GiUSSEPP MENdES
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 703905

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 622 de 14 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 os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1014226, de 
14/09/2021, que dispõe sobre interrupção de férias de servidor.
rESolVE: 
i – iNTErroMPEr, a contar do dia 16/09/2021, o período de gozo de férias 
do servidor fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE, matrícula nº 5947025/2, 
ocupante do cargo de diretor de administração e finanças, concedido atra-
vés da Portaria n° 482/2021, de 11/08/2021, publicada no doE n° 34.668, 
de 12/08/2021.
ii – coNcEdEr, 15 (quinze) dias de gozo de férias, no período de 
01/07/2022 a 15/07/2022, ao servidor fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE, 
matrícula nº 5947025/2, ocupante do cargo de diretor de administração 
e finanças. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 de setembro de 2021. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 704301

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 090/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 

a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo iGEPrEV ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/1013327 2017/502098 Zilda Valente leão

2 2021/1013327 2017/502258 Silvia Mara de almeida lima

3 2021/1013160 2016/500519 José Natalino Bentes Nogueiras

4 2021/1013375 2017/503159 doracy Paes dos Santos

5 2021/1013375 2020/508332 fernando Piedade de Barros

6 2021/1013375 2020/508332
raimunda letícia Souza Monteiro

Maria Gabriela Bernardes Souza Monteiro
Marcus daniel Bernardes Souza Monteiro

7 2021/1013375 2016/515888 Maria das dores Mereiles Medeiros

8 2021/1013375 2017/524320 antônia Pereira de andrade

9 2021/1013375 2017/529196 onaide Nunes da Silva

Belém, 14 de setembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 704322
eXtrato do terMo de coNtrato 
Termo de contrato: 005/2020 - ProJUr
Processo: 2009/197493
data da assinatura: 10/02/2020
Vigência: 60 meses
objeto: o presente contrato tem por objeto estabelecer condições gerais 
e demais critérios a serem observados na consignação, em folha de pa-
gamento, das parcelas reativas ao pagamento de contribuições devidas 
pelo segurado às respectivas representações sindicais, cujo desconto será 
efetuado desde que haja prévia e expressa autorização do segurado, con-
forme critérios estabelecidos no presente termo. 
o valor: Para a cobertura dos custos operacionais das consignações, o con-
signatário pagará a quantia correspondente a 2% (dois por cento) sobre 
o valor a ser repassado à entidade, que será recolhido no ato do repasse 
à consignatária. 
contratado: ProGraMa dE aSSiSTÊNcia do SErVidor PÚBlico do 
BraSil – ProaSP, fundação, sediada na Travessa Padre Eutiquio nº 701, 
Bairro Batista campos, cEP nº 66.025-230, BElE/Pa, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº 01.476.439/0008-24, neste ato representado pela sua Presidente, 
Sra. NÉSia NUNES fErNaNdES.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 08 de setembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 704291
eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato 
contrato administrativo: 010/2021
Processo: 2021/89015
data da assinatura: 03/09/2021
Vigência: 05/09/2021 a 04/03/2022
Exercício: 2021 e 2022 
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contra-
to administrativo nº 010/2021, pelo período 06 (seis) meses.
o custo deste Termo aditivo é de r$ 153.001,74 (cento e cinquenta e três 
mil e um real e setenta e quatro centavos). 
contratado: cdM1 MEdiciNa diaGNÓSTica EirEli, com sede na Trav. 
Barão do Triunfo, nº 3540, Edifício Infinity Corporate, Sala 103, CEP 
66.095-050, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 34.972.321/0001-70, neste ato 
representado por PaUlo GilBErTo SilVa ToBiaS. 
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de setembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 704296
eXtrato do terMo de coNtrato 
Termo de contrato: 01/2021 - ProJUr
Processo: 2021/822276
data da assinatura: 09/09/2021
Vigência: 60 meses
objeto: o presente contrato tem por objeto estabelecer condições gerais 
e demais critérios a serem observados na consignação, em folha de pa-
gamento, das parcelas reativas ao pagamento de contribuições devidas 
pelo segurado às respectivas representações sindicais, cujo desconto será 
efetuado desde que haja prévia e expressa autorização do segurado, con-
forme critérios estabelecidos no presente termo. 
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o valor: Para a cobertura dos custos operacionais das consignações, o con-
signatário pagará a quantia correspondente a 2% (dois por cento) sobre 
o valor a ser repassado à entidade, que será recolhido no ato do repasse 
à consignatária. 
contratado: clUBE doS oficiaiS da PolÍcia MiliTar do Pará – coPM, 
sediada na rua 2 de junho, S/N, Bairro: águas lindas, cEP: 67.033-060, 
ananindeua/Pa, inscrito no cNPJ sob o nº 05.404.132/0001-00, neste ato 
represento pelo seu Presidente, coronel PM oSMar ViEira coSTa JÚNior.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 13 de setembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 704293

Portaria Nº 623 de 14 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 2021/990913, 
de 08/09/2021;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor Thiago de Sousa lúcio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, lotado na Gerência 
de Suporte administrativo, Suprimento de fundos no valor total de r$ 
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), para atender despesas relativas à 
passagens e locomoção, em perímetro não urbano, onde as unidades itine-
rantes irão fazer atendimento, de acordo com o Plano de Expansão deste 
Instituto, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$ 8.800,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 de setembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 704396

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato de PaLestraNte Nº 04/2021 - eGPa
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
inexigibilidade de licitação Nº 05/2021
objeto: Palestra por videoconferência para o Evento “iV colÓQUio dE 
GoVErNaNÇa PÚBlica”, no dia 15 de setembro de 2021, às 14h. com o 
tema: “A importância dos periódicos eletrônicos (electronic journal) para a 
disseminação da informação científica”.
data da assinatura: 14/09/2021
Valor: r$ 5.660,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais).
orçamento: funcional Programática: 04.364.1506.8468 / fonte de recur-
sos: 010100000 /Elemento de despesa: 339036
contratado:  GilBErTo MaUrÍcio fradE da MaTa - cPf nº 095.456.166-01.
Endereço: rua Prefeito Geraldo cota, n. 87 casa Julieta, cEP 35995-000. 
São domingos do Pratas/MG.
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl - diretora Geral

Protocolo: 704025

diÁria
.

extrato de Portaria Nº 243 de 14 de setembro de 2021.
Processo: 2021/997817
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145. 
Objetivo: Cumprimento de agenda institucional pela ação do Fórum de 
Governança Pública por Todo Pará, desta EGPa. 
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2, 
diretora Geral / cPf: 178.120.202-82 / 6 e ½ (seis e meia) diárias.
Período 12/09 a 18/09/2021.
origem: Belém
destino: Xinguara.

Protocolo: 704107

oUtras MatÉrias
.

Nota tÉcNica 002 iNoVa serVidor 2021
Prêmio iNoVa SErVidor.
coNSidEraNdo:
a) o resultado obtido na defesa dos projetos dada a aplicação de notas do 
Jurado Técnico;
b) as atribuições previstas no item 13.6 do edital que competem ao presi-
dente do comitê Gestor do concurso.
Dar publicidade da classificação geral do II Prêmio INOVA SERVIDOR:

TaBEla fiNal dE claSSificaÇÃo do ii iNoVa SErVidor coM Valor dE PrEMiaÇÃo

col. ProJETo SErVidor rESPoN-
SáVEl MaTricUla PrEMiaÇÃo  

1 PoliciaMENTo coMUNiTário EScolar GlaUBEr MoTa 
PErEira 54195534-1 r$ 4.400,00  

2 coNciliar É UM caMiNHo Para PaZ Marcio MoTa VaS-
coNcEloS 5859301-1 r$ 3.300,00  

3 PESQUiSE Na QUarENTa - iNiciaÇÃo 
ciENTÍfica E PÓS-GradUaÇÃo-MSc E dSc

alEXaNdrE da SilVa 
diNiZ 57191755-7 r$ 2.200,00  

4 MoBilidadE do SErVidor iriS alVES MiraNda 
NEGrao 59191225-4 r$ 1.100,00  

5 o iGEPrEV Tá oN - aÇÕES PSicoSSociaiS 
No MUNdo rEal E VirTUal

JUliaNa BEZErra 
GalVao caValcaNTE 

dE SoUZa
57217631-2 r$ 1.100,00  

6 Tfd/4ºcrS: dE “PaGar EVolUÇÕES” Para 
GESTÃo ESTraTÉGica do rio caETÉS

JEffErSoN BENTES 
dE carValHo 5418877-1 r$ 1.100,00  

7 ViVÊNciaS GiGliaNE ViEira 
QUEiroZ 57203543-1 r$ 1.000,00  

8 GESTÃo ElETrÔNica dE caUSaS dE 
iNTErNaÇÕES ProloNGadaS

faGNEi iViSoN cor-
rÊa carValHo 57174898-1 r$ 1.100,00  

9 ProJETo iNTEGraTiVo “VocÊ É caPaZ!” WaSHiNGTHoN Na-
PolEÃo EUfráZio 5935780-2 r$ 1.100,00  

10 SiG-UEPa: da GESTÃo Por ProcESSoS ao 
MoNiToraMENTo do PPa E PEi

EliNNE SalGado 
fErrEira 5911626-4 r$ 1.100,00  

11 TraiNEE NoTa 1000
SUEaNNE do 

Socorro frEiTaS 
da SilVa

57224242-2   

12 ProJETo dE EdUcaÇÃo Na SaÚdE do Pro-
GraMa ESTadUal dE TraNSPlaNTES

aNdErSoN SalES dE 
BriTo 54193494-2   

13 GrUPo dE TraBalHo(GT)–BUSca aTiVa dE 
PoTENciaiS doadorES No ESTado Pa

Maria iErEcÊ Mi-
raNda dE carValHo 5848768-3   

14 PodcaST coMo fErraMENTa Para ENGa-
Jar lidEraNÇaS

Walda clEoMa 
loPES ValENTE doS 

SaNToS
57173493-1   

15 PolÍTicaS PÚBlicaS dE acESSiBilidadE a 
coMUNidadE SUrda

aNToNio JUNior 
riBEiro loPES 5943081-1   

16 MiNiMUM ViaBlE ProdUcT – MVP Para UM 
aPlicaTiVo dE cElUlar (Vida+)

PaTrÍcia SiMoNE 
HENriQUES dE 

MENdoNÇa
54190139-1   

17 ProJETo iMPlaNTaÇÃo dE orGaNiZaÇÃo 
dE ProcUra dE ÓrGÃoS E TEcidoS - oPo

aNa criSTiNa 
SiMÕES BElTrÃo 54195827-1   

18 coMo SE faZ BrENda raSSY car-
NEiro MaradEi 5831067-2   

19 PorTal lEGiSlaTiVo da SEMaS
rEBEca dE fáTiMa 

MoNTEiro oliVEira 
rEiTZ

57188118-2   

registre-se, Publique-se
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021
lucílio otávio Nery da costa
coordenador do Núcleo de Programas de Valorização do Servidor
Presidente do comitê Gestor
Evanilza da cruz Marinho Maciel
diretora Geral da EGPa

Protocolo: 704164
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secretaria de estado 
da FaZeNda

.

Portaria
.

errata
solicitada no processo nº 2021/705916.
Portaria Nº 1127 de 11/06/2021, publicada no doe nº 34.614 
de 18/06/2021.
servidora aNa caroliNa dE arrUda lEao ValENTE
onde se lê: período de 14/06/2021 a 13/07/2021
Leia-se: período de 14/06/2021 a 28/06/2021.

Protocolo: 703881
Portaria Nº 1.889 de 13 de seteMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras, liNcolN JoSÉ da GaMa coSTa, Matrícula fun-
cional: 0572409001 – coordenador Técnico e EMaNoEl BorGES MorEi-
ra, Matrícula funcional: 5186706-7– coordenador fazendário, ambos lo-
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tados na cafÉ - daif para atuarem como fiscal Titular e fiscal Substituto 
respectivamente, no 2° TAC ao CONTRATO nº 033/2019/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a Maria lUciBEla 
TEiXEira coElHo.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 703782
Portaria Nº 1.890 de 13 de seteMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras, loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa, 
Matrícula funcional: 316900-3 – coordenadora fazendária e WaNdErlEia 
rodriGUES dE araÚJo, Matrícula funcional: 715980-1– agente adminis-
trativa, ambas lotadas na cGrf - dad para atuarem como fiscal Titular e 
fiscal Substituta respectivamente, no 2° Tac ao coNTraTo nº 035/2019/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a 
JUlYaNa dE SoUZa PaES.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 703785
Portaria Nº 1.888 de 13 de seteMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras, liNcolN JoSÉ da GaMa coSTa, Matrícula fun-
cional: 0572409001 – coordenador Técnico e EMaNoEl BorGES MorEi-
ra, Matrícula funcional: 5186706-7– coordenador fazendário, ambos lo-
tados na cafÉ - daif para atuarem como fiscal Titular e fiscal Substituto 
respectivamente, no 2° TAC ao CONTRATO nº 034/2019/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a rEGiNa laUra 
SaNToS corrEa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 703780
Portaria Nº 1842 de 01 de seteMBro de 2021
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 639 de 10/11/2020,
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar as servidoras Valma laena oliveira Bulhões - matrícu-
la: 0589572202 - função: coordenadora da cGrE e Natalie Maria Bastos 
franco - matrícula: 5720386301, função: coordenadora da cGaQ ambas 
lotadas na diretoria de Tecnologia da informação (dTi), para atuarem, 
respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, junto ao Contrato 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA e a empresa 
c l M SofTWarE coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, referen-
te ao contrato administrativo nº 079/2021 tendo como objeto aquisição 
de soluções de firewall, Backup, Storage e Servidores de rede, para o 
atendimento das necessidades desta Secretaria de fazenda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 704179

t.
.

torNar seM eFeito
.

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 1909 de 14 de setembro de 2021 TorNar SEM EfEiTo 
a PorTaria Nº 1874 de 10/09/2021, que concedeu 15 e 1/2 diárias, no 
período de 15.09.2021 à  30.09.2021 ao servidor aMadEU fadUl TEiXEi-
RA ,identificação funcional nº 05279984/1, Auditor-C, por motivos de força 
maior não houve a viagem.
Portaria Nº 1910 de 14 de setembro de 2021 TorNar SEM EfEiTo 
a PorTaria Nº 1866 de 10/09/2021, que concedeu 15 e 1/2 diárias, no 
período de 15.09.2021 à 30.09.2021 ao servidor Jairo rodriGUES Mi-
RANDA ,identificação funcional nº 05128420/1, Fiscal-C, por motivos de 
força maior não houve a viagem.

Protocolo: 704086
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001073 de 14/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006116/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: osias richter da Silva – cPf: 028.740.082-49
Marca: FIAT CRONOS DRIVE 1.3 FLEX. Tipo: Pas/Automóvel 

Portaria n.º202101001069 de 14/09/2021 - 
Proc n.º 002021730005856/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: Miguel de araujo Parente – cPf: 126.297.822-04
Marca: NISSAN/KICKS S CVT SENSE 1.6 Tipo: Pas/Automóvel 
Portaria n.º202101001071 de 14/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006112/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Eduardo Masahiro Takashima – cPf: 141.819.592-87
Marca: FIAT MOBI TREKKING 1.0 FLEX Tipo: Pas/Automóvel 

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004942, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006119/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: Welington de Jesus Viana dos Santos – cPf: 511.169.102-25
Marca/Tipo/chassi
VW/foX cl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z2H4044087
Portaria n.º202104004944, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006113/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: Valdir Santos lameira – cPf: 461.119.132-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS JoY/Pas/automovel/9BGKl69U0lB160017
Portaria n.º202104004946, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006111/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: Maxwell dos Santos ferreira – cPf: 513.426.932-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG270913
Portaria n.º202104004948, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006142/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: Valmir da luz Silva – cPf: 145.447.682-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG255767
Portaria n.º202104004950, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006138/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: davi dos Santos Silva – cPf: 851.483.182-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l af5/Pas/automovel/9BWal45U7NT066684
Portaria n.º202104004952, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730005994/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: Nelson da Silva carrico – cPf: 132.718.812-00
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ3MP019024
Portaria n.º202104004954, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006009/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: Glenda da costa lucena – cPf: 763.359.252-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ6lP063400
Portaria n.º202104004956, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006011/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: Joao Paulo da Silva Prado – cPf: 651.205.402-44
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U6lT061232
Portaria n.º202104004958, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006085/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: adriano da costa cavalcante – cPf: 836.467.792-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45UXlT074909
Portaria n.º202104004960, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006152/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 Natalino de lima – cPf: 176.763.632-68
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY dX MT/Pas/automovel/93HGM6530MZ206904
Portaria n.º202104004962, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006058/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 dornelas da Silva – cPf: 062.622.792-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG449827
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Portaria n.º202104004964, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006063/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: antonio Miguel Paiva Borges – cPf: 304.214.972-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3138867
Portaria n.º202104004966, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730005982/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: luiz cesar de Medeiros – cPf: 607.837.457-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X VSc MT/Pas/automovel/9BrB29BT9l2251986
Portaria n.º202104004968, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006131/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: dorila Beatriz farias Goncalves – cPf: 830.661.102-06
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X VSc MT/Pas/automovel/9BrB29BT2K2227964
Portaria n.º202104004970, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006064/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: alexandre correa couto – cPf: 584.898.352-68
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S cVT/Pas/automovel/94dfcaP15JB118885
Portaria n.º202104004972, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006083/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: raimundo Silva rodrigues – cPf: 089.569.872-20
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z5K4017777
Portaria n.º202104004974, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006084/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: raimundo Souza da Silva – cPf: 234.285.542-72
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S drcT cVT/Pas/automovel/94dfcaP15KB103719

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004976, de 14/09/2021 - 
Proc n.º 0020217300060226/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transf. propried em veículo beneficiado pela isenção de ipva, 
placa qev5f94
interessado: Gercivaldo da Silva Parente – cPf: 625.217.727-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE2K0396314

Protocolo: 704073
Portaria Nº 646 de 13 de setembro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, consideran-
do o disposto no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 7º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve: 
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPi aos  Municípios,  referente
ao período  de  01 a 31 de agosto de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPi - Período de 01 a 31.08.2021

MUNicÍPio   coNTa BaSE  *   (1) PaSEP  (2) MUNiciPioS  (1-2)
aBaETETUBa 170.050-2 44.324,21 443,24 43.880,96

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 11.693,31 116,93 11.576,38
acará 170.098-7 25.045,89 250,46 24.795,43
afUá 170.039-1 17.031,46 170,31 16.861,15

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 33.652,93 336,53 33.316,40
alENQUEr 170.027-8 27.531,61 275,32 27.256,30
alMEriM 170.028-6 86.698,82 866,99 85.831,83
alTaMira 170.076-6 152.004,70 1.520,05 150.484,65
aNaJáS 170.040-5 15.138,35 151,38 14.986,97

aNaNiNdEUa 170.074-0 270.209,09 2.702,09 267.507,00
aNaPU 170.659-4 27.197,90 271,98 26.925,92

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 12.716,43 127,16 12.589,27
aUrora do Pará 170.271-8 12.023,27 120,23 11.903,03

aVEiro 170.029-4 18.187,98 181,88 18.006,10
BaGrE 170.041-3 12.996,06 129,96 12.866,10
BaiÃo 170.051-0 15.624,61 156,25 15.468,36

BaNNacH 170.664-0 15.770,67 157,71 15.612,96

BarcarENa 170.052-9 299.506,61 2.995,07 296.511,55
BElÉM 170.001-4 1.176.891,26 11.768,91 1.165.122,35

BElTErra 170.660-8 17.330,12 173,30 17.156,82
BENEVidES 170.075-8 91.958,46 919,58 91.038,88

BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 17.509,42 175,09 17.334,32
BoNiTo 170.094-4 21.905,21 219,05 21.686,16

BraGaNca 170.086-3 31.067,42 310,67 30.756,75
BraSil NoVo 170.283-1 18.731,52 187,32 18.544,20

BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3 13.374,57 133,75 13.240,83
BrEU BraNco 170.284-0 33.448,18 334,48 33.113,70

BrEVES 170.042-1 26.949,20 269,49 26.679,71
BUJarU 170.096-0 12.165,55 121,66 12.043,90

cacHoEira do arari 170.103-7 12.438,20 124,38 12.313,81
cacHoEira do Piriá 170.681-0 11.014,24 110,14 10.904,10

caMETá 170.053-7 25.857,41 258,57 25.598,84
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 577.626,45 5.776,26 571.850,19

caPaNEMa 170.084-7 35.966,58 359,67 35.606,92
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 20.788,86 207,89 20.580,97

caSTaNHal 170.003-0 180.490,96 1.804,91 178.686,05
cHaVES 170.043-0 15.862,87 158,63 15.704,25

colarES 170.004-9 8.163,61 81,64 8.081,98

coNc. araGUaia 170.058-8 26.894,98 268,95 26.626,03

coNcordia do Pará 170.097-9 18.188,94 181,89 18.007,05
cUMarU do NorTE 170.285-8 34.550,05 345,50 34.204,55

cUrioNÓPoliS 170.017-0 54.336,89 543,37 53.793,52
cUrraliNHo 170.044-8 13.275,63 132,76 13.142,87

cUrUá 170.678-0 9.492,91 94,93 9.397,98
cUrUÇá 170.005-7 12.958,45 129,58 12.828,86

doM EliZEU 170.083-9 42.973,77 429,74 42.544,03
Eldorado do caraJáS 170.286-6 27.173,60 271,74 26.901,86

faro 170.031-6 15.184,63 151,85 15.032,78
florESTa do araGUaia 170.677-2 21.336,02 213,36 21.122,66

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 12.788,81 127,89 12.660,92
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 23.316,29 233,16 23.083,12

GUrUPá 170.045-6 16.983,49 169,83 16.813,65
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 18.737,40 187,37 18.550,03
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 17.596,22 175,96 17.420,26

iNHaNGaPi 170.007-3 10.943,95 109,44 10.834,51
iPiXUNa do Pará 170.276-9 30.101,94 301,02 29.800,92

iriTUia 170.070-7 13.548,05 135,48 13.412,56
iTaiTUBa 170.032-4 141.772,95 1.417,73 140.355,22

iTUPiraNGa 170.020-0 34.504,21 345,04 34.159,17
JacarEacaNGa 170.288-2 126.355,92 1.263,56 125.092,36

JacUNdá 170.021-9 22.085,12 220,85 21.864,27
JUrUTi 170.033-2 60.080,40 600,80 59.479,60

liMoEiro aJUrU 170.055-3 11.671,81 116,72 11.555,09
MÃE do rio 170.071-5 14.584,95 145,85 14.439,10

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 8.729,46 87,29 8.642,16
MaraBá 170.022-7 508.283,30 5.082,83 503.200,47

MaracaNÃ 170.009-0 11.700,60 117,01 11.583,60
MaraPaNiM 170.010-3 12.027,68 120,28 11.907,40
MariTUBa 170.675-6 96.714,44 967,14 95.747,29

MEdicilÂNdia 170.077-4 31.076,40 310,76 30.765,63
MElGaÇo 170.046-4 14.454,43 144,54 14.309,89
MocaJUBa 170.056-1 12.992,13 129,92 12.862,20

MoJU 170.057-0 69.167,76 691,68 68.476,09
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 15.382,98 153,83 15.229,15

MoNTE alEGrE 170.034-0 26.683,16 266,83 26.416,33
MUaNá 170.105-3 14.251,46 142,51 14.108,94

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 12.761,69 127,62 12.634,07
NoVa iPiXUNa 170.666-7 14.917,30 149,17 14.768,13

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 9.647,70 96,48 9.551,22
NoVo ProGrESSo 170.289-0 72.025,57 720,26 71.305,32

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 47.764,50 477,65 47.286,86
ÓBidoS 170.035-9 30.132,14 301,32 29.830,82

oEiraS do Pará 170.047-2 13.631,49 136,31 13.495,17
oriXiMiNá 170.036-7 130.276,49 1.302,76 128.973,73

oUrEM 170.093-6 11.617,35 116,17 11.501,17
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 50.923,22 509,23 50.413,99
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PacaJáS 170.018-9 36.051,65 360,52 35.691,13
PalESTiNa do Pará 170.291-2 12.751,61 127,52 12.624,09

ParaGoMiNaS 170.068-5 166.245,75 1.662,46 164.583,29
ParaUaPEBaS 170.019-7 1.136.316,20 11.363,16 1.124.953,04
PaU d’arco 170.296-3 12.029,54 120,30 11.909,24
PEiXE-Boi 170.088-0 8.316,80 83,17 8.233,63
PiÇarra 170.670-5 25.533,84 255,34 25.278,51
PlacaS 170.661-6 17.813,09 178,13 17.634,96

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 12.266,15 122,66 12.143,49
PorTEl 170.048-0 30.968,08 309,68 30.658,39

PorTo dE MoZ 170.079-0 20.920,02 209,20 20.710,82
PraiNHa 170.037-5 20.992,56 209,93 20.782,63

PriMaVEra 170.089-8 22.147,60 221,48 21.926,13
QUaTiPUrU 170.680-2 10.230,45 102,30 10.128,14
rEdENÇÃo 170.059-6 69.789,96 697,90 69.092,06
rio Maria 170.060-0 33.794,98 337,95 33.457,03

roNdoN Pará 170.081-2 33.946,72 339,47 33.607,25
rUrÓPoliS 170.030-8 21.255,03 212,55 21.042,48

SaliNÓPoliS 170.091-0 17.781,89 177,82 17.604,07
SalVaTErra 170.102-9 12.373,86 123,74 12.250,12

SaNTa BarBara  Pará 170.278-5 16.570,83 165,71 16.405,12

SaNTa crUZ arari 170.100-2 9.093,15 90,93 9.002,22

SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 39.456,76 394,57 39.062,20
SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 12.388,99 123,89 12.265,10
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 39.274,68 392,75 38.881,93

SaNTa Maria Pará 170.012-0 14.870,77 148,71 14.722,06
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 64.616,23 646,16 63.970,06

SaNTarÉM 170.038-3 177.513,71 1.775,14 175.738,57
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 8.291,27 82,91 8.208,35

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 18.000,48 180,00 17.820,47
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 10.662,50 106,62 10.555,87

SÃo doM. araGUaia 170.297-1 18.122,21 181,22 17.940,99
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 11.831,31 118,31 11.712,99

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 109.479,63 1.094,80 108.384,83
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 11.320,90 113,21 11.207,69

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 36.214,13 362,14 35.851,99
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 7.973,92 79,74 7.894,19
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 11.687,97 116,88 11.571,09

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 13.549,42 135,49 13.413,93
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 19.245,51 192,46 19.053,05

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 12.236,11 122,36 12.113,75
SaPUcaia 170.672-1 13.311,58 133,12 13.178,47

SEM. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 18.089,90 180,90 17.909,00
SoUrE 170.600-4 13.899,52 139,00 13.760,52

TailÂNdia 170.099-5 49.589,95 495,90 49.094,05
TErra alTa 170.277-7 9.748,11 97,48 9.650,62

TErra SaNTa 170.293-9 33.421,54 334,22 33.087,33
ToME-aÇU 170.095-2 37.726,40 377,26 37.349,13

TracUaTEUa 170.685-3 11.704,73 117,05 11.587,68
TrairÃo 170.294-7 18.971,38 189,71 18.781,67
TUcUMÃ 170.064-2 43.462,30 434,62 43.027,67
TUcUrUÍ 170.026-0 297.037,05 2.970,37 294.066,68

UliaNÓPoliS 170.280-7 33.641,08 336,41 33.304,67
UrUará 170.078-2 32.140,88 321,41 31.819,47
ViGia 170.016-2 18.747,02 187,47 18.559,55
ViSEU 170.082-0 17.961,77 179,62 17.782,15

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 215.166,45 2.151,66 213.014,78
XiNGUara 170.066-9 65.453,54 654,54 64.799,00

ToTal  8.807.492,04 88.074,90 8.719.417,14
 
oBS*:BaSE coM dEdUÇÃo dE 20% SoBrE a rEcEiTa ToTal rEfErENTE 
coNTBUiÇÃo ao fUNdEB.

Protocolo: 704018
Portaria Nº 647 de 13 de setembro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, consideran-
do o disposto no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve: 
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPVa aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 31 de agosto de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

QUota Parte do iPVa – Período de 01 a 31.08.2021

MUNicÍPio   coNTa MUNicÍPio  (1) fUNdEB  (2) ToTal  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2   241.234,87 60.308,72 301.543,59

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   15.669,33 3.917,32 19.586,65
acará 170.098-7   29.885,01 7.471,25 37.356,26
afUá 170.039-1   - 0,00  -

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   23.147,08 5.786,79 28.933,87
alENQUEr 170.027-8   35.385,38 8.846,36 44.231,74
alMEriM 170.028-6   29.250,11 7.312,56 36.562,67
alTaMira 170.076-6   674.994,57 168.748,66 843.743,23
aNaJáS 170.040-5   735,04 183,77 918,81

aNaNiNdEUa 170.074-0   2.300.445,85 575.111,47 2.875.557,32
aNaPU 170.659-4   83.632,02 20.908,00 104.540,02

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   32.103,92 8.025,98 40.129,90
aUrora do Pará 170.271-8   30.915,38 7.728,85 38.644,23

aVEiro 170.029-4   793,74 198,43 992,17
BaGrE 170.041-3   66,22 16,56 82,78
BaiÃo 170.051-0   34.195,58 8.548,92 42.744,50

BaNNacH 170.664-0   13.504,45 3.376,13 16.880,58
BarcarENa 170.052-9   381.308,73 95.327,18 476.635,91

BElÉM 170.001-4   9.026.968,27 2.256.740,62 11.283.708,89
BElTErra 170.660-8   24.611,93 6.153,01 30.764,94

BENEVidES 170.075-8   198.224,66 49.556,17 247.780,83
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   45.990,31 11.497,59 57.487,90

BoNiTo 170.094-4   17.835,05 4.458,78 22.293,83
BraGaNca 170.086-3   262.502,90 65.625,73 328.128,63

BraSil NoVo 170.283-1   76.133,95 19.033,48 95.167,43
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   22.464,11 5.616,05 28.080,16

BrEU BraNco 170.284-0   86.057,91 21.514,48 107.572,39
BrEVES 170.042-1   40.611,92 10.152,99 50.764,91
BUJarU 170.096-0   26.107,11 6.526,78 32.633,89

cacHoEira do arari 170.103-7   8.088,53 2.022,14 10.110,67
cacHoEira do Piriá 170.681-0   18.307,85 4.576,97 22.884,82

caMETá 170.053-7   57.610,62 14.402,70 72.013,32
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   382.122,50 95.530,64 477.653,14

caPaNEMa 170.084-7   321.338,04 80.334,49 401.672,53
caPiTÃo PoÇo 170.069-3   125.813,11 31.453,29 157.266,40

caSTaNHal 170.003-0   1.061.888,16 265.472,05 1.327.360,21
cHaVES 170.043-0   1.031,00 257,75 1.288,75
colarES 170.004-9   6.376,08 1.594,03 7.970,11

coNc.do araGUaia 170.058-8   150.119,72 37.529,95 187.649,67
coNcordia do Pará 170.097-9   48.985,30 12.246,32 61.231,62
cUMarU do NorTE 170.285-8   13.202,86 3.300,73 16.503,59

cUrioNÓPoliS 170.017-0   78.872,71 19.718,19 98.590,90
cUrraliNHo 170.044-8   950,38 237,59 1.187,97

cUrUá 170.678-0   3.766,82 941,69 4.708,51
cUrUÇá 170.005-7   37.816,57 9.454,15 47.270,72

doM EliZEU 170.083-9   158.991,34 39.747,87 198.739,21
Eldorado do caraJáS 170.286-6   105.911,05 26.477,79 132.388,84

faro 170.031-6   4.349,38 1.087,34 5.436,72
florESTa do araGUaia 170.677-2   30.992,25 7.748,07 38.740,32

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   42.648,59 10.662,14 53.310,73
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   57.345,36 14.336,35 71.681,71

GUrUPá 170.045-6   1.854,85 463,72 2.318,57
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   102.050,78 25.512,73 127.563,51
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   48.605,19 12.151,31 60.756,50

iNHaNGaPi 170.007-3   14.922,97 3.730,75 18.653,72
iPiXUNa do Pará 170.276-9   38.961,32 9.740,34 48.701,66

iriTUia 170.070-7   32.078,28 8.019,58 40.097,86
iTaiTUBa 170.032-4   554.370,96 138.592,76 692.963,72

iTUPiraNGa 170.020-0   286.276,38 71.569,10 357.845,48
JacarEacaNGa 170.288-2   17.085,96 4.271,48 21.357,44

JacUNdá 170.021-9   130.115,76 32.528,94 162.644,70
JUrUTi 170.033-2   19.416,39 4.854,09 24.270,48

liMoEiro aJUrU 170.055-3   1.737,20 434,30 2.171,50
MÃE do rio 170.071-5   95.842,78 23.960,70 119.803,48

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   5.908,42 1.477,12 7.385,54
MaraBá 170.022-7   1.947.158,99 486.789,75 2.433.948,74

MaracaNÃ 170.009-0   16.025,52 4.006,39 20.031,91
MaraPaNiM 170.010-3   21.492,19 5.373,06 26.865,25
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MariTUBa 170.675-6   367.709,88 91.927,50 459.637,38
MEdicilÂNdia 170.077-4   91.746,69 22.936,69 114.683,38

MElGaÇo 170.046-4   41,76 10,45 52,21
MocaJUBa 170.056-1   18.443,40 4.610,90 23.054,30

MoJU 170.057-0    77.497,05 19.374,29 96.871,34

MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   30.260,33 7.565,09 37.825,42

MoNTE alEGrE 170.034-0   105.213,20 26.303,32 131.516,52

MUaNá 170.105-3   4.018,01 1.004,52 5.022,53
NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   24.334,50 6.083,65 30.418,15

NoVa iPiXUNa 170.666-7   47.566,95 11.891,74 59.458,69
NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   23.762,06 5.940,55 29.702,61
NoVo ProGrESSo 170.289-0   201.345,32 50.336,36 251.681,68

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4   200.054,06 50.013,54 250.067,60
ÓBidoS 170.035-9   43.109,77 10.777,47 53.887,24

oEiraS do Pará 170.047-2   3.183,09 795,77 3.978,86
oriXiMiNá 170.036-7   70.170,04 17.542,54 87.712,58

oUrEM 170.093-6   23.257,19 5.814,32 29.071,51
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   125.570,82 31.392,71 156.963,53

PacaJáS 170.018-9   89.088,41 22.272,10 111.360,51
PalESTiNa do Pará 170.291-2   9.219,44 2.304,86 11.524,30

ParaGoMiNaS 170.068-5   621.146,46 155.286,60 776.433,06
ParaUaPEBaS 170.019-7   1.860.657,27 465.164,34 2.325.821,61
PaU d’arco 170.296-3   11.490,63 2.872,67 14.363,30
PEiXE-Boi 170.088-0   15.783,22 3.945,81 19.729,03
PiÇarra 170.670-5   13.641,71 3.410,44 17.052,15
PlacaS 170.661-6   32.387,70 8.096,96 40.484,66

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   4.412,20 1.103,06 5.515,26
PorTEl 170.048-0   6.711,12 1.677,78 8.388,90

PorTo dE MoZ 170.079-0   7.774,53 1.943,64 9.718,17
PraiNHa 170.037-5    8.573,34 2.143,36 10.716,70

PriMaVEra 170.089-8   18.604,19 4.651,04 23.255,23
QUaTiPUrU 170.680-2   12.576,90 3.144,24 15.721,14
rEdENÇÃo 170.059-6   755.027,33 188.756,81 943.784,14
rio Maria 170.060-0    83.722,67 20.930,68 104.653,35

roNdoN Pará 170.081-2   180.328,41 45.082,11 225.410,52
rUrÓPoliS 170.030-8   56.815,25 14.203,80 71.019,05

SaliNÓPoliS 170.091-0   100.051,45 25.012,87 125.064,32
SalVaTErra 170.102-9   20.993,33 5.248,34 26.241,67

STa BarBara do Pará 170.278-5   39.759,43 9.939,89 49.699,32
SaNTa crUZ arari 170.100-2   793,16 198,28 991,44
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   192.651,64 48.162,93 240.814,57

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   35.731,89 8.933,00 44.664,89
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   36.663,24 9.165,83 45.829,07

SaNTa Maria Pará 170.012-0   101.409,25 25.352,31 126.761,56
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   117.098,37 29.274,60 146.372,97

SaNTarÉM 170.038-3   1.535.936,07 383.984,03 1.919.920,10
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   5.689,18 1.422,30 7.111,48

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   58.239,08 14.559,77 72.798,85
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   18.099,35 4.524,85 22.624,20
SÃo doMiN araGUaia 170.297-1   65.288,43 16.322,13 81.610,56
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   14.204,95 3.551,24 17.756,19

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   142.442,70 35.610,69 178.053,39
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   33.966,98 8.491,76 42.458,74

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7   64.224,97 16.056,25 80.281,22
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   2.116,41 529,10 2.645,51
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   18.550,80 4.637,70 23.188,50

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   24.037,58 6.009,42 30.047,00

SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   105.159,53 26.289,90 131.449,43

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   1.089,29 272,32 1.361,61

SaPUcaia 170.672-1   15.500,05 3.875,01 19.375,06

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4    19.678,91 4.919,74 24.598,65

SoUrE 170.600-4   17.631,03 4.407,78 22.038,81

TailÂNdia 170.099-5   206.439,97 51.610,02 258.049,99
TErra alTa 170.277-7   11.764,15 2.941,06 14.705,21

TErra SaNTa 170.293-9    5.515,95 1.378,98 6.894,93

ToME-aÇU 170.095-2   186.933,79 46.733,49 233.667,28

TracUaTEUa 170.685-3   24.779,77 6.194,96 30.974,73
TrairÃo 170.294-7   25.327,26 6.331,82 31.659,08
TUcUMÃ 170.064-2   275.175,84 68.793,94 343.969,78
TUcUrUÍ 170.026-0   408.663,90 102.166,00 510.829,90

UliaNÓPoliS 170.280-7   49.147,72 12.286,94 61.434,66
UrUará 170.078-2   163.076,98 40.769,26 203.846,24
ViGia 170.016-2   44.558,55 11.139,64 55.698,19

ViSEU 170.082-0   27.665,04 6.916,23 34.581,27

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   35.100,16 8.775,07 43.875,23

XiNGUara 170.066-9   298.782,34 74.695,60 373.477,94

ToTal  29.600.390,95 7.400.097,75 37.000.488,70

Protocolo: 704020
Portaria Nº 645 de 13 de setembro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, consideran-
do o disposto no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve: 
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  icMS  aos  Municípios,  refe-
rente  ao período  de  01 a 31 de agosto de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do icMs – Período de 01 a 31.08.2021

MUNicÍPio   coNTa MUNicÍPioS (1) fUNdEB  (2) ToTal  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 1.535.675,68 383.918,92 1.919.594,60

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 405.131,53 101.282,88 506.414,41
acará 170.098-7 867.750,84 216.937,71 1.084.688,55
afUá 170.039-1 590.079,41 147.519,85 737.599,26

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 1.165.953,86 291.488,46 1.457.442,32
alENQUEr 170.027-8 953.872,20 238.468,05 1.192.340,25
alMEriM 170.028-6 3.003.804,98 750.951,25 3.754.756,23
alTaMira 170.076-6 5.266.420,87 1.316.605,22 6.583.026,09
aNaJáS 170.040-5 524.489,94 131.122,48 655.612,42

aNaNiNdEUa 170.074-0 9.361.781,53 2.340.445,38 11.702.226,91
aNaPU 170.659-4 942.310,14 235.577,53 1.177.887,67

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 440.579,07 110.144,77 550.723,83
aUrora do Pará 170.271-8 416.563,29 104.140,82 520.704,12

aVEiro 170.029-4 630.148,72 157.537,18 787.685,90
BaGrE 170.041-3 450.267,22 112.566,80 562.834,02
BaiÃo 170.051-0 541.336,86 135.334,22 676.671,08

BaNNacH 170.664-0 546.397,44 136.599,36 682.996,80
BarcarENa 170.052-9 10.376.836,25 2.594.209,06 12.971.045,31

BElÉM 170.001-4 40.775.085,77 10.193.771,44 50.968.857,21
BElTErra 170.660-8 600.426,98 150.106,75 750.533,73

BENEVidES 170.075-8 3.186.032,77 796.508,19 3.982.540,97
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 606.638,88 151.659,72 758.298,60

BoNiTo 170.094-4 758.937,43 189.734,36 948.671,79
BraGaNca 170.086-3 1.076.375,47 269.093,87 1.345.469,34

BraSil NoVo 170.283-1 648.980,33 162.245,08 811.225,41
BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 463.381,27 115.845,32 579.226,58

BrEU BraNco 170.284-0 1.158.860,08 289.715,02 1.448.575,10
BrEVES 170.042-1 933.693,67 233.423,42 1.167.117,08
BUJarU 170.096-0 421.492,96 105.373,24 526.866,20

cacHoEira do arari 170.103-7 430.939,13 107.734,78 538.673,91
cacHoEira do Piriá 170.681-0 381.604,30 95.401,07 477.005,37

caMETá 170.053-7 895.867,19 223.966,80 1.119.833,99
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 20.012.697,01 5.003.174,25 25.015.871,26

caPaNEMa 170.084-7 1.246.113,85 311.528,46 1.557.642,31
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 720.259,90 180.064,97 900.324,87

caSTaNHal 170.003-0 6.253.368,08 1.563.342,02 7.816.710,11
cHaVES 170.043-0 549.592,04 137.398,01 686.990,05
colarES 170.004-9 282.840,03 70.710,01 353.550,04

coNc. araGUaia 170.058-8 931.815,17 232.953,79 1.164.768,97
coNcordia do Pará 170.097-9 630.181,98 157.545,50 787.727,48
cUMarU do NorTE 170.285-8 1.197.035,95 299.258,99 1.496.294,94

cUrioNÓPoliS 170.017-0 1.882.579,44 470.644,86 2.353.224,30
cUrraliNHo 170.044-8 459.953,23 114.988,31 574.941,54

cUrUá 170.678-0 328.895,44 82.223,86 411.119,30
cUrUÇá 170.005-7 448.963,93 112.240,98 561.204,91

doM EliZEU 170.083-9 1.488.887,92 372.221,98 1.861.109,90
Eldorado do caraJáS 170.286-6 941.468,23 235.367,06 1.176.835,29
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faro 170.031-6 526.093,19 131.523,30 657.616,48
florESTa do araGUaia 170.677-2 739.216,92 184.804,23 924.021,16

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 443.086,77 110.771,69 553.858,47
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 807.826,14 201.956,53 1.009.782,67

GUrUPá 170.045-6 588.417,26 147.104,32 735.521,58
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 649.184,17 162.296,04 811.480,21
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 609.646,42 152.411,61 762.058,03

iNHaNGaPi 170.007-3 379.168,91 94.792,23 473.961,13
iPiXUNa do Pará 170.276-9 1.042.924,82 260.731,21 1.303.656,03

iriTUia 170.070-7 469.391,46 117.347,87 586.739,33
iTaiTUBa 170.032-4 4.911.927,16 1.227.981,79 6.139.908,95

iTUPiraNGa 170.020-0 1.195.447,96 298.861,99 1.494.309,95
JacarEacaNGa 170.288-2 4.377.782,03 1.094.445,51 5.472.227,54

JacUNdá 170.021-9 765.170,69 191.292,67 956.463,37
JUrUTi 170.033-2 2.081.571,77 520.392,94 2.601.964,71

liMoEiro aJUrU 170.055-3 404.386,66 101.096,66 505.483,32
MÃE do rio 170.071-5 505.316,56 126.329,14 631.645,70

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 302.444,58 75.611,15 378.055,73
MaraBá 170.022-7 17.610.203,94 4.402.550,98 22.012.754,92

MaracaNÃ 170.009-0 405.384,19 101.346,05 506.730,24
MaraPaNiM 170.010-3 416.716,17 104.179,04 520.895,22
MariTUBa 170.675-6 3.350.810,36 837.702,59 4.188.512,95

MEdicilÂNdia 170.077-4 1.076.686,42 269.171,60 1.345.858,02
MElGaÇo 170.046-4 500.794,57 125.198,64 625.993,21
MocaJUBa 170.056-1 450.130,82 112.532,70 562.663,52

MoJU 170.057-0 2.396.416,35 599.104,09 2.995.520,44
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 532.965,43 133.241,36 666.206,79

MoNTE alEGrE 170.034-0 924.476,36 231.119,09 1.155.595,45
MUaNá 170.105-3 493.762,12 123.440,53 617.202,66

NV ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 442.146,92 110.536,73 552.683,65
NoVa iPiXUNa 170.666-7 516.831,33 129.207,83 646.039,16

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 334.258,42 83.564,60 417.823,02
NoVo ProGrESSo 170.289-0 2.495.429,31 623.857,33 3.119.286,64

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 1.654.869,62 413.717,41 2.068.587,03
ÓBidoS 170.035-9 1.043.971,17 260.992,79 1.304.963,97

oEiraS do Pará 170.047-2 472.282,44 118.070,61 590.353,05
oriXiMiNá 170.036-7 4.513.616,00 1.128.404,00 5.642.020,00

oUrEM 170.093-6 402.499,62 100.624,91 503.124,53
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 1.764.307,97 441.076,99 2.205.384,96

PacaJáS 170.018-9 1.249.060,97 312.265,24 1.561.326,21
PalESTiNa do Pará 170.291-2 441.797,83 110.449,46 552.247,29

ParaGoMiNaS 170.068-5 5.759.822,31 1.439.955,58 7.199.777,89
ParaUaPEBaS 170.019-7 39.369.304,65 9.842.326,16 49.211.630,81
PaU d’arco 170.296-3 416.780,56 104.195,14 520.975,70
PEiXE-Boi 170.088-0 288.147,47 72.036,87 360.184,34
PiÇarra 170.670-5 884.656,66 221.164,16 1.105.820,82
PlacaS 170.661-6 617.160,09 154.290,02 771.450,11

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 424.978,37 106.244,59 531.222,96
PorTEl 170.048-0 1.072.933,40 268.233,35 1.341.166,75

PorTo dE MoZ 170.079-0 724.804,17 181.201,04 906.005,21
PraiNHa 170.037-5 727.317,37 181.829,34 909.146,71

PriMaVEra 170.089-8 767.335,42 191.833,85 959.169,27
QUaTiPUrU 170.680-2 354.448,55 88.612,14 443.060,68
rEdENÇÃo 170.059-6 2.417.973,24 604.493,31 3.022.466,55
rio Maria 170.060-0 1.170.875,59 292.718,90 1.463.594,49

roNdoN Pará 170.081-2 1.176.132,69 294.033,17 1.470.165,86
rUrÓPoliS 170.030-8 736.411,09 184.102,77 920.513,86

SaliNÓPoliS 170.091-0 616.078,95 154.019,74 770.098,68
SalVaTErra 170.102-9 428.710,02 107.177,51 535.887,53

STa BarBara do Pará 170.278-5 574.120,16 143.530,04 717.650,19
SaNTa crUZ arari 170.100-2 315.045,37 78.761,34 393.806,71
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 1.367.036,14 341.759,04 1.708.795,18

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 429.234,27 107.308,57 536.542,83
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 1.360.727,51 340.181,88 1.700.909,39

SaNTa Maria Pará 170.012-0 515.219,23 128.804,81 644.024,04
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 2.238.721,87 559.680,47 2.798.402,33

SaNTarÉM 170.038-3 6.150.217,01 1.537.554,25 7.687.771,26
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 287.262,85 71.815,71 359.078,56

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 623.652,42 155.913,11 779.565,53

S. caETaNo odiVElaS 170.014-6 369.417,59 92.354,40 461.771,99
SÃo doM. araGUaia 170.297-1 627.869,87 156.967,47 784.837,34

SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 409.912,59 102.478,15 512.390,74
SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 3.793.078,72 948.269,68 4.741.348,40

SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 392.228,95 98.057,24 490.286,18
S. GEraldo araGUaia 170.067-7 1.254.690,65 313.672,66 1.568.363,31
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 276.268,05 69.067,01 345.335,07
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 404.946,61 101.236,65 506.183,26

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 469.439,07 117.359,77 586.798,83
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 666.788,17 166.697,04 833.485,21

S. SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 423.937,50 105.984,38 529.921,88
SaPUcaia 170.672-1 461.198,85 115.299,71 576.498,56

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 626.750,59 156.687,65 783.438,24
SoUrE 170.600-4 481.568,71 120.392,18 601.960,89

TailÂNdia 170.099-5 1.718.114,94 429.528,74 2.147.643,68
TErra alTa 170.277-7 337.737,11 84.434,28 422.171,38

TErra SaNTa 170.293-9 1.157.937,31 289.484,33 1.447.421,64
ToME-aÇU 170.095-2 1.307.085,20 326.771,30 1.633.856,51

TracUaTEUa 170.685-3 405.527,00 101.381,75 506.908,75

TrairÃo 170.294-7 657.290,74 164.322,68 821.613,42

TUcUMÃ 170.064-2 1.505.813,58 376.453,39 1.882.266,97

TUcUrUÍ 170.026-0 10.291.274,53 2.572.818,63 12.864.093,16
UliaNÓPoliS 170.280-7 1.165.543,43 291.385,86 1.456.929,29

UrUará 170.078-2 1.113.566,93 278.391,73 1.391.958,67
ViGia 170.016-2 649.517,39 162.379,35 811.896,74
ViSEU 170.082-0 622.311,29 155.577,82 777.889,12

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 7.454.750,26 1.863.687,56 9.318.437,82
XiNGUara 170.066-9 2.267.731,70 566.932,92 2.834.664,62

ToTal  305.148.194,82 76.287.048,70 381.435.243,52

Protocolo: 704012
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa n. 4/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do Tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 20/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio nº 18748, aiNf nº 
372017510000576-5, contribuinte MadEM Sa iNdUSTria E coMErcio 
dE MadEiraS E EMBalaGENS, insc. Estadual nº 15543372-5;
Em 20/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário nº 18137, aiNf nº 
012017510000635-4, contribuinte UNiMEd BElEM cooPEraTiVa dE Tra-
BalHo MEdico, insc. Estadual nº 15120493-4,advogado: Wallaci PaN-
ToJa dE oliVEira, oaB/Pa-14410;
Em 20/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário nº 18411, ProcESSo 
nº 042020730002680-7, contribuinte cErÂMica TarUMÃ lTda ME, insc. 
Estadual nº15120909-0;
Em 20/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário nº 18447, ProcES-
So nº 252019730000704-5, contribuinte alaNNa coMErcio lTda - EPP, 
insc. Estadual nº 15276992-7;
Em 20/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário nº 18758, ProcES-
So nº 252020730000212-5, l PiNHEiro coMErcio dE coSMETicoS 
lTda, insc. Estadual nº 15322065-1, advogado: PEdro da coSTa dU-
arTE filHo, oaB/Pa-10384, advogado: JUarEZ carNEiro filHo, oaB/
Pa-26710.
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 21/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17568, aiNf 
nº 352017510003225-0 , contribuinte claro S.a., insc. Estadual nº. 
15268696-7 ,advogado: THiaGo aUGUSTo oliVEira dE MESQUiTa, oaB/
Pa-14106,
Em 21/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17566, aiNf 
nº 262017510000817-2 , contribuinte claro S.a., insc. Estadual nº. 
15268696-7 ,advogado: THiaGo aUGUSTo oliVEira dE MESQUiTa, oaB/
Pa-14106,
Em 21/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18246, aiNf 
nº 182020510000071-6 , contribuinte claro S.a., insc. Estadual nº. 
15268696-7 ,advogado: dJalMa TadEU corrEa, oaB/Sc-38784,
Em 21/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18390, aiNf nº 
092017510000665-5 , contribuinte coMErcio iMPorTacao E EXPorTa-
cao dE aliMENToS Tio BETo lTda, insc. Estadual nº. 15251482-1
Em 21/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18388, aiNf nº 
092017510000662-0 , contribuinte coMErcio iMPorTacao E EXPorTa-
cao dE aliMENToS Tio BETo lTda, insc. Estadual nº. 15251482-1
Em 21/09/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18464, aiNf nº 
092017510000656-6 , contribuinte coMErcio iMPorTacao E EXPorTa-
cao dE aliMENToS Tio BETo lTda, insc. Estadual nº. 15251482-1

Protocolo: 704161
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JULGaMeNtos de recUrsos - iNdices da cota Parte
Processo Nº: 2021/959742
iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado doS caraJáS
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo doS ÍNdicES ProViSÓrioS PUBlicadoS No 
dEcrETo Nº 1760/2021.
do PEdido:
a Prefeitura Municipal de Eldorado dos carajás, através de seu procurador, 
o Sr. PAULO CEZAR BRANCHES BRITO, impugna os índices provisórios pu-
blicados para vigência no ano 2022, nos seguintes termos e itens:
1 – Que sejam consideradas e computadas para o Va do município, as 
informações de: extração e venda de minérios demonstradas e publicadas 
pela agência Nacional de Mineração – aNM, sob o título arrecadadores de 
cfEM;

arrecadador cPf/cNPJ operação

ana Maria G. da c. Mota 08.740.651/0001-20 16.265.859,60

Britamil Mineração e Serviços ltda. 05.212.138/0001-78 302.778.444,67

Geologia canaã Extrativismo Mineral Eireli 20.929.711/0001-52 54.975.726,89

ToTal  374.020.031,16

2 – Que seja computado para o Va do município o valor referente ao co-
nhecimento de Transporte;
3 - Que sejam confrontados e computados os dados fornecidos pelos ór-
gãos competentes, e principalmente que fazem parte do grupo de Trabalho, 
que apuram anualmente a produção primária vegetal, extrativista, horti-
frutigranjeiros, avicultura, suinocultura, caprinos, bovinos e bubalinos;
4 - Que sejam processas as informações necessárias a alteração do índice 
do valor adicionado referente ao município de Eldorado dos carajás, com 
base nos pedidos elencados dos itens de 1 a 3 dos pedidos.
dEciSÃo:
1 – Quanto ao item 1, informamos que o documento anexado (consulta 
aNM) não pode ser aproveitado para o cálculo, uma vez que não faz parte 
do rol de documentos utilizados no cálculo do Va, conforme determinam 
o art. 2º do decreto 4.478/2001 e o art. 3º da iN 016/2021. Esclare-
cemos que a empresa GEoloGia caNaÃ EXT. MiNEral EirEli, cNPJ: 
20.929.711/0001-52, está cadastrada no município de Parauapebas. Para 
a empresa aNa Maria G. da c. MoTa (iE= 152633421) o Va computado 
para o exercício de 2020 foi de r$ 420.596,56 e para a empresa BriTaMil 
MiNEraÇÃo E SErViÇoS lTda (iE= 152291199) o Va de 2020 foi de r$ 
24.802.642,90. os valores do Va foram calculados com base nas declara-
ções apresentadas pelos respectivos contribuintes.
2 – Quanto ao item 2, temos a informar que foram computadas para o Va, 
o Valor de r$ 38.328,05 através do caTrac (conhecimento avulso) e r$ 
9.659.201,14 através do cTe.
3 – Quanto ao item 3, temos a informar que foram computadas para o Va 
de Gado BoViNo o Valor de r$ 43.154.257,14. Para o Gado BUBaliNo 
foi incorporado o Valor de r$ 5.424,00 e para os produtos diversos (ma-
deira, carvão, hortifrutícolas, avícolas, suínos, caprinos e demais produtos, 
incluindo sucatas, etc.), o total de r$ 37.404.820,73.
4 – Quanto ao item 04 que solicita o processamento das informações ne-
cessárias as alterações do Va referente ao município de Eldorado dos ca-
rajás, temos a informar que, apesar de não terem sido fornecidos dados 
que comprovem tais distorções, esclarecemos, que todas as declarações 
existentes na base, após a publicação dos índices provisórios, serão recep-
cionadas, incorporadas, processadas, computadas e atualizadas, de acordo 
com a metodologia definida pela legislação e aprovada pelo Grupo de Tra-
balho Cota Parte do ICMS, até o processamento final dos índices definiti-
vos. as diferenças entre os valores apurados no Va e aqueles declarados à 
aNM serão encaminhados à diretoria de fiscalização para análise e demais 
providências;
dessa forma, julga-se improcedente os itens 01 a 03 e parcialmente pro-
cedente o item 04 da impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte
Processo Nº: 2021/959854
iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo doS ÍNdicES ProViSÓrioS PUBlicadoS No 
dEcrETo Nº 1760/2021.
do PEdido:
a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, através de seu procurador, o Sr. 
PAULO CEZAR BRANCHES BRITO, impugna os índices provisórios publica-
dos para vigência no ano 2022, nos seguintes termos e itens:
1 – Que sejam consideradas e computadas para o Va do município, as infor-
mações de: extração e venda de minérios demonstradas e publicadas pela 
agência Nacional de Mineração – aNM, sob o título arrecadadores de cfEM;

arrecadador cPf/cNPJ operação
cEraMica cariJo lTda 34686865/0001-75 32.434.698,90

iMErYS rio caPiM caUliM S.a. 16532798/0001-52 1.115.544.366,93
Para PiGMENToS S a 33931510/0001-31 371.131.094,31

ToTal  1.519.110.160,14

2 – Que seja computado para o Va do município o valor referente ao co-
nhecimento de Transporte;
3 - Que sejam confrontados e computados os dados fornecidos pelos ór-
gãos competentes, e principalmente que fazem parte do grupo de Trabalho, 
que apuram anualmente a produção primária vegetal, extrativista, horti-
frutigranjeiros, avicultura, suinocultura, caprinos, bovinos e bubalinos;

4 - Que sejam processas as informações necessárias a alteração do índice 
do valor adicionado referente ao município de ipixuna do Pará, com base 
nos pedidos elencados dos itens de 1 a 3 dos pedidos.
dEciSÃo:
1 – Quanto ao item 1, informamos que o documento anexado (consulta 
aNM) não pode ser aproveitado para o cálculo, uma vez que não faz parte 
do rol de documentos utilizados no cálculo do Va, conforme determinam o 
art. 2º do decreto 4.478/2001 e o art. 3º da iN 016/2021. Esclarecemos 
que a empresa cEraMica cariJo lTda, cNPJ: 34.686.865/0001-75, está 
cadastrada no município de Paragominas. Para a empresa iMErYS rio 
caPiM caUliM Sa (iE= 151801266) o Va computado para o exercício de 
2020 foi de r$ 39.494.628,77 e para a empresa Para PiGMENToS S/a 
(iE= 151828520) o Va de 2020 foi de r$ 54.262.502,17. os valores do Va 
foram calculados com base nas declarações apresentadas pelos respectivos 
contribuintes.
2 – Quanto ao item 2, temos a informar que foram computadas para o Va, 
o Valor de r$ 49.323,84 através do caTrac (conhecimento avulso) e r$ 
29.894.883,69 através do cTe.
3 – Quanto ao item 3, temos a informar que foram computadas para o Va 
de Gado BoViNo o Valor de r$ 11.166.774,68. Para o Gado BUBaliNo 
foi incorporado o Valor de r$ 37.600,00 e para os produtos diversos (ma-
deira, carvão, hortifrutícolas, avícolas, suínos, caprinos e demais produtos, 
incluindo sucatas, etc.), o total de r$ 9.208.790,87.
4 – Quanto ao item 04 que solicita o processamento das informações ne-
cessárias as alterações do Va referente ao município de ipixuna do Pará, 
temos a informar que, apesar de não terem sido fornecidos dados que 
comprovem tais distorções, esclarecemos, que todas as declarações exis-
tentes na base, após a publicação dos índices provisórios, serão recepcio-
nadas, incorporadas, processadas, computadas e atualizadas, de acordo 
com a metodologia definida pela legislação e aprovada pelo Grupo de Tra-
balho Cota Parte do ICMS, até o processamento final dos índices definiti-
vos. as diferenças entre os valores apurados no Va e aqueles declarados à 
aNM serão encaminhados à diretoria de fiscalização para análise e demais 
providências;
dessa forma, julga-se improcedente os itens 01 a 03 e parcialmente pro-
cedente o item 4 da impugnação, em havendo dados retificadores, nos 
termos acima.
Publique-se.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte
Processo (Pae) Nº: 2021/949360
iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacarEacaNGa
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo do iNdicE coTa ParTE do icMS - MUNiciPio 
dE JacarEacaNGa
a Prefeitura Municipal de JacarEacaNGa, através de procurador habilita-
do, cleber rodrigues alves, oaB/Pa nº 12.197, impugna os índices provi-
sórios publicados para vigência no ano 2022, nos seguintes termos e itens:
do PEdido:
doS faToS E da raZÃo da iMPUGNaÇÃo
01 – alega que a SEfa/Pa não fornece acesso às informações e documen-
tos utilizados para o cálculo do valor adicionado;
02 – requer o livre acesso às informações e documentos utilizados para o 
cálculo do valor adicionado;
03 – alega que o município não possui competência para garantir o 
cumprimento o cumprimento das variáveis previstas no art. 2º da 
PorTaria Nº 1.341/2021;
04 – Requer a reconsideração do índice provisório para 2022, devendo 
ser restabelecido os patamares condizentes com a realidade econômica 
do município, considerando, especialmente, o produto de arrecadação do 
ICMS-VERDE, para que seja apontado como índice definitivo aquele que já 
é praticado no presente ano de 2021.
dEciSÃo:
01 – com relação aos itens 01 e 02, assinala-se que a SEfa irá disponibili-
zar aos Prefeitos Municipais e às associações de municípios que apresenta-
rem requerimento de informações relatório indicando a inscrição estadual 
do contribuinte, o valor das entradas e das saídas, que são informações 
utilizadas pelo Estado para o cálculo do Va, nos termos do Parecer nº 
639/2021 exarado pela PGE.
02 – Quanto aos itens 03 e 04, assinala-se, em resumo, que a apura-
ção do icMS Verde é realizada nos termos previstos na lei Estadual nº 
7.638/2012, c/c decreto Estadual nº 1.064/2020, os quais são de obser-
vância obrigatória para a administração tributária, conforme reza o Princí-
pio da legalidade insculpido no art. 37 da cf/88, sendo inadequado qual-
quer outro método de apuração do icMS Verde;
03 – Eventuais questionamentos relativos à apuração do icMS Verde de-
vem ser encaminhados, tempestivamente, ao órgão público ambiental 
estadual, conforme dispõe o art. 8º, § 1º e §2º do decreto Estadual nº 
1.064/2020.
04 - As tarefas inerentes ao cálculo dos índices definitivos são desenvol-
vidas de acordo com a legislação tributária aplicada ao tema em apreço 
(cf/88; cE/89; lc 63/1990; lei Estadual nº 5.645/1991; iN 16/2021), 
com base no qual esses índices serão publicados no prazo previsto no art. 
3º, § 8º da lc 63/1990.
dessa forma, julga-se Parcialmente Procedente a impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte
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Processo Nº: 2021/959671
iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rUrÓPoliS
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo doS ÍNdicES ProViSÓrioS PUBlicadoS No 
dEcrETo Nº 1760/2021.
do PEdido:
A Prefeitura Municipal de Rurópolis, através de seu procurador, o Sr. PAULO 
CEZAR BRANCHES BRITO, impugna os índices provisórios publicados para 
vigência no ano 2022, nos seguintes termos e itens:
1 – Que sejam consideradas e computadas para o Va do município, as infor-
mações de: extração e venda de minérios demonstradas e publicadas pela 
agência Nacional de Mineração – aNM, sob o título arrecadadores de cfEM;

arrecadador cPf/cNPJ operação

cal rEiS coMErcio dE calcario E dEriVadoS lTda 08.204.960/0001-85 9.991.590,00

coMiNa EMPrESa dE MiNEracao EirEli 14.133.821/0001-00 363.281.350,11

GilMar SilVa coMÉrcio E SErViÇoS EirEli ME 97.531.843/0001-56 3.150.290,00

ToTal  376.423.230,11

 2 – Que seja computado para o Va do município o valor referente ao co-
nhecimento de Transporte;
3 - Que sejam confrontados e computados os dados fornecidos pelos ór-
gãos competentes, e principalmente que fazem parte do grupo de Trabalho, 
que apuram anualmente a produção primária vegetal, extrativista, horti-
frutigranjeiros, avicultura, suinocultura, caprinos, bovinos e bubalinos;
4 - Que sejam processas as informações necessárias a alteração do índice 
do valor adicionado referente ao município de Rurópolis, com base nos 
pedidos elencados dos itens de 1 a 3 dos pedidos.
dEciSÃo:
1 – Quanto ao item 1, informamos que o documento anexado (consulta 
aNM) não pode ser aproveitado para o cálculo, uma vez que não faz parte 
do rol de documentos utilizados no cálculo do Va, conforme determinam o art. 
2º do decreto 4.478/2001 e o art. 3º da iN 016/2021 Para tanto, demons-
tramos o Valor do Va, e que o mesmo foi calculado com base nas declarações 
apresentadas pelas respectivas empresas, conforme tabela abaixo:

arrecadador cPf/cNPJ Va 2020
cal rEiS coMErcio dE calcario E dEriVadoS lTda 08.204.960/0001-85 3.460.598,96

coMiNa EMPrESa dE MiNEracao EirEli 14.133.821/0001-00 17.701.815,53
GilMar SilVa coMÉrcio E SErViÇoS EirEli ME 97.531.843/0001-56 25.788,80

ToTal  21.188.203,29
 
2 – Quanto ao item 2, temos a informar que foram computadas para o Va, 
o Valor de r$ 10.900,00 através do caTrac (conhecimento avulso) e r$ 
8.342.310,39 através do cTe.
3 – Quanto ao item 3, temos a informar que foram computadas para o Va 
de Gado BoViNo o Valor de r$ 6.057.385,53. Para o Gado BUBaliNo foi 
incorporado o Valor de r$ 6.400,00 e para os produtos diversos (madeira, 
carvão, hortifrutícolas, avícolas, suínos, caprinos e demais produtos, in-
cluindo sucatas, etc.), o total de r$ 10.543.773,51.
4 – Quanto ao item 04 que solicita o processamento das informações ne-
cessárias as alterações do VA referente ao município de Rurópolis, temos 
a informar que, apesar de não terem sido fornecidos dados que compro-
vem tais distorções, esclarecemos, que todas as declarações existentes 
na base, após a publicação dos índices provisórios, serão recepcionadas, 
incorporadas, processadas, computadas e atualizadas, de acordo com a 
metodologia definida pela legislação e aprovada pelo Grupo de Trabalho 
Cota Parte do ICMS, até o processamento final dos índices definitivos. As 
diferenças entre os valores apurados no Va e aqueles declarados à aNM 
serão encaminhados à diretoria de fiscalização para análise e demais pro-
vidências;
dessa forma, julga-se improcedente os itens 01 a 03 e parcialmente pro-
cedente o item 04 da impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte
Processo (Pae) Nº: 2021/959816
iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria daS BarrEiraS
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo doS ÍNdicES ProViSÓrioS PUBlicadoS No 
dEcrETo Nº 1760/2021.
a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, através de seu procu-
rador, o Sr. PAULO CEZAR BRANCHES BRITO, impugna os índices provisó-
rios publicados para vigência no ano 2022, nos seguintes termos e itens:
do PEdido:
1 – Que sejam computadas para o Va do município, as Notas fiscais das 
empresas de laticínios, visto que o montante computado não corresponde 
à realidade da produção leiteira do município;
2 – Que se efetue computado para o Va do município, as Notas fiscais das 
empresas de Milho e Soja, visto que o montante computado não corres-
ponde à realidade da produção do município;
3 – Que seja computado para o Va do município o valor referente ao co-
nhecimento de Transporte;
4 - Que sejam revistas, recalculadas e computadas as Notas fiscais de 
Garimpeiros extratores e diEf’s que tem como critério o lançamento no 
campo iSENTo ou iMUNE das informações que fazem parte do Va das 
empresas autorizadas pelo Banco central do Brasil para compra/Venda 
de minérios, especialmente do produto oUro, com base nas informações 

contidas nos itens 6 e 7 dos fatos e fundamentos;
5 – Que sejam confrontados e computados os dados fornecidos pelos ór-
gãos competentes, e principalmente que fazem parte do grupo de Trabalho, 
que apuram anualmente a produção primária vegetal, extrativista, horti-
frutigranjeiros, avicultura, suinocultura, caprinos, bovinos e bubalinos;
6 - Que sejam consideradas e computadas as informações de operações de 
compra e venda de ouro, demonstradas a publicadas no site da aNM, sob 
o título arrecadadores da cfEM;
7 – Que sejam notificadas as empresas listadas, que provavelmente apre-
sentam divergências declaradas nas diEfs no ano de 2020, no sentido 
de solicitar as correções dos valores declarados através de declarações 
retificadoras;
8 - Que seja encaminhado a diretoria de fiscalização para as providências 
cabíveis ações no sentido de notificar a empresa TRC Pará Agroflorestal (IE 
15.306.656-3 e 15.306.805-1) para apresentarem as informações corre-
tas, inerentes ao município de Santa Maria das Barreiras (Pa), tempesti-
vamente, para que seja computada e produza efeitos, relativamente aos 
índices a serem aplicados para entrega das parcelas aos municípios, a 
partir de janeiro de 2022;
9 - Que sejam apuradas e notificadas empresas que não apresentaram 
anexo i de fEVErEiro/2021, referente ao ano de 2020; e
10 - Que sejam processadas as informações necessárias a alteração do 
índice do valor adicionado com base nos pedidos elencados dos itens de 1 
a 9 dos pedidos.
dEciSÃo:
1 – Quanto ao item 1, temos a informar que foram computadas para o Va 
do município, os valores de r$ 4.289.355,59 referentes às 54.628 Notas 
fiscais avulsas e Notas fiscais Eletrônicas emitidas como entradas pelas 
empresas de laticínios, em um total de 756 produtores de Santa Maria 
das Barreiras;
2 – Quanto ao item 2, temos a informar que foram computadas para o Va 
do município, referentes ao produto Milho, o valor de r$ 10.334.586,00 
referentes às 119.196 Notas fiscais avulsas e Notas fiscais Eletrônicas 
emitidas como entradas pelas empresas, em um total de 33 produtores 
de Santa Maria das Barreiras; e , referentes ao produto Soja, o valor de 
r$ 1.685.354,00 referentes às 748 Notas fiscais avulsas e Notas fiscais 
Eletrônicas emitidas como entradas pelas empresas, em um total de 19 
produtores de Santa Maria das Barreiras;
3 – Quanto ao item 3, temos a informar que foram computadas para o Va 
o Valor de r$ 105.018,00 através do caTrac (conhecimento avulso) e r$ 
26.877.577,10 através do cTe.
4 – Quanto ao item 4, temos a informar que foram computadas para o 
Va do município de Santa Maria das Barreiras o Valor de r$ 2.289.688,84 
através das Notas fiscais de compras (Nfe) de ouro realizadas no Municí-
pio pela empresa de cNPJ 23.102.872/0001-66.
5 - Quanto ao item 5, temos a informar que foram computadas para o Va 
de Gado BoViNo o Valor de r$ 155.617.490,36. Para o Gado BUBaliNo 
foi incorporado o Valor de r$ 32.605,16 e para os produtos diversos (ma-
deira, carvão, hortifrutícolas, avícolas, suínos, caprinos e demais produtos, 
incluindo ouro, sucatas, etc.), o total de r$ 18.816.133,23.
6 – Quanto ao item 6, informamos que o documento anexado (consulta 
aNM) não pode ser aproveitado para o cálculo, uma vez que não faz parte 
do rol de documentos utilizados no cálculo do Va, conforme determinam 
o art. 2º do decreto 4.478/2001 e o art. 3º da iN 016/2021. Entretanto, 
as informações contidas neste item serão encaminhadas a diretoria de 
fiscalização para as demais providências cabíveis e, uma vez encontrada 
omissão de saídas, as mesmas serão computadas no momento oportuno 
através de aiNf, se for o caso;
7 – Quanto ao item 7, em que pede que sejam notificadas as empresas lis-
tadas, que provavelmente apresentam divergências declaradas nas diEfs 
no ano de 2020, no sentido de solicitar as correções dos valores declara-
dos através de declarações retificadoras, temos a informar que, apesar de 
não terem sido fornecidos dados que comprovem tais distorções, todas as 
declarações existentes na base, após a publicação dos índices provisórios, 
serão recepcionadas, incorporadas, processadas, computadas e atualiza-
das, de acordo com a metodologia definida pela legislação e aprovada pelo 
Grupo de Trabalho Cota Parte do ICMS, até o processamento final dos ín-
dices definitivos; A empresa Agropecuária Palmeiras LTDA mudou-se para 
cumaru do Norte e a empresa Triangulo Empreendimentos mudou-se para 
Xinguara. Para as demais, segue abaixo o Va calculado para 2020.

iE Va calculado
15280722-5 aGroSB aGroPEcUaria S.a. 1.326.952,81

15106346-0 aUTo PoSTo flor NorTE lTda 1.046.370,29
15479621-2 aGroPEcUaria caTaraTaS lTda. 672.949,47
15454740-9 aGroPEcUaria caTaraTaS lTda. 17.421.156,08

15603144-2 l S locacoES EirEli 1.729,42
15074480-3 EQUaTorial Para diST. dE ENErGia S.a. 5.091.076,29

15590064-1 rENaTa raMalHETE loiola 2,00
15201926-0 faZENda oUro VErdE Sa 0,00

15259867-7 SaNTa Maria coM. dE Prod. aGroP. lTda 3.322.671,79
15564097-6 SUPEr. MEdrado lTda 2.189.219,08
15249325-5 araUTo MoToS lTda 13.779,38

8 – Quanto aos itens 08, 09 e 10 em que solicita a notificação de empresas 
por apresentarem informações incorretas, dessa forma, prejudicarem o 
cômputo do valor adicionado, temos a informar que, apesar de não te-
rem sido fornecidos dados que comprovem tais distorções, os autos serão 
encaminhados à diretoria de fiscalização para que tome as providências 
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cabíveis e, o valor adicionado, relativo a operações constatadas em ação 
fiscal, será computado para o município, nos termos do § 12, Art. 3º , da 
lei 5.645/91. informamos, ainda, que todas as declarações existentes na 
base, após a publicação dos índices provisórios, serão recepcionadas, in-
corporadas, processadas, computadas e atualizadas, de acordo com a me-
todologia definida pela legislação e aprovada pelo Grupo de Trabalho Cota 
Parte do ICMS, até o processamento final dos índices definitivos;
dessa forma, julga-se improcedente os itens 01 a 06 e parcialmente pro-
cedente os demais itens da impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte
Processo Nº: 2021-952115
iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo do Valor adicioNado E rESPEcTiVo PEr-
cENTUal No ÍNdicE ProViSÓrio do aNo-calENdário dE 2020, Ela-
BoraÇÃo EM 2021 Para aPlicaÇÃo EM 2022
a Prefeitura Municipal de Sapucaia, através do procurador habilitado, ad-
vogado SilVio MarcoS HUida, inscrito na oaB/Go nº 28.765 e oaB/
To nº 5.196-a, impugna o valor adicionado e respectivo percentual no 
índice provisório do ano-calendário de 2020, publicados pelo Decreto nº 
1.760/2021, elaborado em 2021 para aplicação em 2022 nos seguintes 
termos e itens:
do PEdido:
doS faToS E da raZÃo da iMPUGNaÇÃo
1 - Seja recebido a presente, porque cabível à espécie, por estar em con-
sonância com a legislação que rege a matéria;
2 - Seja computado para o índice de participação no icMS de Sapucaia as 
DIEFs (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) retificadas ou en-
viadas fora do prazo;
3 – Seja cancelado o valor das entradas na diEf da empresa EQUaTorial 
Para diSTriBUidora dE ENErGia S.a., os valores correspondentes as 
entradas de bens ou mercadorias destinados a integrar o ativo imobilizado 
do estabelecimento e as entradas de bens ou mercadorias destinadas ao 
uso ou consumo;
4 - Seja cancelado o valor das entradas na diEf das empresas de TElEco-
MUNicaÇÃo (ViVo, TiM, claro, EMPrESaS dE TElEfoNia fiXo, etc), os 
valores correspondentes as entradas de bens ou mercadorias destinados a 
integrar o ativo imobilizado do estabelecimento e as entradas de bens ou 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo;
5 - Seja cancelado o valor das entradas na diEf das empresas cujos os va-
lores são correspondentes as entradas de bens ou mercadorias destinados 
a integrar o ativo imobilizado do estabelecimento e as entradas de bens ou 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo;
6 - Seja computado para o valor adicionado do município as notas fiscais de 
entrada das empresas de lacticínios, visto que o montante computado não 
corresponde a realidade da produção leiteira do município;
7 - requer a informação do valor adicionado computado da produção agro-
pecuária, produção de leite in-natura, valor adicionado do simples nacional, 
valor adicionado referente às empresas revendedoras de combustíveis;
8 – requer a relação de empresas que no momento do fechamento do 
índice estiverem com a inscrição estadual suspensa.
dEciSÃo:
01 – com relação ao item 01, assinala-se que o presente expediente foi 
recepcionado como impugnação tempestiva ao índice cota parte referente 
ao município de SaPUcaia.
02 – Quanto ao item 2, a daif esclarece que foram consideradas todas 
as DIEF enviadas até a data do cálculo do Índice provisório. Ressaltamos 
que, caso seja verificada a existência de novas declarações retificadoras ou 
enviadas fora do prazo, na base de dados da receita federal ou da Secre-
taria da Fazenda, até o cálculo do índice definitivo, essas serão baixadas, 
incorporadas ao banco de dados desta SEfa, processadas e computadas no 
cálculo do Valor adicionado (Va).
03 – Quanto aos itens 3, 4 e 5, cumpre informar que, de acordo com a 
legislação tributária vigente e aplicável para a apuração do Va, não fo-
ram considerados os valores relativos à entrada de bens ou mercadorias 
para integração ao ativo imobilizado do estabelecimento e à entrada de 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento para apu-
ração do valor adicionado, conforme mandamento do art. 6º do decreto 
nº 4.478/2001, c/c art. 8º, iii E iV, da iN nº 16/2021; e art. 4º, i, a e 
b, também da iN nº 16/2021, c/c item 21.1 (aNEXo i - dEclaraNTE dE 
SErViÇoS E oUTroS) do Manual da declaração de informações Econômi-
co-fiscais - diEf - 2020.
04 - Quanto ao item 6, no que se refere ao cômputo para o Va das notas 
fiscais de entradas de leite das empresas de laticínios, foram computa-
das todas as Notas fiscais eletrônicas (Nf-e) emitidas como entradas para 
as indústrias de Transformação, sendo que o valor adicionado, referente ao 
leite, processado para o Município foi de r$ 1.078.629,63 para 2020 e r$ 
2.511.410,25 para 2019, em atendimento ao art. 4º, ii, c, da iN nº 16/2021.
05 - Quanto ao item 7, seguem as seguintes informações acerca do Valor 
adicionado do ano de 2020: [i] Produção agropecuária: r$ 67.782.995,92; 
[ii] Produção de leite in-natura: r$ 1.078.629,63; [iii] Simples Nacional: 
r$ 3.002.931,52; e [iV] revendedoras de combustíveis: r$ 1.367.900,19 
(valor encontrado por meio do cNaE nº 4731800 - comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores).
06 - a SEfa irá disponibilizar aos Prefeitos Municipais e às associações 
de municípios que apresentarem requerimento de informações relatório 
indicando a inscrição estadual do contribuinte, o valor das entradas e das 

saídas, que são informações utilizadas pelo Estado para o cálculo do Va, 
nos termos do Parecer nº 639/2021 exarado pela PGE.
07 - As tarefas inerentes ao cálculo dos índices definitivos são desenvol-
vidas de acordo com a legislação tributária aplicada ao tema em apreço 
(cf/88; cE/89; lc 63/1990; lei Estadual nº 5.645/1991; iN 16/2021), 
com base no qual esses índices serão publicados no prazo previsto no art. 
3º, § 8º da lc 63/1990.
dessa forma, julga-se Parcialmente Procedente a impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte
Processo (Pae) Nº: 2021/953559
iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo do iNdicE coTa ParTE do icMS – MUNiciPio 
dE TErra SaNTa
a Prefeitura Municipal de TErra SaNTa, através do Procuradora do 
Município, lucas da Silva lopes, Matrícula oaB/Pa nº 23644, nomeado 
através da PORTARIA Nº 034/2021-PMTS, impugna os índices provisórios 
publicados para vigência no ano 2022, nos seguintes termos e itens:
do PEdido:
doS faToS E da raZÃo da iMPUGNaÇÃo
alega que os índices de distribuição do icMS atribuídos ao Município de Terra 
Santa foram fixados em patamares inferiores ao realmente devido, na medida 
em que não foram consideradas no cálculo as operações de circulação de mer-
cadorias realizadas pela Mineração Rio do Norte no território de Terra Santa.
dEciSÃo:
01 – os valores relativos às operações praticadas pela empresa Mineração 
rio do Norte foram regularmente levadas a efeito para a apuração do Valor 
adicionado do município requerente.
02 – importa esclarecer que: [i] para 2019 considerou-se para o Municí-
pio de Terra Santa, especificamente em relação às operações da empresa 
Mineração rio do Norte, o Va no valor de r$ 228.341.527,38, conforme 
declarado no anexo i das diEf’s referentes ao ano de 2019; e [ii] para 
2020 considerou-se para o Município de Terra Santa, especificamente em 
relação às operações da empresa Mineração rio do Norte, o Va no valor de 
r$ 185.785.483,95, conforme declarado no anexo i das diEf’s referentes 
ao ano de 2020.
03 - As tarefas inerentes ao cálculo dos índices definitivos são desenvol-
vidas de acordo com a legislação tributária aplicada ao tema em apreço 
(cf/88; cE/89; lc 63/1990; lei Estadual nº 5.645/1991; iN 16/2021), 
com base no qual esses índices serão publicados no prazo previsto no art. 
3º, § 8º da lc 63/1990.
dessa forma, julga-se improcedente a impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 14 de setembro de 2021.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte

Protocolo: 704156

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 108/2021
objeto: Prestação de serviços de infraestrutura Telecomunicações para a 
conexão à rede do Sistema financeiro Nacional -rSfN, inclusive de equi-
pamentos necessários, de manutenção e correlatos.
Valor Total: r$-404.405,43 (quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e cin-
co reais e quarenta e três centavos).
data de assinatura: 15/09/2021
Vigência: 15.09.2021 a 14.09.2026
inexigibilidade de licitação Nº 021/2021 – art. 30, caput da lei 13.303/2016
contratado: claro S/a e rTM – rEdE dE TElEcoMUNicaÇÕES Para o 
MErcado lTda
Endereço:  claro – rua Henri dunant, nº 780, Torres a e B, Santo amaro, São 
Paulo/SP RTM – Rua Líbero Badaró, nº 377, 26º andar, Centro, São Paulo/SP 
Telefone: (21) 2102 7827
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 699718

oUtras MatÉrias
.

dispensa Nº: 031/2021
data: 09.09.2021
Valor Total: r$-0,00
Objeto: Doação de bens móveis.
fundamento Legal: Art. 538 do Código Civil e Art. 29, inciso XVII da Lei 
nº 13.303/16.
donatária: MoViMENTo rEPÚBlica dE EMaÚS - MrE
Endereço: rua Yamada, nº17 - Bairro: Benguí
cEP: 66630-420  Belém/Pa
Telefone: (91) 3285 7693
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 704127
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dispensa Nº: 032/2021
data: 09.09.2021
Valor Total: r$-0,00
Objeto: Doação de bens móveis.
Fundamento Legal: Art. 538 do Código Civil e Art. 29, inciso XVII da Lei 
nº 13.303/16.
donatária: iNSPEToria SalESiaNa MiSSioNária da aMaZÔNia (ESco-
la SalESiaNa do TraBalHo
Endereço: aV. Pedro Miranda, nº 2403 - Bairro: Pedreira
cEP: 66080-000  Belém/Pa
Telefone: 
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 704135

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N.º 868 de 11  de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 682 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020; 
redesignado pela Portaria 88 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 
34.468 de 22/01/2021; redesignado pela portaria 383 de 16 de março de 
2021, publicado no doE 34.523 de 18/03/2021 e prorrogado pela portaria 
n.º 494 de 17 de maio de 2021. redesignado pela portaria n.º671 de 06 
de julho de 2021
coNSidEraNdo o pedido de Prorrogação de prazo da comissão Per-
manente de Processo administrativo disciplinar constante no memo. nº 
306/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2016/435896, composta pelos servidores: iraNY 
do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da 
coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes 
flávio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique 
cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, ma-
trícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregu-
laridades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o 
Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 703998
Portaria N.º 883 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 703 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, Portaria 
n.º 971 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.407 de 
16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 103 de 15 Janeiro de 
2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado pela portaria 
403 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 18/03/2021 e 
prorrogado pela PorTaria Nº 472 de 17 de maio de 2021. redesignado 
pela portaria N.º 674 de 06 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 320/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/542762, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 704001
Portaria N.º 869 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 680 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela Portaria n.º 948 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
80 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 381 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021 e prorrogado pela portaria n.º 466 de 17 de maio de 
2021 e redesignado pela Portaria n.º 673 de 06 de julho de 2021.

coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no memo. nº 305/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/414835, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703994
Portaria N.º 880 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 705 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, Portaria 
n.º 973 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.407 de 
16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 105 de 15 Janeiro de 
2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado pela portaria 
405 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 18/03/2021, 
prorrogado  pela Portaria n.º 473 de 17 de maio de 2021. redesignado  
pela portaria  N.º 668 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogar da comissão Permanente de Pro-
cesso administrativo disciplinar constante no Memo. nº 317/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/309604, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 703995
Portaria N.º 882 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 697 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 965 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
097 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 397 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021 e prorrogado pela PorTaria N.º 470 de 17 de maio 
de 2021. redesignado pela portaria 670 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 319/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/41234 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703996
Portaria N.º 852 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 695 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 963 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
095 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 395 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021 e prorrogado pela PorTaria N.º 468 de 17 de maio 
de 2021, redesignado pela PorTaria Nº 680 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 285/2021.
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r E S o l V E:
i - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/533912 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 703983
Portaria N.º 850 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 664 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020 e a 
PorTaria N.º 933 de 11 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. n° 
34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 064 de 15 
Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 365 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 479 de 17 de março de 2021e 
redesignado pela PorTaria Nº 683 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. 288/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2008/449665, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HEN-
riQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN WaNESSa 
MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com os suplen-
tes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José Henrique 
cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, ma-
trícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregu-
laridades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o 
Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703985
Portaria N.º 855 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 681 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 949 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
81 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 382 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 486 de 17 de maio 
de 2021e redesignado pela PorTaria Nº 678 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. Nº 291/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/414926, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes, flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula n° 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703986
Portaria N.º 857 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 700 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 968 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n.° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
100 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 400 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 485 de 17 de maio 
de 2021 e redesignação pela PorTaria Nº 676 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Per-
manente de Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 
287/2021.

r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/370897 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de julho de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703988
Portaria N.º 859 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 673 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 941 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
073 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 374 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 499 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria Nº 677 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 289/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/505713 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703990
Portaria N.º 858 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 670 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 938 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
70 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 371 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 461 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 648 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 299/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/90385 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703949
Portaria N.º 873 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 675 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 943 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n.° 34.407, de 16/11/2020; redesignado pela Portaria 75 de 15 
Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 376 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 490 de 17 de maio de 2021 e 
redesignado pela PorTaria N.º 644 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Per-
manente de Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 
311/2021.
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r E S o l V E:
i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/21216 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703950
Portaria N.º 854 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 667 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 936 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
067 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 368 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela Portaria 459 de 17 de maio de 
2021 e redesignado pela PorTaria N.º 643 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 298/2021.
r E S o l V E:
i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2013/154481, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HENri-
QUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes Myrian 
Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703946
Portaria N.º 879 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 698 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 966 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
098 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 398 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 491 de 17 de maio de 
2021. redesignado pela portaria 664 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 316/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/183436 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de Setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703947
Portaria N.º 870 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 684 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogação pela PorTaria N.º 952 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 11 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
83 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 385 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 488 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 663 de 06 julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 308/2021.

r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/455922 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes, Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703953
Portaria N.º 876 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 688 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 956 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n.° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 087 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 388 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 481 de 17 de maio de 2021. 
redesignado pela PorTaria N.º 658 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. 313/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/38152 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703957
Portaria N.º 862 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 683 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 951 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020 ; redesignado pela Portaria 
82 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 384 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021 e prorrogado pela PorTaria N.º 483 de 17 de maio 
de 2021e redesignado pela PorTaria N.º 675 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 307/2021.
r E S o l V E:
i - Prorroguar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/435981, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HENri-
QUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes Myrian 
Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703959
Portaria N.º 863 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 668 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, PorTaria 
N.º 937 de 11 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.407 de 
16 de novembro de 2021; redesignado pela Portaria 068 de 15 Janeiro de 
2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado pela portaria 
369 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 18/03/2021, 
prorrogado pela portaria 487 de 17 de maio de 2021 e  redesignado pela 
PorTaria N.º 667 de 06 de julho  de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 300/2021.
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r E S o l V E:
i - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2014/314367 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703962
Portaria N.º 874 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 713 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 976 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
108 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 408 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 498 de 17 de Maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 646 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 312/2021.
r E S o l V E:
i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2013/473769 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
MYriaN WaNESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes flávio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referidos, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021. 
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703964
Portaria N.º 872 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 686 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 954 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 11 de novembro de 2021; redesignado pela Portaria 
85 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 386 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 492 de 17 de maio de 
2021 e redesignado pela PorTaria N.º 651 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 310/2021.
r E S o l V E:
i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/527518, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes, flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula n° 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703966
Portaria N.º 881 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 694 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogado pela PorTaria N.º 962 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n.° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
094 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 394 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021e prorrogado pela PorTaria N.º 467 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 669 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no memo. nº 318/2021.

r E S o l V E:
i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/466025 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, , juntamente com os su-
plentes, Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703975
Portaria N.º 884 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 701 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada PorTaria N.º 969 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020 ; redesignado pela Portaria 
101 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 401 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 471 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 672 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Per-
manente de Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 
321/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2018/453963 e anexo, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
MYriaN WaNESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes flávio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703977
Portaria N.º 886 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 717 de 15 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.352 de 22 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 977 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
109 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021 e 
prorrogada pela Portaria 409, de 16 de março de 2021, publicada no d.oE. 
34.523, de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 515 de 20 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 686 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 323/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 18/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2020/516725 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes Myrian Wanessa Moraes Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703979
Portaria N.º 871 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 685 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogado 
pela PorTaria N.º 953 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 84 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 411 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021 e prorrogado pela PorTaria N.º 493 de 17 de maio de 2021 e 
redesignado pela PorTaria N.º 682 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 309/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/458225, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HENri-
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QUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes Myrian 
Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703981
Portaria Nº. 08/2021-deaUds/sesPa
a diretora do dEaUdS – departamento de auditoria em Saúde/SESPa, no 
uso de suas atribuições legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar a auditora em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, ana Maria Gonçalves do Nascimento, matrícula 
5148235/1 e como colaboradores armando Sérgio carvalho de Souza, ma-
trícula 80015656/2 e Victória Juliana Campos Lodi, matrícula 595874/1, 
sob a coordenação da primeira, para procederem auditoria na fundação 
Hospital de clínicas Gaspar Viana, no dia 15 de setembro de 2021, refe-
rente  ao  Prontuário e AIH da paciente O. C. L, que veio a óbito em função 
de infecção por covid-19.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 14 de setembro de 2021.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 704026
Portaria N.º 861 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 702 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 970 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
102 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 402 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 460 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria Nº 679 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. Nº 292/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2019/162208, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703885
Portaria N.º 864 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 674 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 942 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
074 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 375 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021. Prorrogado pela PorTaria N.º 463 de 17 de maio 
de 2021. resignado pela portaria  645 de 06 de  Julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante na memo. nº 302/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 17/07/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/509780, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de julho de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703875

Portaria N.º 848 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 663 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020 e 
prorrogado pela PorTaria N.º 932 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
063 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 364 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 489 de 17 de maio de 
2021, redesignado pela PorTaria Nº 655 de 06 de junho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Per-
manente de Processo administrativo disciplinar constante no memo. nº 
283/2021.
r E S o l V E:
i - prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2006/53627 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
MYriaN WaNESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes flávio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703876
Portaria N.º 875 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 699 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 967 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
099 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 399 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 496 de 17 de maio 
de 2021, redesignado pela portaria 659 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Permanen-
te de Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 281/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 17/05/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/186137 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703878
Portaria N.º 856 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 704 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 972 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
104 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 404 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 480 de 17 de maio 
de 2021,  redesignado pela portaria 665 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 280/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/50572 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém,  08 de Setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703895
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Portaria N.º 860 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 690 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 958 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
090 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 390 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 475 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria Nº 653 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 290/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/175198, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública, em Exercício.

Protocolo: 703898
Portaria N° 0756 de 10 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/967589.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora aNa PaUla oliVa rEiS, matrícula nº 5831652/1, 
lotada na dirEToria TÉcNica, para responder pelo cargo comissionado 
de dirETor do dEParTaMENTo dE aTENÇÃo À SaÚdE/ daS-4, no perí-
odo de 01.09.2021 a 30.09.2021, em substituição a titular laENa coSTa 
doS rEiS, matrícula nº 5911223/2, que se encontra em gozo de férias 
regulamentares.
Portaria N° 0757 de 10 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/967589.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora aNa PaU-
la oliVa rEiS, matrícula nº 5831652/1, lotada na dirEToria TÉcNica, 
para responder pela dirEToria dE PolÍTicaS dE aTENÇÃo À SaÚdE – 
dPaiS/SESPa, no período de 01.09.2021 a 30.09.2021, em substituição a 
titular laENa coSTa doS rEiS, matrícula nº 5911223/2, que se encontra 
em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0798 de 13 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que dispõe a lei 5.810/94, sobre o direito à licença do 
servidor para atividade política,
E coNSidEraNdo o teor do PaE de nº 2021/305212.
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença para atividade política, para exercer mandato de Vere-
ador no Município de Portel/Pa, no período de 01/09/2021 a 31/12/2024, o 
servidor NaTaliNo SoarES dE liMa, matricula n° 57206225/1, cargo de 
TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotado no 8º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, 
coM oPÇÃo dE rEMUNEraÇÃo PElo Salário dE VErEador.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.09.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 703835
Portaria N.º 885 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 718 de 15 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.352 de 22 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 978 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.352 de 22 de setembro de 2020; redesignado pela Portaria 
110 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021 e 
prorrogada pela PorTaria Nº 410, de 16 de março de 2021, publicado 
no doE 34.523 de 18/03/2021 e prorrogado pela PorTaria N.º 514 de 
20 de maio de 2021. redesignado pela PorTaria N.º 685 de 06 de julho 
de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de Prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. Nº 322/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 18/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2020/276591 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-

plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703858
Portaria N.º 849  de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 711 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 974 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020;  redesignado pela Portaria 106 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34,468 de22/01/2021; redesignado 
pela portaria 406 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021.prorrogado pela PorTaria N.º 474  de 17 de maio  de 2021, 
redesignado pela portaria 666 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de Prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 284/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/198642, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 703865
Portaria N.º 853 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 677 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 945 de 12 de novembro de 2020. publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 77 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 378 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 484 de 17 de maio de 2021, 
redesignado pela PorTaria Nº 654 de 06 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 279/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/251577 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703870
Portaria N.º 851 de 08 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 671 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogado pela PorTaria N.º 939 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n.° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
71 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 372 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021. Prorrogado pela PorTaria Nº 462 de 17 de maio 
de 2021, redesignado pela portaria 649 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 282/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/444254, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HEN-
riQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN WaNESSa 
MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com os suplen-
tes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José Henrique 
cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, ma-
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trícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregu-
laridades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o 
Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703929
Portaria N.º 866 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 676 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 944 de 11 de novembro de 2020. publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
76 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 377 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 464 de 17 de maio de 
2021 e redesignado pela PorTaria N.º 647 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 303/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/203834, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HENri-
QUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes Myrian 
Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703932
Portaria N.º 865 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 672 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 940 de 11 de novembro de 2020. publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
72 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 373 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela Portaria 782 de 17 de maio de 
2021 e redesignado pela PorTaria N.º 650 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 301/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/444661 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703939
Portaria N.º 877 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 696 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 964 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
096 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 396 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 469 de 17 de maio 
de 2021. redesignado pela portaria 661 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de Prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 314/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/550779, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HEN-
riQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN WaNESSa 
MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com os suplen-
tes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José Henrique 

cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, ma-
trícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregu-
laridades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o 
Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de julho de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 703940
Portaria N.º 878 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 689 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 957 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 089 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021 redesignado 
pela portaria 389 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 
de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 458 de 17 de maio de 2021. 
redesignado pela portaria 662 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 315/2021.
r E S o l V E:
i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/100250 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE 
da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os su-
plentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de Setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703944
Portaria N.º 867 de 11 de seteMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 678 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 946 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
078 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 379 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 465 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 652 de 06 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 304/2021.
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 15/09/2021, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/266937, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula n° 57191242/1 José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
Contraditório e à Ampla Defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 703945

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNGEla criSTiNa doS rEiS Maia dE SoUZa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 10.09.2021/08.03.2022.
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: 703843

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.131 de 10 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 11.298:
rESolVE:
coNcEdEr a servidora KlEciaNE do Socorro BarroS da SilVa VarE-
la, id. funcional nº 5901410/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfer-
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magem, lo tada no 9º centro regional de Saúde - Santarém, 180 (cento e 
oitenta) dias de licença à maternidade, no período de 01 de setembro de 
2021 a 27 de fevereiro de 2022.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01 de setembro 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 10/09/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 703778

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.133 de 14 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5160669-1 EdNa Mara PErEira coNcEicao aGENTE dE PorTaria 22/06/2021 a 
19/09/2021

78355 – 
12/08/2021

5900961-1 Marco aNToNio MarQUES doS 
SaNToS ESTaTiSTico 01/07/2021 a 

28/09/2021
78358 – 

12/08/2021

3222292-3 Maria SolaNGE loUrENco TaVarES aSSiSTENTE Social 03/07/2021 a 
30/09/2021

78359 – 
12/08/2021

57194884-1 Marilda SilVa dE oliVEira aSSiSTENTE Social 02/08/2021 a 
15/09/2021

78172 – 
10/08/2021

120995-1 Mario aUGUSTo ViaNa da SilVa aGENTE dE PorTaria 12/06/2021 a 
10/08/2021

78353 – 
12/08/2021

5888905-1 PaBlo da SilVa rEGo MaGalHaES PSicoloGo 07/05/2021 a 
02/11/2021

78354 – 
12/08/2021

54190122-1 SUElY criSTiNa da coSTa raMoS PSicoloGo 04/04/2021 a 
01/08/2021

78363 – 
12/08/2021

54189928-1 rEJaNE aNdrEa BiTTENcoUrT 
aNcHiETa

farMacEUTico Bio-
QUiMico

02/02/2021 a 
31/07/2021

77762 – 
27/07/2021

55589797-1 iErEcE WaldoMira cUNHa caBral 
PaNToJa aGENTE dE PorTaria 11/08/2021 a 

09/10/2021
78559 – 

18/08/2021

5619807-1 Maria JoViNa oliVEira da SilVa PSicoloGo 26/05/2021 a 
24/07/2021

78567 – 
18/08/2021

5148715-1 Maria lEoNor dE oliVEira SilVa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

11/08/2021 a 
25/08/2021

79303 – 
07/09/2021

54191580-1 MaUro roBErTo PaNToJa dE caSTro aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

09/08/2021 a 
24/08/2021

79284 – 
03/09/2021

5154774-1 arliNdo da SilVa MoNTEiro TEcNico dE laBora-
Torio

06/07/2021 a 
07/07/2021

79388 – 
09/09/2021

54194096-1 NaJla oTEro carValHo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

16/08/2021 a 
20/08/2021

79385 – 
09/09/2021

54191867-1 KEllY criSTiNa SaNToS fErrEira TEcNico PaToloGia 
cliNica

02/08/2021 a 
04/08/2021

79295 – 
07/09/2021

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 14/09/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 1.135 de 14 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 Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5139805-1 Maria doS aNJoS dE aBrEU PiNa 
BarBoSa

TEcNico dE SaUdE 
PUBlica

02/04/2021 a 
30/06/2021

78361 – 
12/08/2021

5122201-1 dEValli SaldaNHa araUJo NUTricioNiSTa 16/06/2021 a 
13/09/2021

78362 – 
12/08/2021

6085180-3 ElZa TEiXEira fariaS aUXiliar dE SaÚdE 02/07/2021 a 
29/10/2021

78356 – 
12/08/2021

57193750-1 EVa NETo GalENo farMacEUTico Bio-
QUiMico

21/06/2021 a 
08/10/2021

78360 – 
12/08/2021

54192758-1 TaiNa BarBoSa ParENTE aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

21/07/2021 a 
19/08/2021

78311 – 
12/08/2021

54182981-2 daiSE clENES da SilVa fErNaNdES aSSiSTENTE Social 08/08/2021 a 
06/09/2021

78442 – 
16/08/2021

57194989-1 Mario roBErTo da SilVa MiraNda aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

28/06/2021 a 
25/09/2021

78444 – 
16/08/2021

57175051-1 JaNETE aBrEU corrEa ENfErMEiro 24/07/2021 a 
19/01/2022

78499 – 
17/08/2021

119466-1 Maria dE faTiMa alcaNTara loBaTo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

14/07/2021 a 
11/10/2021

78565 – 
18/08/2021

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 14/09/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 1.140 de 14 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 Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo
3261220-

1 Maria dE BElEM MarQUES aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

03/08/2021 a 
04/08/2021

79292 – 
07/09/2021

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 14/09/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 704080

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 254 de 14 de seteMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 073/2020(BElÉM 
rio SErGUraNÇa EirEli) e os autos do Processo n° 2021/900038;
r E S o l V E: designar a servidora Márcia criSTiNa do NaSciMEN-
TO AIRES, matrícula 54191840 como Suplente de fiscal do contrato nº 
073/2020, para com o titular acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando com-
provada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pa-
gamento, no âmbito da ETSUS/SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa - ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 704099
Portaria Nº 253 de 13 de seteMBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, 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 do contrato nº 005/2020(NorTE TUriSMo lTda 
EPP) e os autos do Processo 2019/459209;
R E S O L V E: I – Revogar a designação da servidora fiscal ANDRÉIA 
oliVEira corrEa, nomeada pela PorTaria Nº 403 dE 21 dE JUlHo 
dE 2020, publicada no doE de 23/07/2020, devido não fazer mais 
parte do quadro de recursos humanos deste departamento de diárias e 
Passagens aéreas – diPa; ii – designar em substituição as servidoras 
lotadas no departamento de diárias e Passagens aéreas – diPa: (fiscal) 
GHEYSa aNGÉlica PaiVa raMoS, matrícula nº 57195630/1, cargo: 
Agente Administrativo e como Suplente de fiscal a servidora ARMINDA 
Socorro BaTiSTa do coUTo, matrícula 57195458/1, cargo: agente 
administrativo, para juntamente com a titular, acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do contrato acima no âmbito da SESPa, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa- ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 704115

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria n° 18, de 08 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.
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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$ 1.360,00
1- 908288  260549     339033 (PaSSaGENS E locoMoÇÃo)   0103000000  
r$ 1.360,00
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: 703176
Portaria n° 19, de 10 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.
iVaN SaNToS da SilVa / MoToriSTa oficial / 55589154-1 / 
184.088.502-53
NoME do SErVidor  /  carGo   / MaTrÍcUla /  c.P.f
ToTal da dESPESa  r$ 478,00
1- 908302  263451  339033 (PaSSaGENS 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: 703177
Portaria N° 22, de 05 de aBriL 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.
EdVaN laUriNHo BarBoSa / MoToriSTa /57173283-1/ 301.957.642-34
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla /  c.P.f
ToTal da dESPESa  r$ 478,00
1- 908302  263451   339033    (ElEMENTo dE dESPESa)          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: 703178
Portaria N° 23, de 06 de abril 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.
MUrilo GoNÇalVES MacHado/ arQUiTETo / 57197857-1 / 729.604.692-91
NoME do SErVidor  /  carGo   / MaTrÍcUla /  c.P.f
ToTal da dESPESa  r$ 1.360,00

1- 908288  260549            339033 (PaSSaGENS E locoMoÇÃo)          
0103000000  r$ 1.360,00
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: 703179
Portaria N° 24, de 07 de aBriL 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 carNEiro alMEida/aG.dE coNTrolE dE ENdEMiaS 
/57206326-1/866.512422-53
NoME do SErVidor / carGo   / MaTrÍcUla /  c.P.f
ToTal da dESPESa  r$ 200,00
1- 908302  262365   339033 (ElEMENTo dE dESPESa)           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: 703180
Portaria N° 25, de 27 de aBriL 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.
EriK dEUTScHEr MarTiNS PiNHo / aGENTE adMiNiSTraTiVo 
/57191253-1/ 697.186.102-78
NoME do SErVidor / carGo   / MaTrÍcUla /  c.P.f
ToTal da dESPESa  r$ 720,00
1- 908302  262383 339033 (ElEMENTo dE dESPESa)           0103000000           r$ 720,00
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: 703181
Portaria N° 27, de 29 de aBriL 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$ 1.000,00
1- 908302  261123 339033 (ElEMENTo dE dESPESa) 0103000000                          r$ 1.000,00
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: 703182
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Portaria N° 28, de 03 de Maio 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.
JoViNa JoSEfa da SilVa MalcHEr / ENfErMEira 
/5459834/1/030.988.002-59
NoME do SErVidor / carGo   / MaTrÍcUla /  c.P.f
ToTal da dESPESa  r$ 500,00
1- 908302       261950     339033    (ElEMENTo dE dESPESa)        
0103000000                  r$ 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: 703183
Portaria N° 29, de 03 de Maio 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.
Maria EMilia rodriGUE riBEiro / aGENTE adMiNiSTraTiVo /5090504-
3/ 269.282.132-72
NoME do SErVidor / carGo   / MaTrÍcUla /  c.P.f
ToTal da dESPESa  r$ 500,00
1- 908302   261950       339033     (ElEMENTo dE dESPESa)      0103000000                
r$ 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: 703184
Portaria N° 30, de 03 de Maio 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$ 760,00
1- 908302  262332 339033 ( PaSSaGEM E locoMoÇÃo) 0103000000                
r$ 760,00
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: 703185

diÁria
.

Portaria N° 2100 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaUaPEBaS
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
5262321 / aMUJacY TaVarES VilHENa / 402.155.202-20
54190704/1 / ValdiNEa coElHo dE alMEida / 155.078.662-87
oBJETiVo: rEaliZar o SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa SaÚdE do idoSo, NoS MUNicÍPioS dE ParaUaPEBaS E 
caNaÃ doS caraJáS- 11° crS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo caraJáS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2101 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaUaPEBaS
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo SÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES ValdiNÉa coElHo dE alMEida 
E aMUJacY TaVarES VilHENa Para rEaliZarEM o SErViÇo dE SUPEr-
ViSÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE do idoSo, NoS MUNi-
cÍPioS NoS MUNicÍPioS dE ParaUaPEBaS E caNaÃ doS caraJáS- 11° 
crS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo caraJáS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2102 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ aNdrEa PoMPEU BarroSo / 796.717.562-04
59580491 / BrENa MENdES dE SoUSa / 021.102.812-60
59588621 / ElToN fErrEira dE carValHo / 934.387.102-34
59581341 / JoÃo dE aSSUNÇÃo Barra JÚNior / 845.895.072-34
54189029-1 / Márcio roNi corrEa liMa / 378.655.362-91
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal rEGioNal da TraN-
SaMaZÔNica No MUNicÍPio dE alTaMira Para acoMPaNHar o cUM-
PriMENTo dE METaS QUaliTaTiVaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2103 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54188993-1 / MYlENNa rodriGUES lUcENa SilVa / 643.366.032-00
59580341 / NaYara da cUNHa MaTiaS / 885.191.632-20
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo da aUTo-aValiaÇÃo do HoS-
PiTal MaTErNo iNfaNTil dE BracarENa- HMiB coM foco No crE-
dENciaMENTo Na iNiciaTiVa do HoSPiTal aMiGo da criaNÇa-iHac 
E aValiaÇÃo diaGNÓSTica E SiTUacioNal da aTENÇÃo MaTErNo-iN-
faNTil NoS MUNicÍPioS dE BarcarENa, aBaETETUBa E iGaraPÉ-Miri, 
rEGiÃo do TocaNTiNS No PErÍodo dE 26 a 30/07/2021
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2104 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 28/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5262321 / aMUJacY TaVarES VilHENa / 402.155.202-20
555894083 / claUdNira caSTro cYSNE / 317.501.923-49
oBJETiVo: rEaliZar oS SErViÇoS dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa SaÚdE do idoSo E oficiNa dE caPaciTaÇÃo da ”iM-
PlEMENTacÃo da ESTraTificaÇÃo da fUNcioNalidadE E liNHa dE 
cUidado”, No MUNicÍPio dE MaraBá- 11º crS, rEGiÃo dE iNTEGra-
ÇÃo caraJáS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2105 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS MYlENNa rodriGUES lUcENa 
SilVa-(NUTricioNiSTa) E NaYara da cUNHa MaTiaS- (ENfErMEira), 
rEaliZar MoNiToraMENTo da aUTo-aValiaÇÃo do HoSPiTal MaTEr-
No iNfaNTil dE BracarENa- HMiB coM foco No crEdENciaMENTo 
Na iNiciaTiVa do HoSPiTal aMiGo da criaNÇa-iHac E aValiaÇÃo 
diaGNÓSTica E SiTUacioNal da aTENÇÃo MaTErNo-iNfaNTil, NoS 
MUNicÍPioS dE BarcarENa, aBaETETUBa E iGaraPÉ-Miri, rEGiÃo do 
TocaNTiNS No PErÍodo dE 26 a 30/07/2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2106 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 28/08/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da SilVa filHo / 223.610.652-15
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES aMUJacY TaVarES VilHENa E 
claUdNira caSTro cYSNE Para rEaliZarEM o SErViÇo dE SUPEr-
ViSÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE do idoSo E oficiNa 
dE caPaciTaÇÃo da ”iMPlEMENTacÃo da ESTraTificaÇÃo da fUNcio-
NalidadE E liNHa dE cUidado”, No MUNicÍPio dE MaraBá- 11º crS, 
rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo caraJáS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2107 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59555041 / carloS PiNHEiro dE alMEida / 667.283.982-87
5959199 / caroliNa MaGNo Baia / 929.619.402-49
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE SaNToS rEiS / 736.164.352-34
59555461 / iVaNETE doS SaNToS fErrEira / 732.497.262-49
571965312 / JardES corrEa coSTa / 295.123.952-15
5949345 / JESSica dE NaZarE SoUZa fErrEira / 006.913.102-38
5959194 / JoSiaNE corrEa SilVa / 765.676.302-30
541840652 / liZETE EliZaBETH aNJoS rodriGUES / 579.724.862-04
5959198 / NaTaSHa MarTiNS da coSTa / 035.986.112-18
57174834/1 / riTa dE caSSia fraNco carValHo / 597.535.792-68
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 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° 2108 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54189377 / ValciNEi da SilVa PiNHEiro / 627.457.192-20
oBJETiVo: PrESTar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE 
irÃo rEaliZar BarrEiraS SaNiTáriaS, fiScaliZaÇÃo EM ESTaBElE-
ciMENToS, caSaS dE fESTaS, BarES, E SiMilarES, EViTar aGloMEra-
ÇÕES, oriENTar o USo adEQUado dE MáScaraS E diSTaNciaMENTo 
Social, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa, dE aBraNGÊNcia da 6ª crS, 
Para o cUMPriMENTo do dEcrETo 800 dE 31 dE Maio dE2020 E SUaS 
aTUaliZaÇÕES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2109 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 01/07/2021 a 05/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231682 / roGÉrio araÚJo coSTa / 684.546.602-59
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 
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° 2110 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 05/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES daNiEl aNdrÉ liMa loPES 
(coordENador iNTEriNo daS/ddaSS), alfrEdo raiMaNdo coorEa 
coiMBra JÚNior (coNTador) E liliaNE alVES Sá (ENfErMEira) Para 
dar iNicio ÀS aTiVidadES dE MoNiToraMENTo daS coNTraTUaliZa-
ÇÕES No 2º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, “iN loco” No MUNi-
cÍPio dE SaNTa iZaBEl-Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2111 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 27/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5167531 / criSTiNa Maria rocHa daMaScENo / 083.195.882-00
5958048 / PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa / 720.432.882-53
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo TÉcNico ao HoSPiTal rEGio-
Nal PÚBlico do TaPaJÓS, oBJETiVaNdo rEaliZar colETa dE aMoS-

TraS dE áGUa dE foNTE HÍdrica dESTE HoSPiTal, iSSo, coM o iN-
TUiTo dE USá-la Para coNSUMo HUMaNo, E aiNda, iNSPEcioNar a 
árEa oNdE SErá iMPlaNTada À TEraPia rENal SUBSTiTUTiVa - HEMo-
diáliSE Para EaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2112 de 13 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 08/07/2021 a 11/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206626 / MicHEllY MilENY MESQUiTa dE SoUZa / 634.236.772-87
oBJETiVo: rEaliZar iMUNiZaÇÃo Para VaciNaÇÃo coNTra HEPaTiTE B , 
TrÍPlicE (SaraMPo, caXUMBa E rUBÉola) E iNflUENZa (GriPE) E oriEN-
TaÇÕES QUaNTo a iMPorTÂNcia do ESQUEMa coMPlETo da VaciNaÇÃo 
Para a PrEVENÇÃo E coNTrolE dE doENÇaS iMUNoPrEViNiVEiS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2113 de 13 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 08/07/2021 a 11/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
102090-1 / oSMar fErrEira NEVES / 223.980.582-04
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar iMUNiZaÇÃo 
Para VaciNaÇÃo coNTra HEPaTiTE B, TrÍPlicE (SaraMPo, caXUMBa 
E rUBÉola) E iNflUENZa (GriPE) E oriENTaÇÕES QUaNTo a iMPor-
TÂNcia do ESQUEMa coMPlETo da VaciNaÇÃo Para a PrEVENÇÃo E 
coNTrolE dE doENÇaS iMUNoPrEViNiVEiS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2114 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 25/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502529-1 / iZaiaS alVES SaNTaNa / 062.059.842-53
oBJETiVo: rEaliZar a ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS NoS 
rEfEridoS MUNicÍPioS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2115 de 14 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 22/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59579721 / aloNSo Vilar PiNHEiro / 697.543.732-72
oBJETiVo: PrESTar aPoio áS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS E PoSTEriorMENTE rEaliZar o ToMBaMENTo doS PaTriMoNiaiS 
No HoSPiTal dE rEGioNal dE SaliNÓPoliS/Pa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2116 de 14 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 22/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
59579231 / lUcaS BarroS riBEiro / 018.801.502-71
oBJETiVo: PrESTar aPoio áS ENTrEGaS doS MaTEriaiS E EQUiPa-
MENToS TÉcNicoS HoSPiTalarES No HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓ-
PoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2117 de 14 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 22/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57195771 / raiMUNdo WaGNEr corrEa SilVa / 398.842.792-68
oBJETiVo: PrESTar aPoio áS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS No HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2118 de 14 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 22/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571975631 / oSMariNo ViEira da coSTa JÚNior / 457.879.802-04
oBJETiVo: PrESTar aPoio áS ENTrEGaS doS MEdicaMENToS, MaTE-
riaiS E EQUiPaMENToS TÉcNicoS E HoSPiTalarES No HoSPiTal rE-
GioNal dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS



 diário oficial Nº 34.699  33 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

Portaria N° 2119 de 14 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/06/2021 a 22/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM aS ENTrEGaS 
No HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS/Pa. 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2120 de 14 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 05/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958205 / alfrEdo raiMUNdo corrEa coiMBra JUNior / 722.738.952-91
54191221 / daNiEl aNdrÉ liMa loPES / 562.787.992-00
5956138 / liliaNE alVES Sá / 032.067.476-27
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo da coNTraTUaliZaÇÕES No 2º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, No PErÍodo dE 05.07.2021, No 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl-Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2121 de 15 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 19/07/2021 a 23/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0729345-1 / fErNaNdo aUGUSTo da SilVa ScErNi / 145.807.722-53
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE dE diViSÃo TÉcNica do 7º cENTro rE-
GioNal dE SaÚdE Para a rEaliZaÇÃo da caMPaNHa JUlHo aMarElo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2122 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 07/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502529-1 / iZaiaS alVES SaNTaNa / 062.059.842-53
oBJETiVo: rEaliZar a ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTES No HoS-
PiTal dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2123 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 09/07/2021 a 09/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502529-1 / iZaiaS alVES SaNTaNa / 062.059.842-53
oBJETiVo: rEaliZar a ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTES No HoS-
PiTal dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2124 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: liMoEiro do aJUrU
PErÍodo: dE 12/07/2021 a 15/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYriS dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJETiVo: rEaliZar a iMPlEMENTaÇÃo E ENTrEGa dE MaTEriaiS do 
ProJETo TElEMEdiciNa NoS MUNicÍPioS dE MocaJUBa, caMETá, oEi-
raS do Pará E liMoEiro do aJUrÚ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2125 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: liMoEiro do aJUrU
PErÍodo: dE 12/07/2021 a 15/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190539-1 / raiMUNdo dE araÚJo MoraiS / 094.650.652-34
oBJETiVo: coNdUZir a SErVidora cYriS dE NaZarÉ PErEira (ENfEr-
MEira), Para iMPlEMENTaÇÃo E ENTrEGa doS MaTEriaiS do ProJETo 
TElEMEdiciNa, NoS MUNicÍPioS dE MocaJUBa, caMETá, oEiraS do 
Pará E liMoEiro do aJUrU/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2126 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 08/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYriS dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJETiVo: iMPlEMENTar E ENTrEGar MaTEriaiS do ProJETo TElEME-
diciNa NoS MUNicÍPioS dE BUJarU E iGaraPÉ Miri.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 2127 de 13 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 07/07/2021 a 08/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190539-1 / raiMUNdo dE araÚJo MoraiS / 094.650.652-34
oBJETiVo: coNdUZir a SErVidora cYriS dE NaZarÉ PErEira (ENfEr-
MEira), Para iMPlEMENTaÇÃo E ENTrEGa doS MaTEriaiS do ProJETo 
TElEMEdiciNa, NoS MUNicÍPioS dE BUJarU E iGaraPÉ Miri/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2130 de 15 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 10/07/2021 a 10/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
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
Portaria N° 2131 de 15 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 13/07/2021 a 13/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57211437 / TaMirYS BarroS riBEiro / 938.827.002-97
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS No MUNicÍ-
Pio dE cacHoEira do arari, SalVaTErra, SaNTa crUZ do arari E 
SoUrE, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2132 de 15 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 09/07/2021 a 10/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª 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 oNdE rEali-
Zará 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° 2133 de 15 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 11/07/2021 a 12/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª 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° 2134 de 15 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 09/07/2021 a 10/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo 
da 2ª ENTrEGa / 4ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a co-
Vid 19 Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS, coM 
Parada Na rEdE frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará - 2º 
crS oNdE irá rEaliZar aS MESMaS aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2135 de 15 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 11/07/2021 a 12/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo 
da 2ª ENTrEGa / 4ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a co-
Vid 19 Na rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo 
MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 2136 de 15 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 13/07/2021 a 13/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE MUaNá, PoNTa dE PEdra E SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, EM 
ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2137 de 15 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 02/08/2021 a 05/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572063261 / BárBara arETHa carNEiro alMEida / 866.512.422-53
57206326 / SoNia Maria liMa da SilVa / 751.741.622-72
oBJETiVo: rEUNiÃo TÉcNica coM a coordENaÇÃo dE ENdEMiaS do 
11º crS E SUPErViSÃo TÉcNica No laBoraTÓrio dE ENToMoloGia 
rEGioNal, No PErÍodo dE 02 a 05/08/2021 EM MaraBá. 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2138 de 15 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 02/08/2021 a 05/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNTo fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar aS SErVidoraS BarBara 
arETHa carNEiro alMEida E SoNia Maria liMa da SilVa QUE irÃo 
rEaliZar rEUNiÃo TÉcNica coM a coordENaÇÃo dE ENdEMiaS do 
11º crS E SUPErViSÃo TÉcNica No laBoraTorio dE ENToMoloGia 
rEGioNal EM MaraBá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2139 de 18 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa BárBara
PErÍodo: dE 19/05/2021 a 19/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
106119 / Maria dE BElEM doS SaNToS coElHo / 048.711.032-34
oBJETiVo: Para rEaliZarEM MoNiToraMENTo dE NoTificaÇÃo, iN-
VESTiGaÇÃo E aÇÕES dE BloQUEio Para o coNTrolE do SUrTo dE 
SaraMPo No MUNicÍPio dE SaNTa BarBara.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2140 de 18 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa BárBara
PErÍodo: dE 19/05/2021 a 19/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica Para 
rEaliZarEM MoNiToraMENTo dE NoTificaÇÃo, iNVESTiGaÇÃo E 
aÇÕES dE BloQUEio Para o coNTrolE do SUrTo dE SaraMPo No 
MUNicÍPio dE SaNTa BarBara
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2141 de 18 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa
PErÍodo: dE 20/05/2021 a 20/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
106119 / Maria dE BElEM doS SaNToS coElHo / 048.711.032-34
oBJETiVo: Para rEaliZarEM MoNiToraMENTo dE NoTificaÇÃo, iN-
VESTiGaÇÃo E aÇÕES dE BloQUEio Para o coNTrolE do SUrTo dE 
SaraMPo No MUNicÍPio dE MariTUBa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2142 de 18 de Maio de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MariTUBa
PErÍodo: dE 20/05/2021 a 20/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica Para 
rEaliZarEM MoNiToraMENTo dE NoTificaÇÃo, iNVESTiGaÇÃo E 
aÇÕES dE BloQUEio Para o coNTrolE do SUrTo dE SaraMPo No 
MUNicÍPio dE MariTUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 2143 de 15 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57223215 / cUrSiNo da SilVa loBaTo filHo / 512.259.212-87
5931865 / PaTricK raiol diaS / 668.879.412-87
33284733 / rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa / 304.898.732-00
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica á oBra EMErGENcial do HoSPi-
Tal rEGioNal PÚBlico dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2144 de 15 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaPÚ
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa MarTiNS aMaral / 700.257.202-44
0503427 / dÍdiMo roBErTo PiMENTEl / 144.968.102-63
oBJETiVo: rEaliZar QUaNTificaÇÃo da diSPErSÃo VETorial aTiVa 
E PaSSiVa Para lEiSHMaNioSES, No MUNiciPio dE aNaPU/Pa, aS aTi-
VidadES dE TraBalHo QUE ENVolVE a caPTUra dE flEBoToMoS SÃo 
diUrNaS E NoTUrNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2145 de 15 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaPÚ
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar NaS aTiVidadES dE caM-
Po oS SErVidorES da diViSÃo dE ENToMoloGia, QUE irÃo rEali-
Zar QUaNTificaÇÃo da diSPErSÃo VETorial aTiVa E PaSSiVa Para 
lEiSHMaNioSES, No MUNiciPio dE aNaPU/Pa, aS aTiVidadES dE Tra-
BalHo QUE ENVolVE a caPTUra dE flEBoToMoS SÃo diUrNaS E No-
TUrNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2146 de 15 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ aNdrEa PoMPEU BarroSo / 796.717.562-04
59580491 / BrENa MENdES dE SoUSa / 021.102.812-60
85944 / JoÃo doS SaNToS MoTa / 064.563.832-34
6515228 / JoÃo ricardo fErrEira liMa / 012.754.182-95
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal rEGioNal do SU-
dESTE do Pará, No MUNicÍPio dE MaraBá Para acoMPaNHar o cUM-
PriMENTo dE METaS QUaliTaTiVaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2147 de 15 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5934469 / aNdrEY lUcaS SaraiVa SEPEda / 034.132.962-21
85944 / JoÃo doS SaNToS MoTa / 064.563.832-34
59554841 / lariSSa doS SaNToS cardoSo PErEira / 021.617.832-03
5958032 / SiMoNE SoarES do laGo / 018.686.203-28
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica Para acoMPaNHar o cUMPri-
MENTo dE METaS QUaliTaTiVaS  No HoSPiTal rEGioNal PUBlico do 
TaPaJÓS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2148 de 15 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: TracUaTEUa
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ JENiffEr airES aMoriM / 019.099.432-07
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo coM o 4º crS E MUNi-
cÍPioS dE aBraNGÊNcia SoBrE a SiTUaÇÃo aTUal do SaraMPo E 
rEaliZar BUSca aTiVa dE SaraMPo E coVid-19 NoS MUNicÍPioS dE 
caPaNEMa, BraGaNÇa, TracUaTEUa E aUGUSTo corrÊa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2149 de 15 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: TracUaTEUa
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
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oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica Para 
rEaliZar rEUNiÃo coM o 4º crS E MUNicÍPioS dE aBraNGÊNcia 
SoBrE a SiTUaÇÃo aTUal do SaraMPo E rEaliZar BUSca aTiVa dE 
SaraMPo E coVid-19 NoS MUNicÍPioS dE caPaNEMa, BraGaNÇa, Tra-
cUaTEUa E aUGUSTo corrÊa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2150 de 16 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 24/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ JENiffEr airES aMoriM / 019.099.432-07
0722243-1 / roSilENE carValHo carNaVal / 133.648.472-15
oBJETiVo: rEaliZar a corrEÇÃo daS iNcoNSiSTÊNciaS do BaNco 
SiNaN; fEcHar aS cadEiaS dE TraNSMiSSÃo, rEaliZar BUSca aTiVa 
doS caSoS dE SaraMPo, rUBÉola E coVid-19; VErificar coMo ESTá 
fUNcioNaNdo o flUXoGraMa dE colETa daS aMoSTraS NoS MUNi-
cÍPioS dE SoUrE E SalVaTErra
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2151 de 16 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 24/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572063401 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE Para rEaliZar a corrEÇÃo daS iNcoN-
SiSTÊNciaS do BaNco SiNaN; fEcHar aS cadEiaS dE TraNSMiSSÃo, 
rEaliZar BUSca aTiVa doS caSoS dE SaraMPo, rUBÉola E coVid-19; 
VErificar coMo ESTá fUNcioNaNdo o flUXoGraMa dE colETa daS 
aMoSTraS NoS MUNicÍPioS dE SoUrE E SalVaTErra.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2152 de 16 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 05/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571937241 / claUdia PaTricia GoMES da SilVa / 432.311.442-72
5947337 / TaTiaNY raiol PEralTa da rocHa / 581.969.602-63
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE PrEVENÇÃo, MoNiToraMENTo do co-
MiTÊ MUNiciPal dE ErradicaÇÃo doS acidENTES dE MoTor coM ES-
calPElaMENTo, ViSiTaS-TÉcNicaS, aliNHaMENTo daS ESTraTÉGiaS 
daS NoTificaÇÕES dE caSoS NoS MUNicÍPioS dE iGaraPÉ Miri.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2153 de 16 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 05/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ liliaN criSTiNa laUrENTiNo SilVa / 729.351.202-30
oBJETiVo: dar aPoio NaS aÇÕES dE PrEVENÇÃo, MoNiToraMENTo do 
coMiTÊ MUNiciPal dE ErradicaÇÃo doS acidENTES dE MoTor coM 
EScalPElaMENTo, ViSiTaS-TÉcNicaS, aliNHaMENTo daS ESTraTÉ-
GiaS daS NoTificaÇÕES dE caSoS NoS MUNicÍPioS dE iGaraPÉ Miri.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2154 de 16 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 05/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irÃo rEaliZar aÇÃo dE 
PrEVENÇÃo, MoNiToraMENTo do coMiTÊ MUNiciPal dE ErradicaÇÃo 
doS acidENTES dE MoTor coM EScalPElaMENTo, ViSiTaS-TÉcNicaS, 
aliNHaMENTo daS ESTraTÉGiaS daS NoTificaÇÕES dE caSoS NoS 
MUNicÍPioS dE iGaraPÉ Miri.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2155 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0729345-1 / fErNaNdo aUGUSTo da SilVa ScErNi / 145.807.722-53
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS: cUrSiNo, PaTricK E rENaTa QUE 
irÃo rEaliZar ViSiTa TÉcNica À oBra EMErGENcial do HoSPiTal 
rEGioNal PÚBlico dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 2156 de 19 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
571907271 / aliNE dE PaUla carNEiro da SilVa / 667.888.542-20
oBJETiVo:  SUPErViSÃo NaS aTiVidadES dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica 
do MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia, aBraNGENTE ao 12º crS. 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2157 de 19 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
1231961 / iSaiaS liMa GUiMarÃES / 185.928.722-00
oBJETiVo: SUPErViSÃo dE caMPo do PlaNo dE coNTrolE do VETor 
aEdES aEGYPTi, EXEcUTadaS PEloS aGENTES dE ENdEMiaS E SUPEr-
ViSorES do MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia, aBraNGENTE 
ao 12º crS. 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2158 de 19 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
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo:  TraNSPorTar a EQUiPE QUE rEaliZará SUPErViSÃo NaS 
aTiVidadES dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica E dE caMPo do PlaNo 
dE coNTrolE do VETor aEdES aEGYPTi, EXEcUTadaS PEloS aGENTES 
dE ENdEMiaS E SUPErViSorES do MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia, aBraNGENTE ao 12º crS. 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2159 de 19 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: caMETá
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5459834-1 / JoViNa JoSEfa da SilVa MalcHEr / 030.988.002-59
oBJETiVo: ira dESENVolVEr caPaciTaÇÃo TEÓrico-PráTica, ESPEcÍ-
fica NaS aÇÕES dE PrEVENÇÃo dE iNcaPacidadES E aUTocUidadoS 
EM HaNSENÍaSE (Pi) Para ProfiSSioNaiS dE SaÚdE da aTENÇÃo Bá-
Sica doS MUNicÍPioS SElEcioNadoS PElo 13º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2160 de 19 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: caMETá
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
32135365 / JoSETTi Maria rordriGUES loPES / 116.009.692-91
oBJETiVo: ira dESENVolVEr caPaciTaÇÃo TEÓrico-PráTica, Para 
acS NaS aÇÕES dE coNTrolE, PrEcoNcEiTo E ESTiGMa da HaNSE-
NÍaSE, aTiNGiNdo 30 ProfiSSioNaiS SElEcioNadoS PEla rEGioNal, 
PodENdo SEr diVidido EM TrÊS GrUPoS, dE acordo coM o dEcrETo 
- coVid 19 ViGENTE doS MUNicÍPioS SElEcioNadoS PElo 13º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2161 de 19 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 09/07/2021 a 10/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da coSTa / 271.295.002-04
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª ENTrEGa / 4ª 
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 aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2162 de 19 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 09/07/2021 a 10/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
Valdo corrEa da coSTa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 2ª 
ENTrEGa / 4ª 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
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Portaria N° 2163 de 19 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: caMETá
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ Maria daS GraÇaS BElfor doS SaNToS / 038.783.332-34
oBJETiVo: dar aPoio aoS TÉcNicoS QUE irÃo dESENVolVEr caPaci-
TaÇÕES NaS aÇÕES dE coNTrolE dE HaNSENiaSE No MUiNiciPio dE 
caMETa/13º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2164 de 19 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: caMETá
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957988 / SaraH ToSTa SaNaBria / 031.565.992-04
oBJETiVo: irá dESENVolVEr MoNiToraMENTo No iMPacTo da ocor-
rÊNcia da coVid-19 EM PaciENTES acoMETidoS PEla HaNSENÍaSE 
doS MUNicÍPioS SElEcioNadoS PElo 13º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2165 de 19 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: caMETá
PErÍodo: dE 02/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174830/1 / faBio JUNior SilVa / 703.222.442-34
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar caPaciTaÇÃo TE-
Órico-PráTica, ESPEcÍfica NaS aÇÕES dE PrEVENÇÃo dE iNcaPacida-
dES E aUTocUidadoS EM HaNSENÍaSE (Pi) Para ProfiSSioNaiS dE SaÚ-
dE da aTENÇÃo BáSica doS MUNicÍPioS SElEcioNadoS PElo 13º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2166 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 14/09/2021 a 18/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58962921 / dÉcio JorGE doS rEiS SaNToS / 731.629.902-97
571942891 / MoNiQUE NErY fariaS / 843.549.252-49
54190162-1 / PaTrÍcia SaNToS MarTiNS / 410.613.812-34
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo dE 
cÂNcEr (SiScaN) Na rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS E TaPaJÓS, No MU-
NicÍPio dE SaNTarÉM E ViSiTa TÉcNica NoS HoSPiTaiS rEGioNaiS 
WaldEMar PENNa E PÚBlico do TaPaJÓS iTaiTUBa, PErÍodo dE 14 a 
18 dE SETEMBro dE 2021
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2167 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 01/09/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58962921 / dÉcio JorGE doS rEiS SaNToS / 731.629.902-97
571942891 / MoNiQUE NErY fariaS / 843.549.252-49
54190162-1 / PaTrÍcia SaNToS MarTiNS / 410.613.812-34
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo dE 
cÂNcEr (SiScaN) Na rEGiÃo do rio caETÉS, No MUNicÍPio dE caPa-
NEMa, PErÍodo dE01 a 03 dE SETEMBro dE 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2168 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 01/09/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1036350-SiaPE / aNToNio cirilo da SilVa / 045.977.022-53
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da coordENaÇÃo ESTadUal 
dE aTENÇÃo oNcolÓGica Para rEaliZar caPaciTaÇÃo do SiSTEMa 
dE iNforMaÇÃo dE cÂNcEr (SiScaN) Na rEGiÃo do rio caETÉS, No 
MUNicÍPio dE caPaNEMa, PErÍodo dE01 a 03 dE SETEMBro dE 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2169 de 19 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: acará
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
78670/1 / iSaBEl iVoNE SEaBra daNiN / 055.346.902-91
5090504-3 / Maria EMilia rodriGUES riBEiro / 269.282.132-72
oBJETiVo: dESENVolVEr MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coNTrolE 
da HaNSENÍaSE E aValiaÇÃo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo SiNaN NET 
No 2º crS No MUNicÍPio dE acará
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 2170 de 19 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: acará
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
52746483 / ViNGrEN dE fariaS fErrEira / 166.287.052-34
oBJETiVo: dar aPoio aoS TEcNicoS No MoNiToraMENTo daS aÇÕES 
dE coNTrolE da HaNSENÍaSE E do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo SiNaN/
NET No 2º crS No MUNicÍPio dE acara
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2171 de 19 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: acará
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E SoUZa / 086.417.572-87
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE TÉcNica EM MoNiToraMENTo daS aÇÕES 
dE coNTrolE da HaNSENÍaSE E aValiaÇÃo do SiSTEMa dE iNforMa-
ÇÃo SiNaN NET No 2º crS No MUNicÍPio dE acara.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2172 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 24/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58962921 / dÉcio JorGE doS rEiS SaNToS / 731.629.902-97
58578992 / MicHElE MoNTEiro SoUSa / 684.358.272-91
571942891 / MoNiQUE NErY fariaS / 843.549.252-49
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo dE 
cÂNcEr (SiScaN) Na rEGiÃo METroPoliTaNa iii, No MUNicÍPio dE 
ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2173 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 24/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da coordENaÇÃo ESTadUal dE 
aTENÇÃo oNcolÓGica Para rEaliZarEM caPaciTaÇÃo do SiSTEMa 
dE iNforMaÇÃo dE cÂNcEr (SiScaN) Na rEGiÃo METroPoliTaNa iii, 
No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2174 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 04/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58962921 / dÉcio JorGE doS rEiS SaNToS / 731.629.902-97
58578992 / MicHElE MoNTEiro SoUSa / 684.358.272-91
571942891 / MoNiQUE NErY fariaS / 843.549.252-49
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo dE 
cÂNcEr (SiScaN) Na rEGiÃo METroPoliTaNa ii, No MUNicÍPio dE 
SaNTa iZaBEldo Pará, PErÍodo dE 04 a 06  dE aGoSTo dE 2021
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2175 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 MEiaS diáriaS  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 04/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57193414/1 / fraNciSco PaUlo SErrÃo MoUrÃo / 096.825.382-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da coordENaÇÃo ESTadUal 
dE aTENÇÃo oNcolÓGica Para rEaliZarEM caPaciTaÇÃo do SiSTE-
Ma dE iNforMaÇÃo dE cÂNcEr (SiScaN) Na rEGiÃo METroPoliTaNa 
ii, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEldo Pará, PErÍodo dE 04 a 06 dE 
aGoSTo dE 2021
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2176 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 31/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541826533 / GEaNNE BriTo da rocHa MiraNda / 567.956.102-68
0000 / SilVia rodriGUES dE SaNTa HElENa corrÊa / 260.211.532-00
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa dE QUalificaÇÃo Para o TraTaMENTo dE 
cESSaÇÃo do TaBaGiSMo No SUS aoS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE daS 
EQUiPES da aTENÇÃo PriMária No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS



 diário oficial Nº 34.699  37 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

Portaria N° 2177 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 31/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS Para rEaliZar a oficiNa dE 
QUalificaÇÃo Para o TraTaMENTo dE cESSaÇÃo do TaBaGiSMo No 
SUS aoS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE daS EQUiPES da aTENÇÃo PriMá-
ria No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2178 de 20 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 05/07/2021 a 06/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 1ª ENTrEGa / 4ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19, aValiaÇÃo E 
MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa – 6º 
crS a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa do STraN roNaN cUSTÓdio 
da coSTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2179 de 20 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 05/07/2021 a 06/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUSTodio da coSTa / 846.974.232-91
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar a 
diSTriBUiÇÃo da 1ª ENTrEGa / 4ª 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° 2180 de 20 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: BoNiTo
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541826533 / GEaNNE BriTo da rocHa MiraNda / 567.956.102-68
0000 / SilVia rodriGUES dE SaNTa HElENa corrÊa / 260.211.532-00
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa dE QUalificaÇÃo Para o TraTaMENTo 
dE cESSaÇÃo do TaBaGiSMo No SUS aoS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE 
daS EQUiPES da aTENÇÃo PriMária NoS MUNicÍPioS dE SaNTarEM 
NoVo; PriMaVEra E BoNiTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2181 de 20 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: BoNiTo
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS Para rEaliZar oficiNa dE 
QUalificaÇÃo Para o TraTaMENTo dE cESSaÇÃo do TaBaGiSMo No 
SUS aoS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE daS EQUiPES da aTENÇÃo PriMá-
ria NoS MUNicÍPioS dE SaNTarEM NoVo; PriMaVEra E BoNiTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2182 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 08/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
5958067 / MaTHEUS MoNTEiro doS SaNToS / 030.363.462-60
571975631 / oSMariNo ViEira da coSTa JÚNior / 457.879.802-04
oBJETiVo: PrESTar aPoio aS ENTrEGaS doS MEdicaMENToS, MaTE-
riaiS E EQUiPaMENToS E PoSTEriorMENTE rEaliZar o ToMBaMENTo 
doS PaTriMoNiaiS No HoSPiTal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2183 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 28/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ MilToN caMPEllo NETo / 794.803.732-20
571978571 / MUrilo GoNÇalVES MacHado / 729.604.692-91
5904860 / SaNdro fEliPE liMa da rocHa / 910.103.732-34

oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TÉcNica a fiM dE ElaBorar laUdo 
coNclUSiVo da oBra, rEfErENTE ao coNVÊNio 27/2018 Para rE-
forMa do HoSPiTal MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá E lEVaNTa-
MENTo dE iNforMaÇÕES rEfErENTES ao aBaSTEciMENTo dE áGUa E 
licENciaMENTo aMBiENTal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2184 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 18/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541918211 / JorGE aNToNio da SilVa cardoSo / 302.580.142-53
5761302 / laUro aNToNio coSTa PaNToJa / 634.874.542-20
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aTUaliZaÇÃo 
doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica - Si-
VEP-Malária E SiVEP-VETorES, No 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2185 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 07/06/2021 a 08/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM aS ENTrEGaS 
dE MEdicaMENToS No HoPiTal do MUNiciPio dE SÃo caETaNo dE 
odiVElaS/Pa, VEÍcUlo VaN Placa QVH 3135.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2186 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 18/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JoSE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo, Mo-
NiToraMENTo E aTUaliZaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE Vi-
GilÂNcia EPidEMiolÓGica - SiVEP-Malária E SiVEP-VETorES, No 13º 
crS, No MUNicÍPio dE MocaJUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2187 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 8 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TrairÃo
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 31/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
5957997 / JoSEriNa coSTa PaSSoS / 249.939.483-87
5956009 / Maria ildENEY cardoSo MoraiS / 557.110.813-49
oBJETiVo: rEaliZar No MUNicÍPio dE TrairÃo/Pa E rEGiÃo, No PE-
rÍodo dE 23 a 31/08/2021 Para aValiaÇÃo dE PaciENTE Sra.JUliaNa 
rocHa da SilVa coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi, 
dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), BEM coMo 
rEUNiÕES coM GESTorES doS MUNiciPioS E caPS. coNforME dETEr-
MiNaÇÃo JUdicial,
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2188 de 20 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
866141 / MaNoEl PEdro oEiraS diNiZ / 064.264.502-78
58819862 / NicHolaS fErNaNdES MoTa / 576.176.602-78
oBJETiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNiTáriaS, iNSPEÇÃo, fiScaliZa-
ÇÃo EM ESTaBElEciMENToS, caSaS dE fESTaS BarES, E SiMilarES, 
EViTar aGloMEraÇÕES, oriENTar oUSo adEQUado dE MáScaraS E 
diSTaNciaMENTo Social, No MUNicÍPio dE aBraNGÊNcia do 4º crS, 
NaS localidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, Para o cUMPriMENTo do dE-
crETo 800 dE 31 dE Maio dE 2020, E SUaS aTUaliZaÇÕES.  
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2189 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 8 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TrairÃo
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 31/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir aTÉ o MUNiciPio dE TrairÃo/Pa E rEGiÃo, No 
PErÍodo dE 23 a 31/08/2021 oS SErVidorES da EaP Sra Maria il-
dENEY, fErNaNdo coSTa E JoSEriNa PaSSoS Para rEaliZarEM MoNi-
ToraMENTo E BUSca aTiVa dE faMiliarES dE PaciENTES dESiNTEr-
NadoS do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP) dE aMEricaNo, BEM 
coMo rEUNiÕES NaS SEcrETariaS MUNiciPaiS E caPS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 2190 de 20 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
572316021 / aGildo afoNSo JaSTES / 615.244.252-49
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS dESTE cErEST/Pa Para rEaliZa-
rEM BarrEiraS SaNiTáriaS, iNSPEÇÃo, fiScaliZaÇÃo EM ESTaBElE-
ciMENToS, caSaS dE fESTaS BarES, E SiMilarES, EViTar aGloMEra-
ÇÕES, oriENTar oUSo adEQUado dE MáScaraS E diSTaNciaMENTo 
Social, No MUNicÍPio dE aBraNGÊNcia do 4º crS, NaS localidadES 
dE SaliNÓPoliS/Pa, 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° 2191 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 10/07/2021 a 11/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15
oBJETiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNiTáriaS, iNSPEÇÃo, fiScaliZa-
ÇÃo EM ESTaBElEciMENToS, caSaS dE fESTaS BarES, E SiMilarES, 
EViTar aGloMEraÇÕES, oriENTar oUSo adEQUado dE MáScaraS E 
diSTaNciaMENTo Social, No MUNicÍPio dE aBraNGÊNcia do 4º crS, 
NaS localidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, Para o cUMPriMENTo do dE-
crETo 800 dE 31 dE Maio dE 2020, E SUaS aTUaliZaÇÕES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2192 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2021 a 09/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15
oBJETiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNiTáriaS, iNSPEÇÃo, fiScaliZa-
ÇÃo EM ESTaBElEciMENToS, caSaS dE fESTaS BarES, E SiMilarES, 
EViTar aGloMEraÇÕES, oriENTar oUSo adEQUado dE MáScaraS E 
diSTaNciaMENTo Social, No MUNicÍPio dE aBraNGÊNcia do 4º crS, 
NaS localidadES dE SaliNÓPoliS/Pa, Para o cUMPriMENTo do dE-
crETo 800 dE 31 dE Maio dE 2020, E SUaS aTUaliZaÇÕES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2193 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 28/07/2021 a 30/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502529-1 / iZaiaS alVES SaNTaNa / 062.059.842-53
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial, oS SErVidorES do dESaM,  
MilToN caMPEllo NETo, MUrilo GoNÇalVES MacHado E SaNdro fE-
liPE liMa da rocHa (ProcESSo 2021/756297), Para rEaliZaÇÃo dE 
ViSToria TÉcNica a fiM dE ElaBorar laUdo coNclUSiVo da oBra, 
rEfErENTE ao coNVÊNio 27/2018 Para rEforMa do HoSPiTal MUNici-
Pal dE SÃo MiGUEl do GUaMá E lEVaNTaMENTo dE iNforMaÇÕES rE-
fErENTES ao aBaSTEciMENTo dE áGUa E licENciaMENTo aMBiENTal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2194 de 20 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 13/07/2021 a 14/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar UMa ViSiTa TÉcNica Na rEdE dE frio da SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE BarcarENa coM a 
fiNalidadE dE aNaliSar a ESTrUTUra fÍSica E a ViaBilidadE dE 
rEcEBiMENTo, acoNdicioNaMENTo, MaNUTENÇÃo da TEMPEraTUra 
NoS TErMoS do ESTaBElEcido PElo ProGraMa NacioNal dE iMU-
NiZaÇÕES - PNi/MS da VaciNa coNTra a coVid 19 do laBoraTÓrio 
PfiZEr BioNTEcH Na UNidadE MENcioNada.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2195 de 20 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 13/07/2021 a 14/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar UMa 
ViSiTa TÉcNica Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa coM 
a fiNalidadE dE aNaliSar a ESTrUTUra fÍSica E a ViaBilidadE dE 
rEcEBiMENTo, acoNdicioNaMENTo, MaNUTENÇÃo da TEMPEraTUra 
NoS TErMoS do ESTaBElEcido PElo ProGraMa NacioNal dE iMU-

NiZaÇÕES - PNi/MS da VaciNa coNTra a coVid 19 do laBoraTÓrio 
PfiZEr BioNTEcH Na UNidadE MENcioNada.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2196 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNaValÉria SoUZa cHaGaS rodriGUES / 373.940.372-15
54145983 / Maria JoSE MoUra dE SoUZa / 218.703.492-53
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo, SUPErViSÃo E ViSiTa TÉcNica No 
9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE E NoS MUNÍciPioS SoB JUriSdiÇÃo 
do MESMo: SaNTarÉM, BElTErra, MoJUÍ doS caMPoS, iTaiTUBa E rU-
rÓPoliS, coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTa-
ÇÃo dE Tfd/cErac.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2197 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571958581 / SilVaNia MaUra oliVEira alVES / 379.343.252-15
oBJETiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da caPaciTaÇÃo, SUPErViSÃo E 
ViSiTa TÉcNica No 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE E NoS MUNÍciPioS 
SoB JUriSdiÇÃo do MESMo: SaNTarÉM, BElTErra, MoJUÍ doS caM-
PoS, iTaiTUBa E rUrÓPoliS, coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMEN-
To dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2198 de 20 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194327 / alEXaNdrE da SilVa corrEa / 582.631.442-72
oBJETiVo: dar aPoio À EQUiPE do Tfd/cErac Na oPEracioNaliZa-
ÇÃo da iNSErÇÃo doS dadoS No SiSTEMa SiScNrac No 9º crS E 
NoS MUNicÍPioS SoB JUriSdiÇÃo do MESMo: SaNTarÉM, BElTErra, 
iTaiTUBa E rUrÓPoliS, coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE 
iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2199 de 20 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 08/07/2021 a 12/07/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE SaNToS rEiS / 736.164.352-34
5143853 / laNa do Socorro da cUNHa TorrES / 375.503.652-53
1044181 / rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla / 072.387.542-15
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 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

Protocolo: 699911

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 468/06.05.2021, publicada no 
doe N°.34.576/07.05.2021, referente a servidora lEiliaNE corrEa 
loPES, matrícula 57230369/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 22.06.2021 a 21.07.2021.  
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 15.06.2021 a 14.07.2021. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 704189

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.145 de 14 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 que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2021/857811; 
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora carla PEr-
PETUa fraNco do ValE, identidade funcional 5913452/1, ocupante do 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no Hospital regional - Tucuruí, 
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no período de 15 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021, referente 
ao período aquisitivo de 08 de maio de 2020 a 07 de maio de 2021, con-
cedidas 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 14.09.2021. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 703970

LABORATÓRIO CENTRAL 
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Pregoei-
ra, comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, 
conforme abaixo:
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 24/lacEN/2021  Processo: 2021/660396
oBJETo aquisição de Material Permanente – EQUiPaMENToS, para atender 
as necessidades deste LACEN-PA, de acordo com as diversas especifica-
ções, contidas no anexo i-a do Edital.
daTa da aBErTUra:  27/09/2021.
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: 704336

diÁria
.

Portaria Nº 0145 de 14 de seteMBro de 2021
O Diretor/Ordenador de Despesas do Laboratório Central do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº 0005 de 06/01/2021, publicada no d.o. E nº 34.453 de 
07/01/2021.
coNSidEraNdo, a solicitação de complementação de diária no processo 
nº 2021/1010148.
rESolVE:
1. autorizar o servidor JEff SoUZa doS SaNToS, matrícula nº 55589993-
1, ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotado no laBoraTÓ-
rio cENTral do ESTado, a alterar o período da viagem para SaliNÓ-
PoliS-Pa, considerando a solicitação da daS/lacEN, na c.i. nº 211 de 
13/09/2021, ficando o período de 03 a 07/09/2021.
2. conceder de acordo com as bases legais vigentes 2 (duas) diárias com-
plementares ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 704081

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 531/2021 – 14/09/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
lUiZ ViaNa da coSTa; ag. administrativo; 54191397/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da Ure dipe/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n°532/2021 – 14/09/2021
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
cÉlio aNdrE GoMES SaraiVa; ag. administ.: 54191522/1

recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps renascer/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 704171

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 666 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamentos da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal-Pa- Brasil
destino: Belém– Pa- Brasil/ Período: 14/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro |  cPf:  467.313.182-
72  |  Matrícula:  57194918-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703793
Portaria Nº 669 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Elane que irá buscar materiais (medicamen-
tos, insulinas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros 
materiais). Em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Belém- Pa- Brasil.
Período: 16/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
Matrícula: 0503399
cPf: 218.055.632-20
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703811
Portaria Nº 670 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamentos da UdME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal- Pa- Brasil
destino: Belém– Pa- Brasil/ Período: 29/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro |  cPf:  467.313.182-
72  |  Matrícula:  57194918-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703797
Portaria Nº 672 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamentos da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal- Pa- Brasil
destino: Belém– Pa- Brasil/ Período: 01/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro |  cPf:  467.313.182-
72  |  Matrícula:  57194918-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703798
Portaria Nº 668 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamentos da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal- Pa- Brasil
destino: Belém– Pa- Brasil/ Período: 16/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro |  cPf:  467.313.182-
72  |  Matrícula:  57194918-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703795
Portaria Nº 667 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Elane que irá buscar materiais (medicamen-
tos, insulinas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros 
materiais). Em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Belém- Pa- Brasil.
Período: 14/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
Matrícula: 5705304-1
cPf: 233.862.232-49
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703808
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Portaria Nº 671 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Elane que irá buscar materiais (medicamen-
tos, insulinas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros 
materiais). Em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Belém- Pa- Brasil.
Período: 29/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
Matrícula: 57205648-1
cPf: 689.018.952-34
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703814
Portaria Nº 673 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Elane que irá buscar materiais (medicamen-
tos, insulinas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros 
materiais). Em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Belém- Pa- Brasil.
Período: 01/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
Matrícula: 57206406-1
cPf: 410.549.542-91
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703815
Portaria Nº 674 de diária de 14/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as pacientes : Euda Maria castro cerdeira e Maria odete 
de Souza, para consulta especializada com oftalmologista no dia 14/09/21, 
na clínica São lucas em icoaraci, saindo da Vila Santo antônio do Prata.
origem: igarapé-açú-Pa-Brasil
destino: –Belém- Pa- Brasil.
Período: 14/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Jaime laureno Gomes
Matrícula: 5167370-1
cPf: 133.802.222-91
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 703909

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 455 19 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: realizar finalidade de participar de 
capacitação para alinhamento na questão estabelecida em portaria para 
o preenchimento correto de rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo E QUali-
ficaÇÃo doS HoSPiTaiS que compõem o cenário atual do componente 
hospitalar da rEdE UrGÊNcia E EMErGÊNcia.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: BElÉM/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo

redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

anna larissa da Silva Serra 57194739-2 comissionado

Vera lucia almeida damous 119032-1 Odontóloga

Período: 27/08/2021: Quantidade 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 490 27 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar finalidade 
de participar de 
capacitação para alinhamento na questão estabelecida em portaria para 
o preenchimento correto de rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo E QUali-
ficaÇÃo doS HoSPiTaiS que compõem o cenário atual do componente 
hospitalar da rEdE UrGÊNcia E EMErGÊNcia.
origem: capanema/Pa – destino: BElÉM/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  

João Sousa da Silva 0505236 Motorista

Período: 27/08/2021: Quantidade 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 703832

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de diÁria.
PorTaria dE diária Nº 226 de 06 de agosto de 2021. Publicado no diário 
Oficial n° 34.669 de 13 de Agosto de 2021. Protocolo: 691631.
Servidor: João Paulo da Silva
onde se lê:
Período: 20/08/2021 a 27/08/2021 / N° de diária: 7,5 (sete diárias e meia)
Leia-se: 
Período: 20/08/2021 a 26/08/2021 / N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 703874

.

.

diÁria
.

Portaria Nº265 de 08 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Inspecionar junto com a VISA municipal de Rurópolis o CIPCO-
Vid (centro de recuperação de Prevenção e combate à coVid 19) e as 
farmácias, conforme solicitação do município outras as ações que se fize-
rem necessárias.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Rurópolis/ PA – Brasil
Período: 10/09/2021 a 10/09/2021 / N° de diária: 1/2 (meia diária)
Servidores:
Mario da conceição lira Brasil
cPf: 100.526.152-00.
Matrícula: 1115461.
cargo: agente de Vigilância Sanitária.
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 704071
Portaria Nº 264 de 09 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar Monitoramento das ações e serviços relacionados à 
atenção Primária a Saúde, processo de trabalho das Equipes Saúde da fa-
mília e dos indicadores de desempenho - Previne Brasil, e na oportunidade 
avaliar a viabilidade da realização do Processo Seletivo Simplificado para 
agentes comunitários de Saúde no referido município
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Terra Santa /Pa – Brasil.
Período: 04/10/2021 a 09/10/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidora:
irlana Siqueira de Souza 
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 703968
Portaria Nº 263 de 09 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoramento e Monitoramento nas ações de Vigilân-
cia Epidemiológica no Enfretamento da Pandemia da COVID -19, Sistema 
de informação SiM, SiNaSc E SiNaN, assim como Monitoramento no pro-
grama de assistência integral à Saúde da Mulher
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Terra Santa/ Pa – Brasil
Período: 04/10/2021 a 09/10/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20 
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
iglea Thaiana Silva fontinelles
cPf: 803.962.752-49.
Matrícula: 572079152
cargo: Enfermeira
Nara lúcia Santos ribeiro
Matricula n° 5323037/1
cPf: 338.380.622-72.
Cargo: Datilógrafa.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 703948
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diÁrias
Portaria Nº 262 de 09 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: acompanhar a Equipe do Nível central para capacitação de 
Vigilância e imunização das Meningites, Paralisia flácida aguda e dPT.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: itaituba /Pa – Brasil.
Período: 26/09/2021 a 01/10/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidora:
irlana Siqueira de Souza 
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 703923

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 335/2021, de 13/09/2021
Portaria coletiva
objetivo: Participar do 1º Encontro de Gestores da Sespa tento em vista a 
importância da comunicação
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
6,5 diárias (completa) de 26/09/2021 a 02/10/2021
Servidor: 3177025/1 / WaldEcir araNHa Maia (diretor regional) / 6,5 
diárias (completa) de 26/09/2021 a 02/10/2021
Servidor: 54191617/1 / SElMa BEZErra SilVa (aTENdENTE dE coNSUl-
TÓrio dENTário) / 6,5 diárias (completa) de 26/09/2021 a 02/10/2021
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
Saúde Pública) / 6,5 diárias (completa) de 26/09/2021 a 02/10/2021
Servidor: 57207081/2 / lUcElia araÚJo da SilVa (diretora da divisão 
Técnica) / 6,5 diárias (completa) de 26/09/2021 a 02/10/2021
Servidor: 5419670-3 / EdSoN corrEia carValHo (Enfermeiro) / 6,5 di-
árias (completa) de 26/09/2021 a 02/10/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 703978
Portaria N° 334/2021, de 13/09/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar manutenção preventiva e corretiva do parque computa-
cional e implantação da rede Wi-fi no prédio do 10° crS/SESPa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: Belém
destino (s): altamira
Servidor: 54193345-4 / clEidSoN MarTiNS caldaS (coordENador dE 
Ti) / 14,5 diárias (completa) de 01/10/2021 a 15/10/2021
Servidor: 4043099 / fErNaNdo JoSE fErNaNdES dE SoUZa (agente ad-
ministrativo) / 14,5 diárias (completa) de 01/10/2021 a 15/10/2021
Servidor: 5957653-1 / rENaN roBErTo fErrEira da SilVa (coMiSSio-
Nado) / 14,5 diárias (completa) de 01/10/2021 a 15/10/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 703976

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 051, de 14 de setembro de 2021.
a diretora do 11º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria N° 1.650/2020 – ccG de 05/08/2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.302 de 06 /08/ 2020, e;
coNSidEraNdo a PorTaria N° 470, de 29 de julho de 2020, que, dispõe: 
“art. 1° - delegar competência aos diretores dos centros regionais de 
Saúde para instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar nos 
termos do art. 199 do rJU”.
coNSidEraNdo os termos do art. 92, inciso ii do regimento interno da 
SESPa que dispõe como atribuição dos centros regionais de Saúde o exer-
cício das atividades de apoio relativas a pessoal, material, finanças, trans-
portes e serviços gerais, no âmbito de sua competência;
coNSidEraNdo que dentre os princípios norteadores da administração 
Pública, destaca-se o da moralidade administrativa, devendo a autoridade 
pública adotar medidas necessárias a sua fiel observância;

coNSidEraNdo a necessidade da apuração rigorosa de condutas pratica-
das nos segmentos pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
bem como a ocorrência de irregularidades de um modo geral, e;
coNSidEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 
5.810/94 que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância ou de 
Processo administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os 
procedimentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade 
tiver ciência de irregularidade no serviço público;
r E S o l V E:
i– dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar a demanda da possível irregularidade do contrato 04/2020 por par-
te da empresa E. daS MiraNda SErViÇoS coMBiNadoS EirEli cujo ob-
jeto foi à locação de dois veículos de passeio tipo SEdaN para atendimento 
da divisão de Vigilância em Saúde do 11º crS/SESPa;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores: Maria roSália 
BriTo cardoSo - Mat. 5088640/1, ElENY rodriGUES GUiMarÃES - 
Mat. 5113130/1, VaNdErlEia SoUSa fErrEira, - Mat. 5897765/1, JoEl 
corrÊa doS SaNToS - Mat. 57233238/1, sob a presidência do primeiro, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii - a comissão Sindicante tem plena liberdade, podendo examinar quais-
quer documentos relacionados ao objeto, recorrendo, quando necessário, 
a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa apuração dos fatos;
iV – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a Autori-
dades, segmentos pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde Pública e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – Esta portaria terá vigência a partir da data de sua publicação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
irlândia da Silva Galvão
diretora de centro regional de Saúde
PorTaria Nº 1.650/2020 – ccG de 05/08/2020

Protocolo: 704008

diÁria
.

Portaria Nº 70 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/Obtendo Capacitação Profissional.
COM OBJETIVO: Dar apoio ao município de Curionópolis em uma ação de 
saúde na zona rural.
destino: Marabá/Curionópolis
Período: 20 a 24/09/2021
N° de diárias: 4,5 (QUaTra diaria E MEia)

NoME carGo  MaTricUla
aNToNio VicENTE da SilVa MoToriSTa 498856

 
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 703924
Portaria Nº 71  de 14  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/Obtendo Capacitação Profissional.
coM oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo No SiSTEMa diGiSUS GESTor 
ModUlo PlaNEJaMENTo E oriENTaÇÃo Para a ElEBoraÇÃo doS  Pla-
NoS MUNiciPaiS dE SaUdE Para aS EQUiPES doS MUNiciPioS  
destino: Marabá/PalESTiNa/ SÃo Joao do araGUaia
Período: 20 a 23 /09/2021
N° de diárias: 3,5 (TrES diaria E MEia)

NoME carGo  MaTricUla
irlaNdia da SilVa GalVao dirETora 5946003/3
JoEl corrEa doS SaNToS aGENTE adMiNiSTraTiVo 57233238/1

lUZiENE alVES do NaSciMENTo aGENTE adMiNiSTraTiVo 54192924/1
JoGiNETE  GoMES dE SoUZa aGENTE dE PorTaria 54192839/1

raiMUNdo alVES caValcaNTE MoToriSTa 1087137
 
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 704170

.

.

oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL-cir caraJÁs
resoLUÇÃo cir caraJÁs Nº 020 de 14 de seteMBro de 2021.
a comissão intergestores regionais – cir carajás, no uso de suas atribui-
ções legais e,
coNSidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
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coNSidEraNdo que as comissões intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNSidEraNdo o decreto 9.380, de 22 de maio de 2018 assinado pelo 
Presidente da república que traz informações sobre a readequação da rede 
física do Sistema Único de Saúde (SUS).
coNSidEraNdo que com a medida, Estados e Municípios poderão utilizar 
a estrutura de Unidades de Pronto atendimento (UPas 24h), que estão 
prontas e sem funcionar, para outra finalidade na área da saúde, sem pre-
cisar devolver recursos federais.
coNSidEraNdo que foi solicitada apreciação na cir e emissão de resolu-
ção aprovando um centro de Especialidades Médicas e Tratamento fora do 
domicílio no prédio da UPa no município de itupiranga;
coNSidEraNdo a resolução 011/2021 do conselho Municipal de Saúde 
de itupiranga;
CONSIDERANDO que o município precisa ampliar e qualificar a oferta de 
serviços especializados;
coNSidEraNdo o art. 9º Parágrafo Único do regimento interno da cir 
que diz que a cir somente poderá deliberar “ad referendum” por meio 
do seu Presidente sobre os assuntos emergenciais, submetendo o ato à 
deliberação do Plenário na reunião imediatamente posterior sendo vetado 
deliberações que envolvam alocação e transferências de recursos entre os 
municípios que compõe a região de saúde.
rESolVE:
art. 1º aProVar “ad referendum” a mudança de objetivo da proposta 
11851-570001/13-008 SiSMoB para funcionamento de um centro de Es-
pecialidades Médicas (cEi) e Tratamento fora do domicilio no prédio da 
UPa (Unidade de Pronto atendimento) no município de itupiranga/Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
irlândia da Silva Galvão   Valmir Silva Moura
Presidente da cir   Secretário Municipal de Saúde de Marabá

Protocolo: 704221

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 020 de 14 de setembro de 2021
a diretora do 12ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições legais através da 
PorTaria Nº 351/20.05.2021, publicada no doE nº 34.592/24.05.2021, e;
resolve:     
i - EXoNErar o servidor Salvador correa Bento - 504386, do cargo de 
coordenador do Setor de Vigilância Sanitária do 12º centro regional de 
Saúde / SESPa (designado pela PorTaria N° 033 / 07.08.2018, publicada 
no doE nº 33.675 / 08.08.2018), e;
ii - dESiGNar o servidor leomar Pires Pereira – 57207935-1, como co-
ordenador responsável pelo Setor de Vigilância Sanitária do 12º centro 
regional de Saúde / SESPa.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE E PUBliQUE-SE.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 14 
de Setembro de 2021.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa
Portaria – 351/20.05.2021

Protocolo: 704250
Portaria Nº 021 de 14 de setembro de 2021
a diretora do 12ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições legais através da 
PorTaria Nº 351/20.05.2021, publicada no doE nº 34.592/24.05.2021, e;
resolve:
i - EXoNErar o servidor João Magalhães de carvalho – 498811, do cargo 
de coordenador do Setor de Vigilância em Saúde ambiental (ViSaMB) do 
12º centro regional de Saúde / SESPa (designado pela PorTaria N° 010 
/ 13.04.2021 publicada no doE nº 34.551 / 14.04.2021), e;
ii - dESiGNar o servidor Salvador correa Bento - 504386, como coorde-
nador responsável pelo Setor de Vigilância em Saúde ambiental (ViSaMB) 
do 12º centro regional de Saúde / SESPa.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE E PUBliQUE-SE.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 14 
de Setembro de 2021.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa
Portaria – 351/20.05.2021

Protocolo: 704254
Portaria Nº 022 de 14 de setembro de 2021
a diretora do 12ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições legais através da 
PorTaria Nº 351/20.05.2021, publicada no doE nº 34.592/24.05.2021, e;
resolve: 
i - dESiGNar a servidora Nayara cristina ramos – 57226667-2, como co-
ordenadora responsável pelo Setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador 
(ViSaT) do 12º centro regional de Saúde / SESPa.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE E PUBliQUE-SE.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 14 
de Setembro de 2021.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa
Portaria – 351/20.05.2021

Protocolo: 704259

diÁria
.

Portaria Nº 478 de 14 de setembro de 2021
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667
cPf: 973.186.982-49.
Período: 20 a 24.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte, Santana do araguaia e Santa Maria das Barreiras.
Objetivo: Justifica-se a visita aos municípios de Cumaru do Norte-PA, San-
tana do araguaia-Pá e para Santa Maria das Barreiras – Pá, para realizar 
monitoramento de ações de vigilância ambiental assessorar o município nas 
ações ViSaMB   nos programas ViGiaGUa, implementação do sistema VSPEa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 703954
Portaria Nº 483 de 14 de setembro de 2021.
Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Nome: odilon Silva ramos.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 0498899.
cPf: 234.722.192-20.
Período: 20 a 24.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: Santana do araguaia
objetivo: capacitação de agentes de endemias para captura e monito-
ramento  de flebotomineos em área urbana no controle da Leishmaniose 
Visceral americana  no município de Santana do araguaia
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 704093
Portaria Nº 479 de 14 de setembro de 2021
Nome: abias Pereira Matos.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504379.
cPf: 159.166.852-20.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Período: 20 à 25.09.2021
Nº de diárias: 5.5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, cumaru do Norte.
objetivo realizar supervisão, orientação e monitoramento em parceria 
com técnicos da coordenação Estadual da malária nas ações de controle 
da malária nos municípios de redenção e cumaru do Norte
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 704039
Portaria Nº 480 de 14 de setembro de 2021
Nome: Edeuvaldo ciriano da Silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504714.
cPf: 279.619.662-34.
Período: 20 a 24.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte, Santana do araguaia e Santa Maria das Barreiras
objetivo: assessorar o município nas ações da ViSaMB, aos programas 
ViGiaGUa - implementação no sistema SiSaGUa, e VSPEa - na orientação 
dos instrumentos do plano de ações 2022
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 704055
Portaria 481 de 14 de setembro de 2021.
Nome: Humberto Santos Borges
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 504771
cPf: 184.896.212-68 
Período: 14 a 16.09.2021
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras
objetivo: conduzir os técnicos da Vigilância em Saúde
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 704063
Portaria Nº 482 de 14 de setembro de 2021.
Nome: Gaspar inácio de Morais
cargo: Guarda de Endemias
Matrícula/Siape: 504786
cPf: 288.882.602-00
Nome: rosimar Sousa da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504535.
cPf: 234.781.602-00.
Período: 20 a 24.09.2021
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Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia
destino: Santana do araguaia, floresta do araguaia e Pau d’arco
objetivo: distribuir vacinas e seringas aos municípios de Santana do ara-
guaia, floresta do araguaia e Pau d’arco.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 704064
Portaria Nº 473 de 10 de setembro de 2021
Nome: Edeuvaldo ciriano da Silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504714.
cPf: 279.619.662-34.
Período: 13 a 17.09.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção
objetivo: assessorar o município nas ações da ViSaMB, aos programas 
ViGiaGUa - implementação no sistema SiSaGUa, e VSPEa - na orientação 
dos instrumentos do plano de ações 2022
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.
rEPUBlcado Por TEr Saido iNcorrETo No doE.34.696 de 13.09.2021
“onde se lia Portaria 457, agora ler se Portaria 473”.

Protocolo: 703937
Portaria Nº 485 de 14 de setembro de 2021.
Nome: divino de Sousa Espindula.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Nome: Nestor de Souza oliveira
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Nome: ivanilto Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Período: 20 a 24.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: agua azul do Norte e São felix do Xingu
objetivo: realizar supervisão, avaliação e orientação quanto as ações de 
controle da dengue
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 704150
Portaria Nº 484 de 14 de setembro de 2021.
Nome: Marcus flávio Magalhães Mesquita.
cargo: Biomédico.
Matrícula/Siape: 5962286-3.
cPf: 012.882.156-65.
Período: 21 a 24.09.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: Bannach
objetivo: Palestrar no iii eixo: Pandemia do coVid-19 do SUS – financia-
mento na 15º conferencia Municipal de Saúde
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 704140

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL tocaNtiNs
secretaria de estado de saÚde PÚBLica 6º ceNtro 

reGioNaL de saUde 13º ceNtro reGioNaL de saUde - sesPa
coLeGiado de secretÁrios MUNiciPais de saÚde

do estado do ParÁ - coseMs /Pa
resoLUÇÃo cir Nº07 de 09 de seteMBro de 2021

a comissão intergestores regional da região de Saúde Tocantins no Esta-
do do Pará (cir/Tocantins/Pa), no uso de suas atribuições legais e,
considerando o decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - lei orgânica da 
Saúde, em seu art. 14, trata da criação e das funções das comissões perma-
nentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino;
considerando a Portaria GM/MS n° 399, de 22/02/2006, que contempla o 
Pacto entre os gestores do SUS, nas suas três dimensões: Pela Vida, em 
defesa do SUS e de Gestão.
considerando a Portaria/MS nº 1.996, de 20/08/2007 que dispõe sobre as 
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Perma-
nente em Saúde e as atribuições das ciES;

considerando a resolução ciB N° 35, de 14 de março de 2013, que delibe-
rou pela criação das ciES regionais;
considerando a resolução nº68/cir/Tocantins de 13/11/2018 que recom-
pôs a composição do quadrilátero da ciES/Tocantins.
resolve:
art. 1°- aprovar por unanimidade o regimento interno da comissão de in-
tegração de Ensino e Serviço da região de Saúde Tocantins-ciES/Tocantins
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
cametá, 09 de Setembro de 2021
Nazianne Barbosa Pena   João Elias da Silva Sassim
representante do coSEMS   Presidente da cir Tocantins/Pará

Protocolo: 703775

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata de Publicação do Termo Aditivo Contrato Administrativo nº 
040/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.697 de 14 de 
setembro de 2021 – Protocolo: 703695
oNde LÊ:  
contratado ciNco coNfiaNÇa iNdUSTria E coMErcio
Leia-se:
contratada KaPa caPiTal faciliTiES lTda
Processo n°: 2021/202514
Belém, 14 de setembro de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 704180

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 102/2020-HoL
data assinatura:14/09/2021
Processo nº: 2021/840889
Justificativa: ACRESCER no limite aproximado de 15,77%, os serviços dos 
itens discriminados no anexo i, com fulcro no artigo 65, caput, i, “b” e § 
1º da lei nº 8.666/93.
Valor Total do aditivo: r$ 175.875,57 (cento e setenta e cinco mil oitocen-
tos e setenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado BraSil & BraSil lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 704201

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°135/2021 – HoL
objeto: aquisição de Painel Eletrônico com acionamento através de tecla-
do compatível com a cabine de segurança biológica marca VECO, modelo 
claSSE ii B2 (VlfS12claSSEii)
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, 14 de setembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 703827
aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°138/2021 – HoL
SrP Nº048/2021
objeto: fornecimento de MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS
data da abertura: 28/09/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 14 de setembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 704166

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 041/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 10/09/2021
Empresas contratadas: H. f. SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli
Valor Total: r$ 393.568,99 (trezentos e noventa e três mil quinhentos e 
sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).



44  diário oficial Nº 34.699 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

objeto: contratação de empresa de especializada para prestação de servi-
ços der reforma das salas de raio x da divisão de imagenologia do Hospital 
ophir loyola – Hol.
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei n° 8.666/93
Processo nº 2021/643230
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8289 foNTE: 0301008850 ElEMEN-
To dE dESP: 449051
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 703880

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 041/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 020/2021, em 
favor da empresa, H. f. SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli, para contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma 
e adequação das salas de raio x da divisão de imagenologia do Hospital 
ophir loyola - Hol, no valor total de r$ 393.568,99 (trezentos e noventa 
e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), 
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 
2021/643230
Belém, 14 de setembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 703872

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 660/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021 publicado no doE n° 
34.461 de 15/01/2021 e;
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da Jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1o do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/828389 de 
30/07/2021.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 13/09/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário – 
base, a servidora acYdalia lUZia doS SaNToS BriTo, agente adminis-
trativo, matrícula n° 57230390/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do HOL. Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a 
critério da direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito 
à remuneração ou provento do(a) servidor(a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de setembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 703893
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPitaL oPHir LoYoLa (Pae)
Processo nº 2020/701291
Valor: r$ 1.521,52
Justificativa: o valor de R$ 1.521,52 (um mil, quinhentos e vinte e um reais 
e cinqüenta e dois centavos), para pagamento de verbas rescisórias do 
servidor MaXlEY fiEl doS SaNToS, desligado no dia 08/10/2019, como 
reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa, conforme descri-
minado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 1.309,67
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 211,85
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 703821
Portaria Nº 662/2021-GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram
conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE n° 34.461 de 
15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/965703 de 
01/09/2021.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a partir de 01/06/2021, o servidor EdUardo laUrido doS 
SaNToS, Médico,
matrícula nº 5115370/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
para exercer a função de
coordenador do centro de Terapia intensiva - cTi, deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de setembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 704278

FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 794/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/987374;
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 .
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Marcio aNToNio do carMo PErEira, id. fun-
cional nº 57197429/1, Técnico de Eletrônica , lotado na coordenação 
de Equipamentos, 10 (dez) dias de licença  Paternidade, no período de 
01/09/2021 a 10/09/2021, formalizada de acordo com a certidão nº 
066431 01 55 2021 1 00160 085 0117438 07.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de agosto de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 704045
Portaria Nº 793/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
CONSIDERANDO o falecimento do filho da servidora CLARISSA SIMAS PE-
rEira VaScoNcEloS, ocorrido em 27 de agosto de 2021, e especialmente 
o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;  
rESolVE: 
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora clariSSa SiMaS PErEira VaScoNcEloS, id. funcional nº 
54181055/2, Fonoaudióloga, lotada na Gerência do Núcleo Biopsicossocial, 
no período de 27/08/2021 a 03/09/2021, conforme certidão de Óbito nº 
067595 01 55 2021 4 00501 295 0187828 02.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 27/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de Setembro de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 704040
Portaria Nº 792/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora SHEila BraSilEi-
ro aBEN aTHar, ocorrido em 30 de agosto de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;  
rESolVE: 
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora SHEila BraSilEiro aBEN aTHar, id. funcional nº 
54180349/3, Médica Pediatra, lotada na Gerência de Pediatria, no período 
de 30/08/2021 a 06/09/2021, conforme certidão de Óbito nº 065656 01 
55 2021 4 00445 012 0174550 85.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 30/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de Setembro de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 704037
Portaria Nº 791/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 
11/08/2021.
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora Maria do NaSci-
MENTo MarTiNS aBrEU, ocorrido em 14 de Julho de 2021, e especialmente 
o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;  
rESolVE: 
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora Maria do NaSciMENTo MarTiNS aBrEU, id. funcional nº 
57199149/1, Técnica de Enfermagem, lotada na coordenação de Urgência 
Emergência obstétrica, no período de 14/07/2021 a 21/07/2021, confor-
me certidão de Óbito nº 157032 01 55 2021 4 00001 297 0000297 41.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 14/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de Setembro de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP - Em exercício

Protocolo: 704032
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
ato: Termo de distrato
Tipo de Vinculo: contrato Temporário

MaTricUla ViNcUlo SErVidor carGo diSTraTo

5954953 1 Joao iVoNilo rEGo doS SaNToS aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 01/09/2021

5955129 1 adriEllE PriScilla SoUZa lira ENfErMEiro 01/09/2021
5955103 1 aNa caroliNa MoNTEiro dE fraNca ENfErMEiro 01/09/2021
5955096 1 EdiNaMar da SilVa liMa ENfErMEiro 01/09/2021
5936553 2 ElaNNira aMaral SoarES ENfErMEiro 01/09/2021
5937928 2 EVErToN cUNHa NEri ENfErMEiro 01/09/2021
5955122 1 faBio da coSTa fErrEira ENfErMEiro 01/09/2021
5959546 1 JaQUEliNE SoUZa aZEVEdo PalHETa ENfErMEiro 01/09/2021
5959627 1 JoSiaNE da coNcEicao TEiXEira ENfErMEiro 01/09/2021
5920292 2 JUliaNa dE PaUla MaciEl ENfErMEiro 01/09/2021
5955114 1 lETicia dioGo dE oliVEira MoUra ENfErMEiro 01/09/2021
5923149 2 raiMUNda aUriclEidE PiNTo da SilVa ENfErMEiro 01/09/2021
5959276 2 rEJaNE dE caSSia raMoS GoNcalVES ENfErMEiro 01/09/2021
5959545 1 ricardo NaSciMENTo VENTUra ENfErMEiro 01/09/2021
57188145 4 SaMaNTa dE fiGUEirEdo BarBoSa ENfErMEiro 01/09/2021
5936571 2 VaNESSa dE KaSSia SaNTaNa UcHoa ENfErMEiro 01/09/2021
5949583 2 GUilHErME EUZEBio lEMES fiSioTEraPEUTa 01/09/2021
5959603 1 aNiTa MaUES dE liMa MÉdico 02/08/2021
5955213 1 caMila GUErrEiro BENTES MÉdico 01/09/2021
5955200 1 caroliNE NUNES fiGUEira MÉdico 01/09/2021
54182005 4 daYSE Maria cardoSo doS SaNToS MÉdico 02/08/2021
5959592 1 EUrico coSTa rodriGUES MÉdico 01/09/2021
57231331 2 GUSTaVo cUNHa cHErMoNT MÉdico 01/09/2021
5955159 1 JUlYE SaMPaio fUJiSHiMa MÉdico 01/09/2021
5955322 2 Marcio YaGo corrEa Gaia GESTEr MÉdico 15/08/2021
5955346 2 MariaNa diNiZ araUJo MÉdico 01/09/2021
5955117 1 NaTalia rocHa dE aGUiar MÉdico 01/09/2021
5955341 2 Nicola oliVEira oliVa MÉdico 16/08/2021
5959571 1 PaUlo HENriQUE crUZ MEdEiroS MÉdico 01/09/2021
5959574 1 THaMYlE Moda doS SaNToS rEZENdE MÉdico 01/09/2021

5959881 1 aida da SilVa NEriS TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5955093 1 alicE aZEVEdo TEiXEira TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5906089 2 aNToNia HErla loPES da SilVa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959568 1 aUrilENE da SilVa VaZ TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959570 1 carloS aUGUSTo da coSTa PaNToJa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5955077 2 carloS NaZarENo PErEira SilVa JUNior TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5914021 3 caroliNa loPES dE oliVEira TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959573 1 claUdio WaGNEr SaNToS dE SoUZa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

55589998 2 clEY fraNciSco rodriGUES TriNdadE TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5856329 3 dilZa fErrEira dE SoUZa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959591 1 EliaNE SHEila alVES BEZErra TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959586 1 EliElSoN PiNHEiro TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959716 1 ElToN cUNHa NEri TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5938075 2 EMaNUEllE cordoVil dE BriTo TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959535 1 GilSoN lEiTao cardoSo TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5957790 2 GlaUcE KEllY riBEiro dE SoUZa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5955246 1 HElEM criSTiNa cUNHa loPES TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5938100 2 JaNYfEr PErPETUo fraNco da SilVa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959888 1 JoSiElEM GUiMaraES MoraES PiNTo TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5917803 3 KEila rEJaNE dE MiraNda PiNHEiro TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5953585 2 KEllY fErNaNda raMoS dE SoUZa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

55586637 3 lEoNardo JoSE alHo BriTo TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959582 1 lEVi caldEira frEiTaS TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959584 1 lUZiMar corrEa lEao TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5638267 3 MarcElo roBErTo alMEida dE JESUS TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959575 1 Maria JoSE GoMES da coSTa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959923 1 PaUlo WarllESoN NUNES coSTa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959944 1 rafaEl coSTa NoNaTo da SilVa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959590 1 rafaEl VicTor coSTa dE oliVEira TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959633 1 rafaEla raVaNE dE oliVEira do carMo TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5907750 2 roSiclEia SilVa dE SoUZa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959958 1 roSiVaM TUPiNaMBa da SilVa TaPaJoS TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5938116 4 TiaGo NaSciMENTo doS SaNToS TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5952658 2 UaNdErSoN alEXaNdrE da SilVa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

5959602 1 WalTEr SoUZa da coNcEicao TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 01/09/2021

 
Motivo: a PrESidENTE, EM EXErcÍcio, No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
PaE: 2021/985284
ordenador: Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Belém, 09 de SETEMBro de 2021.

Protocolo: 703951

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01441
Valor: r$ 7.200,00
data: 09/09/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo – TErMÔMETro clÍNico diGi-
Tal aTÉ 42 GraUS e BarBEador dEScarTáVEl, EM PlaSTico, c/ 2 laMiNaS
PaE nº 2021/991905 -  dispensa de licitação Nº 131/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269006841; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco nº 1104, Bairro Juazeiro, Santa isabel do 
Pará/Pa, cEP:68.790- 000 TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 703806
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01443
Valor: r$ 3.870,00
data: 09/09/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo – TErMÔMETro clÍNico 
diGiTal aTÉ 42 GraUS e BarBEador dEScarTáVEl, EM PlaSTico, c/ 
2 laMiNaS
PaE nº 2021/991878 -  dispensa de licitação Nº 131/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269008054; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: aNToNio ailToN da crUZ UcHÔa; cNPJ/Mf: 
28.564.781/0001-66
ENdErEÇo: Tv. das adálias nº 87-a, Bairro das flores, Benevides/Pa, 
cEP: 68.795-000 TElEfoNE: : (91) 9619-4138
ordenador: Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 703823
Portaria Nº 790/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 10 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;
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/902986;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) JoElSoN Garcia 
diaS, id. funcional nº 5959542/1, ocupante do cargo de agente de artes 
Práticas, lotado (a) na coordenação de contratos de Serviços - cSEr desta 
fundação, a contar de 01/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
Belém – Pa, 10 de setembro de 2021.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
Presidente da fScMP, em exercício

Protocolo: 703846
Portaria Nº 760/2021 GesP/FscMP  
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do dia 
30/04/2019, publicado no doE 33.864 de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o disposto nos decretos Estaduais nº. 1.945, de 13 de 
dezembro de 2005, 249, de 11 de outubro de 2011, e 1.338, de 30 de julho 
de 2015, em observância ao art.32 da lei nº 5.810/94, e art. 40 § 4º da 
constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo, o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
Especial de avaliação de desempenho – cESad, instituída pela PorTaria 
Nº 91/2018-GP/fScMPa, publicada no doE Nº 33.571 de 06/03/2018;
rESolVE: HoMoloGar a avaliação de desempenho de Estágio Proba-
tório dos servidores abaixo obtidos de acordo com os seus processos de 
avaliação.

Nº SErVidor MaTrÍcUla carGo coNcEiTo
01 ada SUEli da SilVa QUadroS 57194876-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
02 aNa JUlia crEao fErNaNdES fErNaNdEZ 57173310-2 MÉdico BoM
03 aNGElica SoUZa MiraNda 54192687-3 aSSiSTENTE Social BoM
04 aNToNia criSTiNa XaViEr da SilVa 57194596-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
05 aNToNio claUdio do rEGo coElHo 57196562-1 ENfErMEiro EXcElENTE

06 arlENE frEiTaS rEGo 57197930-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM

07 arlETE criSTiNa doS SaNToS 57193876-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
08 BErNadETE dE faTiMa raiol PErEira 57194854-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
09 ciBElE coUTo dE frEiTaS Bordalo 54181793-1 ENfErMEiro EXcElENTE
10 cirlENE do Socorro MoNTEiro 5851190-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
11 claUdia BarroS oHaSHi 57195848-1 MÉdico EXcElENTE
12 criSTiaNE MarcEllE MoNTEiro dE aNdradE 57196085-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
13 daNiEllE corrEa da crUZ 55586002-3 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
14 daNiEllE NaSciMENTo liMa carValHo 57193036-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
15 EliSaNGEla corrEa ValE 57188317-2 TEc dE ENfErMaGEM BoM
16 EllEM do Socorro fariaS dE alMEida 5828961-2 TEc. dE NfErMaGEM EXcElENTE
17 flaVia do Socorrro liMa Maia 55587432-2 ENfErMEiro BoM
18 fraNciMEri diaS da SilVa 57197890-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
19 iVoNETE alMEida alMada 57193151-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
20 JESUS dE NaZarÉ MElo coUTiNHo 57195779-1 aGENTE dE arTES PraTicaS BoM
21 JoEl fraNciSco coSTa dE MENdoNÇa 57194799-1 aSSiST. adMiNiSTraTiVo BoM
22 lariSSa SoaNE da SilVa BarToloMEU 57197972-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
23 liNdalVa da coNcEiÇÃo alMEida PESTaNa 54184066-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
24 liliaNE cardoSo BEZErra 57193325-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
25 lUZia carNEiro PESSoa 5882575-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
26 Mara rEGiNa da coNcEiÇÃo fErrEira 57194656-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
27 Marcia criSTiNa daS cHaGaS BriTo 57193633-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
28 Marcia raMoS da SilVa PiNHEiro 57192687-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
29 Marco aNTÔNio cardoSo frEirE 57194341-1 aSSiST. adMiNiSTraTiVo EXcElENTE
30 Maria aNGElica BarBoSa GodiNHo 3258653-3 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
31 Maria do Socorro BarBoSa alENcar 54189004-2 foNoaUdioloGo BoM
32 Maria JoElMa da SilVa NETo 57197544-1 aGENTE dE arTES PraTicaS BoM
33 Maria SEVEra dE VaScoNcEloS alcaNTara 5360889-5 TEraPEUTa ocUPacioNal BoM
34 Mario JoSÉ MENdES lEiTE 54183548-2 MEdico BoM
35 MariSETH carValHo dE aNdradE 5681642-5 ESTaTiSTico BoM
36 NilMa TaTiaNa dE SoUZa 57181057-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
37 Noadia KEliSSa dE PaiVa coSTa 57193777-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
38 roBSoN do NaSciMENTo SilVa 57197881-1 ENGENHEiro EXcElENTE

39 roSalia lUZia doS PaSSoS NaSciMENTo 
fUrTado 57192772-1 TEc dE ENfErMaGEM BoM

40 roSaNGEla dE NaZarÉ NoVaES 57194939-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
41 rUTH HElENa NUNES PaNToJa 57199362-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
42 SHEila rodriGUES MarTiNES liBEral 5711010-2 fiSioTEraPEUTa BoM
43 SiNVal dE SoUZa faro 57195558/1 aGENTE dE arTES PraTicaS BoM
44 TaiSa aNdradE PErEira dUTra 55589038-2 MEdico BoM
45 TErEZa BaSToS da coSTa 57193248-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
46 TErEZa cardoSo dE SoUZa 57194790-1 TEc dE ENfErMaGEM BoM

47 THoMaZia SilVa MorEira dE oliVEira 57193916-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM

48 ValEria MoraES dE MElo 57197965-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
49 VaNESSa daYaNa SoUTo dE SoUSa 57198087-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 10 de Setembro de 2021.
Walda cleoma lopes Valente dos Santos
Presidente/fScMP, em exercício 

Protocolo: 704194

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

errata
.

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 
objetivo de : 
ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica NaS aTS doS MUNiciPioS dE PorTo 
TroMBETaS/Pa E oriXiMiNá/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: 703802

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 086/2021 decorreNte de Pre-
GÃo eLetrÔNico N°046/2021- Processo adMiNistratiVo Nº 
2020/1003913 - Pae.
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: MaNUPa coM., EXP., iMP. dE EQUiP. E VEicUloS adaP-
TadoS EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o 
nº 03.093.776/0007-87 com sede na rua leonardo r da Silva 248 – Sala 
614 – 6° aNdar – Pitangueiras – lauro de freitas – Bahia cEP: 42.701-
420, neste ato representada por sua representante legal Manuella Jacob, 
portadora da cédula de identidade nº. 40.182.722-7, cPf/Mf sob o nº. 
372.532.828-50, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo 
TIPO UNIDADE MÓVEL Adaptado para Unidade Móvel de Coleta de Sangue, 
novo, de fabricação e modelo do ano corrente, com quilometragem zero, 
de acordo as normas da Portaria 047/98 do dENaTraN e conforme as 
especificações do Termo de referência, parte integrante deste instrumento 
contratual.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 2.163.999,99 (dois 
milhões cento e
sessenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 30 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Manuella Jacob-MaNUPa coM., EXP., iMP. dE EQUiP. E VEicUloS adaP-
TadoS EirEli-
contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 703791
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diÁria
.

Portaria Nº 746 de 14 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 981143/2021.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de rEaliZar MaNUTENÇÃo corrETiVa EM UMa  cENTrifUGa 
rEfriGErada  do HEMoNUclEo dE aBaETETUBa/Pa/coNdUZir SErVi-
dor no dia 02/09/2021.
daNiEl aUGUSTo fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, MaT.: 3255212, 0,5 diaria e PaTricK lUciaNE 
riBEiro caPiSTraNo, cPf: 643376342-15, Motorista/GETra, MaT.: 
54188251, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    14 de  Setembro  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 704085

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo de eLeiÇÃo Para coMissÃo de Ética 
MÉdica da FUNdaÇÃo HeMoPa
1. Pelo presente edital, ficam os médicos do corpo clínico da Fundação 
Hemopa informados do processo de eleição da comissão de ética médica 
da fundação Hemopa.
2. informamos que os interessados a se candidatarem a cargos na refe-
rida comissão, deverão providenciar a inscrição de chapa, obedecendo a 
proporcionalidade: 3 membros titulares e igual número de suplentes enca-
minhando a documentação para comissão eleitoral até o dia 01/10/2021.
3. os interessados deverão estar aptos conforme determina a resolução 
do cfM 2.152/2016. 3.1 requisitos para inscrição: a) Ser médico regular-
mente inscrito no crM da circunscrição onde encontra-se estabelecida a 
instituição na qual pleiteará o cargo de membro da comissão de ética; b) 
Não possuir débito de qualquer natureza junto ao crM da circunscrição; 
c) Não ter sido o médico apenado eticamente nos últimos 8 (oito) anos, 
com decisão transitada em julgado no âmbito administrativo, ou que esteja 
afastado cautelarmente pelo crM; d) Não ser membro da comissão eleito-
ral; e) Não ser diretor administrativo ou técnico da instituição; f) Não estar 
investido em cargo diretivo na instituição; g) Pertencer a corpo clínico da 
instituição. 3.2 documentos para inscrição: a) requerimento para registro 
de chapa assinado por todos os candidatos (Modelo disponível no aNEXo 
i deste edital); b) certidão de inscrição e quitação expedida pelo crM de 
cada membro da chapa; c) Termo de aquiescência individualizado de cada 
membro da chapa, devidamente preenchido e assinado (Modelo disponível 
no aNEXo ii).
4. os documentos devidamente preenchidos e assinados deverão ser 
entregues em meio físico na fundação Hemopa, no Núcleo de Ensino e 
Pesquisa (2° andar do Hemocentro coordenador, localizado na Travessa 
Padre Eutíquio, 2109 – Belém/PA) em envelope lacrado identificado como 
“aoS cUidadoS da coMiSSÃo ElEiToral Para ElEiÇÃo da coMiSSÃo 
dE ÉTica MÉdica”. os médicos residentes em outros município deverão 
encaminhar os documentos digitalizados em arquivo .pdf para o e-mail 
nepes_hemopa@hemopa.pa.gov.br indicando no campo assunto “iNScri-
ÇÃo dE cHaPa Para coMiSSÃo dE ÉTica MÉdica”, e enviar os arquivos 
físicos via correio com data de postagem até 01/10/2021). 4.1 No ato da 
entrega em meio físico, o responsável pela entrega receberá um compro-
vante de inscrição; assim como os e-mails recebidos serão respondidos 
como comprovante de inscrição.
5. a comissão eleitoral irá divulgar via memorando circular e nos quadros 
de avisos das unidades da fundação Hemopa as chapas inscritas homolo-
gadas que atenderam os critérios descritos no item 3, com antecedência 
mínima de 7(sete) dias antes da data da eleição.
6. Pelo presente edital, ficam ainda os médicos do corpo clínico da Fun-
dação Hemopa (Anexo III) CONVOCADOS a comparecerem no próximo 
dia 20/10/2021, no horário de 08 às 14horas, na sala de aula do Núcleo 
de Ensino e Pesquisa, situada no 2° andar do Hemocentro coordenador 
da Fundação Hemopa, a fim de proceder com a votação para eleição da 
comissão de Ética Médica desta fundação, para mandato de 30 (trinta) 
meses. 6.1 os médicos residentes fora de Belém, deverão comparecer nos 
locais descritos abaixo no mesmo dia, no horário de 8 às 12 horas, confor-
me Hemocentro regional e Hemonúcleo de sua região para proceder a vo-
tação: Hemocento/Hemonúcleo local Hemocentro regional de castanhal 
Sala de serviço social Hemonúcleo de abaetetuba Sala de serviço social 
Hemonúcleo de capanema Sala de serviço social Hemocentro regional de 
Santarém Sala de serviço social Hemonúcleo de altamira Sala de arquivo 
(térreo) Hemocentro regional de Marabá Sala de serviço social Hemonú-
cleo de redenção Sala da administração Hemonúcleo de Tucuruí Sala da 
captação de doadores 6.2 No ato da votação os médicos irão receber uma 
cédula sem identificação pessoal para votação na chapa. O voto será se-
creto e imediatamente inserido em uma urna lacrada. Todos os votantes 
deverão assinar lista de frequência no ato da votação. 6.3 a votação deve-
rá ser realizada pelo médico do corpo clínico da fundação Hemopa, apre-

sentando documento de identificação oficial com foto original, não sendo 
possível voto através de procuração. 6.4 Qualquer médico votante poderá 
acompanhar o processo eleitoral durante todo o período de votação. 6.5 
Imediatamente após o término da votação ocorrerá a apuração dos vo-
tos. 6.5.1 a apuração dos votos realizados nos municípios de castanhal, 
capanema, abaetetuba, altamira, Santarém, Marabá, redenção e Tucuruí 
ocorrerá através de vídeo chamada entre a comissão Eleitoral e a equipe 
de serviço social dos Hemocentros regionais e Hemonúcleos, transmitida 
na sala de aula do Núcleo de Ensino e Pesquisa.6.5.2 a apuração dos votos 
realizados no município de Belém ocorrerá presencialmente na sala de aula 
do Núcleo de Ensino e Pesquisa. 6.5.3 a apuração poderá ser acompa-
nhada pelo representante das chapas e demais interessados. 6.5.4 Após 
apuração de todos os votos a comissão eleitoral registrará em ata a chapa 
eleita com número de votos. Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos apurados.
7. a ata lavrada pela comissão eleitoral será encaminhada ao conselho 
regional de Medicina para homologação e registro.
8. os protestos, impugnações e recursos deverão ser formalizados, por 
escrito, dentro de, no máximo de 2 (dois) dias após a ocorrência do fato, 
encaminhados em primeira instância à comissão eleitoral e, em segunda 
instância, ao conselho regional de Medicina da respectiva jurisdição. 8.1 
os protestos à comissão eleitoral deverão ser encaminhados para o e-mail 
nepes_hemopa@hemopa.pa.gov.br com assunto “rEcUrSo – ElEiÇÃo da 
coMiSSÃo dE ÉTica MÉdica”. os e-mails recebidos serão respondidos 
como comprovante de recebimento.
9. Homologado e registrado o resultado, os membros eleitos serão em-
possados pelo conselho regional de Medicina. 9.1 o conselho regional 
de Medicina emitirá certificado de eleição, com a composição da Comissão 
de Ética Médica, que deverá ser afixado na instituição de saúde, em local 
visível ao público.
10. as normas de organização, funcionamento e competências da comis-
são de Ética Médica será regida pela resolução cfM nº 2.152/2016 (Publi-
cada no d.o.U. de 10 de novembro de 2016, Seção i, p. 566).
Belém, 13 de setembro de 2021. comissão Eleitoral

Protocolo: 703812

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 498, de 13 de seteMBro de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 19 
de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
rESolVE:
dESiGNar o servidor JoSE PaUlo NaSciMENTo crUZ, matrícula nº. 
5946166/2, ocupante do cargo de chefe de Serviço, para responder pela 
diretoria administrativa/financeira da fundação Pública Estadual Hospi-
tal de clínicas Gaspar Vianna, no período de 13/09/2021 a 19/09/2021, 
por ausência do titular alEXaNdrE da cUNHa PErEira, matrícula nº 
5950842/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fHcGV

Protocolo: 703896
Portaria N° 424 de 02 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-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar o Servidor JorGE clETo NUNES fErrEira (MaTrÍcUla Nº 
57234748), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 310/2021 – PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
oBJETo: contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços 
em manutenção corretiva e preventiva, para 01 (um) equipamento de He-
modinâmica, marca Philips, modelo: integris allura, pertencente ao setor 
de Hemodinâmica, existente na fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 02/09/2021 e término em 01/09/2022.
ProcESSo Nº 2021/697532
ModalidadE: inexigibilidade de licitação Nº 23/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 704172
Portaria N° 469, de 01 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-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
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considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora ornilda Bezerra Bandeira (Matrícula n°115487/1), 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO DE COMODATO Nº 339/2021 - ADVANCED STERILIZATION 
ProdUcTS diSTriBUiÇÃo E coMÉrcio dE ProdUToS Para SaÚdE.
oBJETo: aquisição de Produtos para Saúde para o Esterilizador por Gás 
de Plasma de Peróxido de Hidrogênio-Sistema Sterrad, para a Central de 
Material e Esterilização (cME) da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise Monteiro leite 
(cHMl) por um período de 12 meses.
• CONTRATO DE COMODATO Nº 340/2021 - ADVANCED STERILIZATION 
ProdUcTS diSTriBUiÇÃo E coMÉrcio dE ProdUToS Para SaÚdE.
OBJETO: Comodato de 01 (uma) incubadora de leitora específica para in-
dicador biológico e 01 (uma) seladora para uso do Tyvek por um período 
de 12 meses para atender a necessidade do centro cirúrgico da fundação 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
ViGÊNcia: início em 01/09/2021 e término em 31/08/2022.
ProcESSo Nº 2021/731167.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 29/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 704148

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 281/21
Nome: TErEZa cilENE SaNToS dE liMa
Matrícula: 5942026/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 03/09/2021 a 06/09/2021

Protocolo: 704310
Laudo: 284/21
Nome: JoSE alBErTo daNTaS SaNToS
Matrícula: 59493471
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 02/09/2021 a 16/09/2021

Protocolo: 704312

coNtrato
.

coNtrato Nº 341/2021
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento de paciente 
dos SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Valor: r$ 5.625,95 (ciNco Mil, SEiScENToS E ViNTE ciNco rEaiS E 
NoVENTa E ciNco cENTaVoS)
data de assinatura: 13/09/2021
Vigência. início em 13/09/2021 e término em 12/12/2021.
dispensa n º 126/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103
origem do recurso: Estadual
Plano interno: 1040008288
contratado
Nome: E TaMUSSiNo E cia lTda
Endereço: rua Senador José Henrique, nº 224, Salas 501/502, Edifício 
alfred Nobel
ilHa do lEiTE – rEcifE – cEP: 50070460
Telefone: (081) 3223-2470/2555
E-mail: veronica.cruz@tamussino.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 703918
contrato: 339/2021
objeto: aquisição de Produtos para Saúde para o Esterilizador por Gás 
de Plasma de Peróxido de Hidrogênio-Sistema Sterrad, para a Central de 
Material e Esterilização (cME) da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise Monteiro leite 
(cHMl) por um período de 12 meses.
Valor: r$ 351.969,08 (TrEZENToS E ciNQUENTa E UM Mil, NoVEcENToS 
E SESSENTa E NoVE rEaiS E oiTo cENTaVoS).
data de assinatura: 01/09/2021.
Vigência início em 01/09/2021 e término em 31/08/2022.
inexigibilidade nº 29/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261, 0269, 0103 e suas respectivas subfontes e su-
perávits.
origem do recurso: Estadual 
coNTraTado: adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo E 
coMÉrcio dE ProdUToS Para SaÚdE lTda.
Endereço: avenida Tamboré, nº 1.077, Parte a, alphaville Empresarial.
BarUEri/SP - cEP: 06460-000
Telefone: (11) 99626-2602
E-Mail: Michele.gimael@asp.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 704123

contrato: 340/2021
Objeto: Comodato de 01 (uma) incubadora de leitora específica para indi-
cador biológico e 01 (uma) seladora para atender a CME da FHCGV e CHML 
por um período de 12 meses.
data de assinatura: 01/09/2021.
Vigência início em 01/09/2021 e término em 31/08/2022.
inexigibilidade nº 29/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº. 8.666/93.
coNTraTado: adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo E 
coMÉrcio dE ProdUToS Para SaÚdE lTda.
Endereço: avenida Tamboré, nº 1.077, Parte a, alphaville Empresarial.
BarUEri/SP - cEP: 06460-000
Telefone: (11) 99626-2602
E-Mail: Michele.gimael@asp.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 704124
contrato 310/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços 
em manutenção corretiva e preventiva, para 01 (um) equipamento de He-
modinâmica, marca Philips, modelo: integris allura, pertencente ao setor 
de Hemodinâmica, existente nesta fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor: r$ 88.526,87 (oiTENTa E oiTo Mil, QUiNHENToS E ViNTE E SEiS 
rEaiS E oiTENTa E SETE rEaiS).
data de assinatura: 02/09/2021
Vigência: 02/09/2021 e término em 01/09/2021.
inexigibilidade nº 23/2021.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0261, 0269.
origem do recurso: Estadual 
contratado
Nome: PHiliPS MEdical SYSTEMS lTda. 
Endereço: avenida Marcos Penteado de Ulhoa rodrigues nº 401 – Parte 
39 - Tamboré
BarUEri-SP / cEP: 064.60000
Telefone: 992656133
E-mail: Gabriel.maciel@philips.com, Mayara.nogueira.santos@philips
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 704168

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 132/2021
Valor: r$ 174.692,00 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa 
e dois reais).
objeto: aquisição emergencial de cateter central de inserção Periférica 
(Picc) e introdutor percutâneo para atender a necessidade de assistência 
a pacientes neonatos da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV) em um período de 180(cento e oitenta) dias.
Data de Ratificação: 14/09/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0261, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e superávits.
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: SYMBiTEc coMÉrcio E iMPorT. dE ProdUToS HoSP. EirEli.
Endereço: Travessa Barão do Triunfo, 3540 – Sl 306
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5056
E-mail: licitacaosymbitec@gmail.com
ordenadora:  ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 704043
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 132/2021
Valor: r$ 90.750,00 (NoVENTa Mil, SETEcENToS E ciNQUENTa rEaiS).
objeto: aquisição emergencial de cateter central de inserção Periférica 
(Picc) e introdutor percutâneo para atender a necessidade de assistência 
a pacientes neonatos da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV) em um período de 180(cento e oitenta) dias.
Data de Ratificação: 14/09/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0261, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e superávits.
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: J. l. doS SaNToS coMÉrcio dE ProdUToS MÉdico HoSPiTa-
larES - EPP 
Endereço: av. Hélio da Mota Gueiros, n° 73 – altos - coqueiro
cEP: 67.120-370
Telefone: (91) 3014-1203
E-mail: jlhospitalar@gmail.com
ordenadora:  ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 704035
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 30/2021
Valor: r$ 4.498,52 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cin-
quenta e dois centavos)
objeto: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de 
Manutenção corretiva com substituição de peças em 04 (quatro) Bombas 
Enteral, modelo: aPPliX smart, NS: 21692794, 21692799, 22506757 e 
22506745, marca: frESENiUS, utilizadas nesta fundação Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 14/09/2021
fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
função Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0269, 0103
origem do recurso: Estadual 
coNTraTado: f. cardoSo & cia lTda. 
Endereço: rUa JoÃo NUNES dE SoUZa, Nº 125, Br 316 KM 08
aNaNiNdEUa/Pa, cEP: 67.033-030
Telefone: (91) 3202-1344 – 3202-1310
E-Mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 704340

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 184/2021/FHcGV
oBJETo: aquisição eventual de Soluções Parenterais de Pequeno e Grande 
Volume para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 08/09/2021 a 08/09/2022.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Bairro 
águas Brancas, Br 316 km 08, cEP: 67.033-030, ananindeua - Pa, cEP: 
67.033-030.

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

04 Bicarbonato de Sódio 8,4%  - AMP 
10Ml 21.000 SaMTEc r$ 0,90 r$ 18.900,00

05 Bicarbonato de Sódio 8,4% - BLS ou 
frc 250 Ml 800 HYPofarMa r$ 29,95 r$ 23.960,00

07 cloreto de Potássio 10% aMP 10 Ml 25.000 SaMTEc r$ 0,40 r$ 10.000,00
20 Glicose 50% aMP 10 Ml 120.000 SaMTEc r$ 0,63 r$ 75.600,00
21 Gluconato de cálcio 10% aMP 10 ml 16.000 HalEXiSTar r$ 2,35 r$ 37.600,00
22 Manitol 20% frc 250 Ml 5.000 frESENiUSK r$ 4,00 r$ 20.000,00
26 Sulfato de Magnésio 10% aMP 10 Ml 8.000 SaMTEc r$ 1,14 r$ 9.120,00

 Valor ToTal:  r$ 195.180,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 195.180,00 (cento e noventa e 
cinco mil e oitocentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 704044
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 180/2021/FHcGV
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 08/09/2021 a 08/09/2022.
EMPrESa: flUKKa farMácia dE MaNiPUlaÇÃo lTda - EPP., pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 10.450.805/0001-90, 
inscrição Estadual nº 635.585.428.113, com sede na avenida indico nº 857 
– Bairro: Jardim do mar, São Bernardo do campo – SP, cEP: 09750-601.

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

07 Milrinona (lactato) 1mg/ml – ampola 
de 10 ml 3.500 VUlTi farMa r$ 60,00 r$ 210.000,00

 Valor ToTal:  r$ 210.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 704013
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 185/2021/FHcGV
oBJETo: aquisição eventual de Soluções Parenterais de Pequeno e Grande 
Volume para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 08/09/2021 a 08/09/2022.
EMPrESa: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 16.647.278/0001-
95, inscrição Estadual nº 15.381.196-0, com sede Passagem do comenda-
dor Pinho nº 90 – Sacramenta, cEP: 66.083-200, BElÉM – Pa.

iTEM ESPEcificaÇÕES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNTE

Valor UNiTá-
rio r$

Valor
ToTal r$

19 Glicose 25% aMP 10Ml 5.000 SaMTEc r$ 0,50 r$ 2.500,00

27 Sulfato de Magnésio 50% aMP 10Ml 4.000 HalEX iSTar r$ 8,37 r$ 33.480,00

 Valor ToTal:  r$ 35.980,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 35.980,00 (Trinta e cinco mil, 
novecentos e oitenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl

Protocolo: 704092

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 079/2021-Hrs de 14 de seteMBro de 2021.
a diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria N° 210/2021-ccG de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o processo PaE nº 2021/284711.
rESolVE dESiGNar a servidora JociNEidE da SilVa coSTa, Matrícula 
nº 3224473-1, cargo: auxiliar Social, para exercer a função de fiscal do 
contrato nº 022/2021/HrS (SMl – SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdUSTria 
E coMErcio EirEli), no período de 02/09/2021 a 02/09/2022, bem como 
pelo atesto dos documentos das despesas, quando comprovada a fiel e cor-
reta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, SaliNoPoliS/Pa, 14/09/2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
Diretora do Hospital Regional de Salinópolis

Protocolo: 704157

secretaria de estado 
de traNsPortes

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ordeM de serViÇo
ordem de Serviço n°: 030/2021-dirTEc       Processo: 2019/246236
Partes: SETraN-Secretaria de Estado de Transportes  cNPJ - 
04.953.717/0001-09   e coNSTrUaMEc - coNST. a. MEcaNiZada S/a  
cNPJ - 22.983.316/0001-83
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 1º Núcleo regional, na região de integração do Guamá.
Modalidade de licitação: cP-001/2021-001
contrato: 039/021
Valor contratual: r$ 12.455.984,57
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco) dias
Vigencia: 02/09/2021 à 01/09/2022
data: 02/09/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira - Secretário de Estado de 
Transportes

Protocolo: 704048
eXtrato do terMo de aJUste de coNtas Nº 08/2021
ProcESSo Nº: 2021/221638     aNEXo: 2021/328400                                                                                               
oBJETo: o presente TErMo dE aJUSTE dE coNTaS tem por objeto o 
pagamento dos serviços prestados pela coNTraTada, pra atender as ne-
cessidades desta SETRAN, em conformidade com as especificações, quali-
dades, quantidades e condições gerais estabelecidas no contrato.
Valor: r$ 2.900.801,94 (dois milhões, novecentos mil, oitocentos e um 
reais e noventa e quatro centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 02/09/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 449051; fonte do re-
curso: 0124000000; origem do recurso: Tesouro.
dadoS da coNTraTada: NoME: SYSTra ENGENHaria E coNSUlToria lTda.
cNPJ: 52.635.422/0001-37
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 703866
resULtado do JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo e 
coNVocaÇÃo das eMPresas
Modalidade: concorrência
Número: n.º 003/2021.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 8º Núcleo regional, na região de integração do Tocantins.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
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Permanente de licitação, torna público o resultado do julgamento dos re-
cursos administrativos: a comissão reconsiderou sua decisão e HaBiliToU 
a empresa coNSTrUTora NorTE BraSil lTda. as empresas habilitadas 
ficam desde já convocadas para a data de 17/09/2021, às 09h00min, para 
abertura e julgamento das propostas de preços relativos à concorrência 
Pública n°003/2021.
Belém, 14 de setembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 704255
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo 
e coNVocaÇÃo Para aBertUra de PreÇo
Modalidade: Tomada de Preço
Número: n.º 017/2021.
oBJETo: construção de Pátios para implantação de Balanças de controle 
de Pesagem de Veículos nas rodovias Pa-252 e Pa-150, na região de inte-
gração do lago de Tucuruí, sob jurisdição dos 4º e 5º Núcleos regionais.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo 
INDIANA LTDA foi considerada HABILITADA. Cópia da ata de julgamento da 
documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados 
na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante 
Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa. A empresa habilitada fica 
desde já convocada para a data de 17/09/2021, às 11h00min, para aber-
tura e julgamento das propostas de preços relativas à Tomada de Preço 
n°017/2021.
Belém, 14 de setembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 704251

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 14
contrato: 17/2017 
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo 
do contrato nº 017/2017-cPH, que versa sobre a contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços e obras de engenharia para a 
construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no município 
de curuá-Pa e de Passageiros na localidade de Santana do Tapará no mu-
nicípio de Santarém-Pa.
data de assinatura: 10/09/2021
O prazo de vigência do Contrato nº 017/2017-CPH, fica prorrogado por 120 
(cento e vinte) dias, iniciando-se a prorrogação em 15/09/2021 e término 
em 13/01/2022
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0101, 0130, 0301 e 0330/449051
cNPJ: 22.911.135/0001-41 PaUlo raYMUNdo BrÍGido dE oliVEira EirEli.
Endereço: Travessa lomas Valentinas, Passagem São Pedro, nº 124-B, 
Bairro: Marco, cEP: 66.095-720.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo. 

Protocolo: 703877

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 129/2021-GP, de 13 de seteMBro de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
i- conceder em nome do servidor iTaaN fErrEira SiMÕES, Matrícula: 
5945618 cPf: 648.074.792-53 e ocupante do cargo de aSSESSor, Supri-
mento de fundos no valor de r$ 370,00 (TrEZENToS E SETENTa rEaiS), 
em virtude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338 -339039 - 0101 - r$ 370,00 – Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica.
iii- Prazo para aplicação: trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Para prestação de contas: quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 13 de setembro de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 703907

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 298 de 14 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 a necessidade de regulamentar a lei n° 8.096 de 01 de 
janeiro de 2015, que alterou a estrutura organizacional desta Secretaria;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, 
comporem Comissão com a finalidade promover análise técnica para elaboração do 
regimento interno desta SEdaP com base na lei 8.090 de 01/1/2015:
leila de Nazaré G. accioly ramos – consultora Jurídica – Matrícula 3342301/1
Thiago Marcelo Pacheco de oliveira– Téc. Gestão Pesca e aquicultura – 
Matrícula 57175440//2
rosana Maria correa de Sousa – Téc. Gestão Pública – Matrícula 10294/1
Eduardo andre Barata figueiredo– Téc. Gestão Pública – Matrícula 
5243181/8
amanda ribeiro cordovil– Téc. Gestão Pesca e aquicultura – Matrícula 
5899481/1
Maria antonieta Martorano Priante – Técnico a – Matrícula 23884/1
SUPlENTES:
dulcimar de Melo e Silva – Engenheiro agrônomo – Matrícula 22705/ 1
reginaldo Moura Passos - assistente administrativo – Matrícula - 13994/ 1
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - interino

Protocolo: 703973
Portaria Nº 297 de 14 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
coNSidEraNdo o que determina o decreto nº 991 de 24 de agosto de 2020, 
publicado no doE n° 34.322 de 25/08/2020, em seu capítulo Xii, art. 26;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor abaixo para atuar como Gestor de frota 
desta SEdaP, junto à SEPlad, no Sistema de Gestão de abastecimento da 
Frota de Veículos Oficiais do Estado.

dado do SErVidor PErfil carGo
Nome: luciana Helena alexandrino Bittencourt

cPf: 775.214.042-20
Matrícula: 5959004/2

E-mail: marlooeluciana@gmail.com
fone: 91 99291-1949

Gestor de frota comissionado

 
art. 2º - os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 703969
Portaria Nº 301 de 14 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/545847
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, os servidores iValdo SaNToS dE SaNTaNa, matrí-
cula n° 14826/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atuar 
como fiscal Titular, e JoaQUiM adEliNo lUcaS da foNSEca, matrícula 
nº 12477072/3, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atuar 
como fiscal Suplente no convênio nº 17/2021 – SEdaP, celebrado com o 
Município de São félix do Xingu, cNPJ/Mf sob o nº. 05.421.300/0001-68.
art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; IX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca, interino.

Protocolo: 704263
Portaria Nº 302 de 14 de seteMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013
coNSidEraNdo o processo nº 2021/845765;
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rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores dENYS dE SoUZa MarGaS, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública, matrícula n° 5901137/1, como fiscal 
Titular e riVaNildo ParENTE crUZ, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, matrícula nº 5920541/3, como fiscal Suplente, em 
substituição a servidora raiMUNda alEiXo da SilVa, ocupante do cargo 
de auxiliar operacional, matrícula nº. 57211727/01, designado na PorTaria 
N° 249 de 10 de agosto de 2021 e falecida nesse exercício, para acompanhar 
e fiscalizar o Contrato de nº. 110/2021 – SEDAP, celebrado com a empresa 
SErVlidEr SErViÇo dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli.;
Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 704268
Portaria Nº 303 de 14 de seteMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013
coNSidEraNdo o processo nº 2018/238762;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores dENYS dE SoUZa MarGaS, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública, matrícula n° 5901137/1, como fiscal 
Titular e MariNaldo dE SoUSa VaScoNcEloS, ocupante do cargo de 
Gerente, matrícula nº 5894939/1, como fiscal Suplente, em substituição 
a servidora raiMUNda alEiXo da SilVa, ocupante do cargo de auxiliar 
operacional, matrícula nº. 57211727/01, designado na PorTaria N° 154 
de 30 de Meio de 2018 e falecida nesse exercício, para acompanhar e 
fiscalizar o Contrato de nº. 118/2018 – SEDAP, celebrado com a empresa 
aVal EMPrESa dE SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda.
Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilida-
de; Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 704272

errata
.

Portaria de diÁrias  525/2021
BENEficiário: Paulo afonso Martins de lima
oNde se LÊ: dESTiNo: Terra alta
Leia-se: dESTiNo: capanema e capitão Poço/Pa

Protocolo: 704274

coNtrato
.

contrato nº 126/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 38, na quantidade de 05 (cinco) diSTriBUidorES 
dE calcário E adUBo.
Valor Global: r$ 24.574,55 (Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e 
Quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 13/09/2021
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
contratado: aGroPraTa coMÉrcio E EQUiPaMENToS lTda-EPP
Endereço: Estrada linha União da Serra, n° 50, bairro caravágio, Nova 
Prata/rS, cEP: 95.320-000
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 703908

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 03/2021 - sedaP
oBJETo: SUPrESSÃo E o acrÉSciMo doS SErViÇoS oriGiNalMENTE 
coNTraTadoS.
Valor: SUPrESSÃo No Valor dE r$61.611,22(SESSENTa E UM Mil, 
SEiScENToS E oNZE rEaiS E ViNTE doiS cENTaVoS) E acrÉSciMo No 
Valor dE r$ 159.575,56(cENTo E ciNQUENTa E NoVE Mil, QUiNHEN-
ToS E SETENTa E ciNco rEaiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS). aS SU-
PrESSÕES E acrÉSciMoS rEPrESENTará UM aUMENTo No coNTraTo 
No Valor dE r$ 97.964,34(NoVENTa E SETE Mil, NoVEcENToS E SES-
SENTa E QUaTro rEaiS E TriNTa E QUaTro cENTaVoS), corrESPoN-
dENdo a UM PErcENTUal dE aProXiMadaMENTE 30,63%(TriNTa VÍr-
GUla SESSENTa E TrÊS Por cENTo), PaSSaNdo o Valor do coNTraTo 
dE r$ 319.800,00(TrEZENToS E dEZENoVE Mil E oiTocENToS rEaiS) 
Para r$ 417.764,34(QUaTrocENToS E dEZESSETE Mil, SETEcENToS E 
SESSENTa E QUaTro rEaiS E TriNTa E QUaTro cENTaVoS).
daTa dE aSSiNaTUra: 14/09/2021.
coNTraTado: aMaZoNTEcHNoloGY iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉ-
Trica EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: rUa do fio, 198, Bairro: GUaNaBara, cEP: 67.010-550, 
aNaNiNdEUa-Pa
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 704142

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº 037/2021 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS 
oBJETiVo: ocorrer com despesas de pronto pagamento emergencial para 
atender as necessidades das atividades desenvolvidas na coordenadoria 
de Patrimônio – coPaT/SEdaP
BENEficiário: rivanildo Parente da cruz
carGo/ fUNÇÃo: Secretário de diretoria
MaTrÍcUla: 5920541
Valor: r$  4.000,00 (Quatro mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000 
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30; 3390-39
ordENador: lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 703961

diÁria
.

Portaria Nº 530/2021
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: fábio luciano Souza Maranaldo
carGo: assistente de informática
MaTrÍcUla: 5899716
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: capanema e capitão Poço/Pa
oBJETiVo: realizar  entrega e instalação de equipamentos de informática.
PErÍodo: 17 a 18/09/ 2021
Nº dE diáriaS: 1½ (uma e meia)
ordENador: lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 704327

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/351316 KElVEN fariaS PErEira SÍTio MEU caNTiNHo 03,1758Ha SÃo MiGUEl do 
GUaMa 1354/2021

2021/687295 fraNciSco dE SoUSa lUZ SÍTio fÉ EM dEUS 32,1192Ha BaiÃo 1355/2021

2005/283918 MarGarETE MoNTEiro daS 
NEVES SÍTio ParaiSo 29,7944Ha MaraPaNiM 1356/2021

,Belém(Pa), 14/09/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2012/384216 JoSÉ dE riBaMar PErEira 
dE SoUSa

SÍTio PaSSaro dE 
foGo 23,3222Ha TailÂNdia 1353/2021

oBS: Torna sem efeito a PorTaria Nº 882/2019 de 27/12/2019, publicadas 
no doE nº 34.079/2020, de 02 de janeiro de 2020.
Belém(Pa), 14/09/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 704222

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorario
coNtrato Nº 033/2020
aTo: diSTraTo dE coNTraTo dE SErVidor TEMPorario
Motivo: diSTraTo - a coNTar dE 09.08.2021 – Processo nº 2021/995178, 
de 09.09.2021
SErVidor TEMPorário: flaVio fErNaNdo raiol loPES
MaTricUla: 5956623/1 - carGo: assistente Técnico em desenvolvimen-
to agrário e fundiário
ordENador rESPoNSáVEl: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa.

Protocolo: 703917
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01326/2021
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;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/985520 e Memº 17/21 de 08.09.2021
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr  de  acordo  com  o  art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
30 (trinta) dias de licença Premio, à servidora Maria dE fáTiMa Mar-
TiNS caVada MoNTEiro, matrícula nº 327417/2, advogada, no perío-
do de 08.09.2021 a 07.10.2021,correspondente ao período aquisitivo de 
03.08.1991 a 02.081994. 
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 14 de 
setembro de 2021.

Protocolo: 704076

diÁria
.

Portaria Nº 1348/2021  de  14/09/2021
oBJETiVo: Para representar o iTErPa, e participar de reunião sobre regu-
larização fundiária Urbana, no município de Santarém.
PErÍodo: 16/09/2021 ( 0,5 )
SErVidor:
-5719.0493-1 /Bruno Yoheiji  Kono ramos (Presidente)
ordenador:  flávio ricardo albuquerque azevedo - resp. p/ Presidência 

Protocolo: 704087
Portaria Nº 1340/2021 de 14/09/2021
oBJETiVo: Para atender a ação de regularização fundiária no município 
de Marituba
PErÍodo:  10 a 15/09/2021 (3,0) diárias
SErVidor:
-5957330/1 - andré Gustavo campinas Pereira (Técnico-dEaf)
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos– Presidente

Protocolo: 703927
Portaria Nº 01339/21 de 10/09/2021
objetivo: ação de regularização fundiária
Municipio: São Miguel do Guamá
Periodo: 13.09 a 12.10.2021(29,5) diária
Servidores:
-5961242/1-carlos alberto Borges Guimarães-Motorista
-5956057/1-cristiane formigosa Gadelha da costa-Técnico./dEaf
-5956167/1-debora cristina Salomão corrêa-Técnico/dEaf
-57195919/1-Hugo leonardo Silva Pereira-assist.Técnico/dEaf
-5558748/1-James dean Soares da Silva- assist.Técnico/dEaf
-3168751/0-Jarbas de Sousa furtado-auxiliar administrativo
2042363/1-João Borges Prestes-Motorista
-5719226/2-Marcia Nazare rodrigues Barros- Técnico./dEaf
Periodo: 13.09 a 28.09.2021(15,5) diária
57233996/3-Eliene de Fátima da Trindade Pinheiro-Gerente Op.Móvel
Periodo: 28.09 a 12.10.2021(14,5) diária
-5947867/2Victoria Menezes da costa- Técnico./dEaf
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 704187

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO 
DO PARÁ RURAL

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 004/2021
objeto: aquisição de equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veí-
culos leves e veículos pesados e ferramentas agrícolas.
responsável pelo certame: Messias ferreira do Nascimento filho
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 28/09/2021
Hora da abertura: 09:00 horas (horário de Brasília)
Programa de Trabalho nº 04122129783380000
fonte de recurso 0101000000 e 0301000000
Natureza da despesa 44905200
UrG 280101
Plano interno: 21dEMG00039, 21dEMP00065, 21dEMG00069, 
21dEMG00158, 21dEMG00159, 21dEMG00080, 21dEMG00081, 21dEM-
G00082,21dEMP00193, 21dEMP00144, 21EMEN00144, 21EMEN00157, 
20dEMP00171, 21dEMG00126, 19dEMP00523, 21dEMP00237, 
20dEf333906, 21EMEN00156, 21dEMG00136, 21dEMP00203, 
20dEMP00181, 20dEf333905, 20dEf333906, 21dEMP00255, 

19dEMP00527, 19dEMP00183, 21dEMP00300, 21dEMP00306, 
21dEMP00307, 20EMEN00558, 20dEMP00202, 21dEMP00366, 
21dEMP00367, 21EMEN00267, 2070008715c, 20dEf402218, 
19dEMP00183, 19dEMP00505, 19dEMP00507, 19dEMP00523, 
19dEMP601.
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estarão dis-
ponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.
gov.br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 15/09/2021.

Protocolo: 704177

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 5612/2021 14 de setembro de 2021- adeParÁ.
dispõe sobre a instauração de Processo administrativo de Sindicância, de-
signa a comissão e dá outras providências.
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos
art. 199,201 e 205 da lei Estadual nº 5.810/94 e demais legislações aplicáveis.
rESolVE:
determinar a instauração de Processo administrativo de Sindicância e de-
signar os servidores SaNdra lUcia BalBi NoroNHa, cargo: fiscal Esta-
dual agropecuário, matrícula: 5486513/ 2; lETicia do Socorro loBaTo 
cHaVES, cargo: assistente administrativo, matrícula: 57225350/ 1; lota-
das respectivamente na Sede, para, sob a presidência do primeiro, consti-
tuírem comissão de SiNdicÂNcia, com sede na av. Pedro Miranda, 1666, 
sala da corregedoria, incumbida de apurar, no prazo de 30 (trinta dias) de 
acordo com art. 201 da lei 5.810/94 - rJU, as possíveis irregularidades, 
referentes aos atos e fatos que constam no processo administrativo Nº 
2019/573645, bem como as demais infrações conexas que emergirem no 
decorrer dos trabalhos’.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 704029

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5597 de 14 de setembro de 2021
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1° - designar o servidor arY aroldo carValHo caValcaNTE, 
matrícula n°5909035/2, para exercer a função de fiscal do contrato 
nº 27/2021, firmado entre a ADEPARÁ e GISELIA BRITO DE SOUSA, CPF 
nº 000.624.442-47, que tem por objeto locação de imóvel no município 
de aNaPU.
art 2° - Esta portaria tem efeito retroativo à 01/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral 

Protocolo: 703847

.

.

errata
.

errata de Portaria
referente à portaria 5203/2021 – adeParÁ de 31/08/2021
PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº 34.687 de 01/09/2021
sob Protocolo: 699439
onde se lê:
rESolVE:
dESiGNar os servidores daNiElE corrEa coSTa, cargo: assistente 
administrativo, matrícula: 55588406/1, SiMoNE do carMo diaS SilVa 
NUNES, cargo: assistente administrativo, matrícula 57223302/1, MaUro 
aUGUSTo fadUl NEVES, cargo: fiscal Estadual agropecuário, matrícula: 
5861870/3; para sob a presidência da primeira, constituírem a comissão 
de Sindicância, todos lotados na Sede da instituição situada na av. Pedro 
Miranda, 1666, sala da corregedoria, incumbida de apurar dentro do prazo 
de 60 (sessenta dias), o qual poderá ser prorrogada por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública.
Leia: se:
dESiGNar os servidores daNiElE corrEa coSTa, cargo: assistente 
administrativo, matrícula: 55588406/1, SiMoNE do carMo diaS SilVa 
NUNES, cargo: assistente administrativo, matrícula 57223302/1, MaUro 
aUGUSTo fadUl NEVES, cargo: fiscal Estadual agropecuário, matrícula: 
5861870/3; para sob a presidência da primeira, constituírem a comissão 
de Processo administrativo disciplinar, todos lotados na Sede da instituição 
situada na av. Pedro Miranda, 1666, sala da corregedoria, incumbida de 
apurar dentro do prazo de 60 (sessenta dias), o qual poderá ser prorrogada 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública.

Protocolo: 704021
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 2021/948473/adeParÁ.
Processo Nº: 2021/948473
oBJETo: aquisição de camisas para as ações do aquisição de camisas 
para as ações do Projeto Setembro amarelo, atendendo à solicitação da 
Gerência de área de Gestão de Pessoas
coNTraTaNTE: aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará – adEPará
cNPJ N°: 05.470.347/0001-11.
coNTraTado: aSSociaÇÃo PÓlo ProdUTiVo Pará.
cNPJ Nº: 07.553.026/0001-06.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo Xiii.
Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:  
cÓdiGo ÓrGÃo: 92201
fUNÇÃo: 20 – agricultura.
SUB  - fUNÇÃo:  122 – administração Geral.
ProGraMa: Manutenção da Gestão.
ProJETo/aTiVidadE: 928338 – operacionalização das ações administrativas
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE: 0661
Valor Global 8.000,00 (oito mil reais).
Belém (Pa), 14 de Setembro de 2021.
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
dirETor GEral adEPará

Protocolo: 704082

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5588/2021: BENEficiá-
rio: JEaNE caTia dE carValHo SilVa;Matrícula:57175449;função:20a-
gricultura;Programa:1297;Projeto/atividade:8338;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa jurídica, para atender a Gerência de desenvolvimento Humano.
Elemento de despesa / Valor: 339039/r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despe-
sas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 703825
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5611/2021: BENEfici-
ário: oNEl SolaNo Garcia; Matrícula: 589793;função:20agricultu-
ra;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as ne-
cessidades da UlSa de cachoeira do arari.; Elemento de despesa / Va-
lor: 339030/36/47/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703920

diÁria
.

Portaria: 5614/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: 
UliaNÓPoliS/Pa. Servidor: 54187122/Joao carloS TEiXEira dE oli-
VEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária/ 27/09/2021 a 
27/09/2021.ordenador:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 704057
Portaria: 5613/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário em 
propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 2020/2021. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa 
destino: BElTErra/Pa Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 704053
Portaria: 5610/2021 objetivo: Participar da capacitação em defesa Sa-
nitária Animal aos fiscais estaduais agropecuárias – Médicos (as) Veteriná-
rios (as) - e agentes fiscais – Técnicos Agrícolas selecionados no 6º pro-
cesso seletivo simplificado.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 51855491/ GlaUcio 
aNToNio rocHa GaliNdo (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 14/09/2021 a 
18/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703913
Portaria: 5583/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa  destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 54193830/ JorGENor loUriNHo cardoSo (aU-
Xiliar dE caMPo) / 14,5 diáriaS / 20/09/2021 a 04/10/2021. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703822
Portaria: 5584/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MoN-
TE doUrado/Pa Servidor: 54187171/ fraNciSco rodriGUES MoNTEi-
ro (aUXiliar dE caMPo) / 14,5 diária / 20/09/2021 a 04/10/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703829
Portaria: 5589/2021 objetivo: Participar da capacitação dos Médicos 
Veterinários aprovados no 6° PSS, bem como o uso dos sistemas eSiSBra-
VET do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento e SiViaGro da 
adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE 
alEGrE/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: rG 6881220/ STEfaNY lEoNa-
ra MEirElES cordEiro (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 9,5 diáriaS / 11/09/2021 a 20/09/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703830

Portaria: 5586/2021 objetivo: Participar “como palestrante a capaci-
tação dos servidores aprovados e classificados no 6º Processo Seletivo 
Simplificado a ser realizado na cidade de Marabá”.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  MaraBá/Pa Servidor: 
590656611/ aNToNio WaGNEr MENdES diaS (adMiNiSTrador) / 4,5 
diáriaS / 14/09/2021 a 18/09/2021.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 703816
Portaria: 5582/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município. Será 0,5 diária 
por dia. A justificativa de diárias no mesmo município de lotação se deve a 
deslocamentos superiores a 6 (seis) horas fora do perímetro urbano do local 
de trabalho do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57189977/EliaNa claU-
dia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703817
Portaria: 5587/2021 objetivo: realizar capacitação em defesa Sanitária 
animal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588132 /ElaiNE lEao 
QUEiroZ SErrao (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 4,5 diáriaS / 14/09/2021 a 18/09/2021. ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703818
Portaria: 5581/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
murcha da fusariose (foc r4T). fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 
5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703809
Portaria 5579/2021 objetivo fiscalizar casas agropecuárias e/ou pro-
priedades rurais, quanto ao comércio e uso de agrotóxicos.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: BU-
JarU,colarES,iNHaNGaPi,SÃo caETaNo dE odiVElaS,ViGia/Pa Servi-
dor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703801
Portaria: 5580/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BaiÃo/Pa 
destino: BarcarENa,BUJarU,MoJU/Pa Servidor: 55586101/ ElYXarlES 
cÂMara da crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 17/09/2021 a 20/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703805
Portaria: 5578/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município. Será 0,5 di-
ária por dia. A justificativa de diárias no mesmo município de lotação se 
deve a deslocamentos superiores a 6 (seis) horas fora do perímetro urba-
no do local de trabalho do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa.Servidor: 57223827/
aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703792
Portaria: 5576/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário em 
propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 2020/2021, 
meta de 10 propriedades. Será 0,5 diária por dia.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa 
Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 20/09/2021, a 24/09/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703788
Portaria: 5577/2021 Objetivo: Realizar ações educativas e fiscalização 
em propriedades produtoras de citros.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS ca-
raJáS/Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 14/09/2021 a 17/09/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703790
Portaria: 5574/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaE-
TETUBa/Pa destino: BarcarENa,BUJarU,MoJU/Pa Servidor: 5948820/ 
Maria iara rodriGUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS 
/ 17/09/2021 a 20/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703779
Portaria: 5575/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocaJU-
Ba/Pa destino: BarcarENa,BUJarU,MoJU/Pa Servidor: 54193762/Joao 
QUEiroZ rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 17/09/2021 
a 20/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703783
Portaria: 5594/2021 objetivo: apoiar atividade de entrega de resultado 
laboratorial e coleta de soro de equídeos.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino:  BUJarU, SaNTa iZa-
BEl do Pará, TErra alTa/Pa Servidor: 5897812/ raiMUNdo aPriGio 
MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diária / 13/09/2021 a 
15/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703848
Portaria: 5592/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agro-
pecuárias que comercializam agrotóxicos e laudo vistoria em prestadora 
de serviço.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Pa-
raUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS,cUrioNÓPoliS/Pa Servi-
dor: 54191532/raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703844
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Portaria: 5591/2021 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: 623325420175/ lEoPoldo oliVEira dE liMa 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 di-
ária / 13/09/2021 a 14/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida 
HaGE.

Protocolo: 703840
Portaria: 5585/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 57223365/ carloS WilSoN SaNTiaGo carNEi-
ro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diária / 20/09/2021 a 
04/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 703833
Portaria: 5590/2021 objetivo: auxiliar nas atividades de atendimento 
as metas mensais com base nos Programas Sanitários da PEEfa, PES-
co, PcrH, PNcEBT.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 54197917/ GErSoN PiEda-
dE MoNTEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703834
Portaria: 5593/2021 objetivo: realizar busca aos inadimplentes com 
vacinação de brucelose em bezerras.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa, 
PEiXE-Boi, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5870283/JoSÉ aMilToN 
rEiS dE carValHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 14/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703836
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
43488/2021, Portaria Nº 5031 de 25/08/2021
Portaria: 5600/2021 objetivo: dar continuidade das atividades voltada 
ao inquérito soroepidemiológico, da PSC na gerencia regional de Santa-
rém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/
Pa destino: alENQUEr,BElTErra,MoNTE alEGrE,MoJUi doS caMPoS/
Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdico 
VETEriNário) / 5,0 diáriaS / 08/09/2021 a 12/09/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703862
Portaria: 5601/2021 Objetivo: Apoiar atividade de vigilância epidemioló-
gica e cadastro de organismos aquáticos.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: cUrUÇá,MaraPaNiM,SÃo 
JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 555893311/ raiMUNdo frEdSoN carVa-
lHo doS SaNToS (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 20/09/2021 a 
22/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703871
Portaria: 5596/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina e para regis-
tro inicial, em estabelecimentos artesanais, nos municípios. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aUGUSTo 
corrÊa, BraGaNÇa, caPaNEMa/Pa Servidor: 54196692/ SUMaYa EMilia 
MarTiNS PaUliNo (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 13/09/2021 a 
18/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703859
Portaria: 5599/2021 objetivo: Participar da capacitação em defesa Sa-
nitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veteriná-
rios(as) e agentes fiscais agropecuários Técnicos agrícolas selecionados 
no 6º Processo Seletivo Simplificado.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
5311841/HUGo filiPE rodriGUES MElo (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VETEriNário) / 7,5 diáriaS / 12/09/2021 a 19/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703857
Portaria: 5598/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o 
evento “42 leilão comercial da faz. campo Verde” no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa des-
tino: roNdoN do Pará/Pa;Servidor: 54189285/PEriclES diaS BaSToS 
(MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 17/09/2021 a 18/09/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703851
Portaria: 5595/2021 Objetivo: Realizar atendimento à Notificação de 
suspeita de doença hemorrágica dos suínos. Em virtude de ser atendimen-
to a notificação não será possível cumprir com a solicitação com 10 dias 
de antecedência.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
XiNGUara/Pa destino: florESTa do araGUaia/Pa Servidor: 05883075/ 
EliZaBETH PaTricia loPES rENdEiro  (MÉdico VETEriNário) / 0,5 
diária / 09/09/2021 a 09/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 703854
Portaria: 5602/2021 objetivo: dar apoio Técnico e administrativo nos 
programas sanitários da unidade local de Santa izabel do Pará.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BarcarENa/Pa destino: 
SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 57217053/ lEaNdro loPES raMoS 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
15/09/2021 a 16/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703873

Portaria: 5603/2021 objetivo: dar apoio a medica veterinária Elizabeth 
Patrícia em atendimento à Notificação de suspeita de doença hemorrágica 
dos suínos. Em virtude de ser atendimento a notificação não será possível 
cumprir com a solicitação com 10 dias de antecedência.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaPUcaia/Pa destino: florESTa do 
araGUaia/Pa Servidor: 5868203/ Joao cUSTodio dE liMa (TÉcNico 
aGrÍcola) / 0,5 diária / 09/09/2021 a 09/09/2021 .ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703879
Portaria: 5606/2021 objetivo: dar apoio em atendimento emergen-
cial de notificação de suspeita de doença nervosa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino:  BUJarU/Pa 
Servidor: 5897812/ raiMUNdo aPriGio MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico 
aGrÍcola) / 1,5 diária / 07/09/2021 a 08/09/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703883
Portaria: 5604/2021 objetivo: realizar atendimento em propriedades 
rurais para cumprimento das metas propostas para o município, referente 
aos Programas Sanitários da PEEfa, PESco, PcrH, PESa, PESE e PESS.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: ViSEU/Pa Servidor: 5873312/ lEoNardo dE lEMoS BoMfiM 
(MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703888
Portaria: 5607/2021 objetivo: realizar atendimento em propriedades 
rurais para cumprimento das metas propostas para o município, referente 
aos Programas Sanitários da PEEfa, PESco, PcrH, PESa, PESE e PESS.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 5873312/ lEoNardo dE lEMoS BoM-
fiM (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 17/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703892
Portaria: 5605/2021 objetivo: realizar atendimento em propriedades 
rurais para cumprimento das metas propostas para o município, referente 
aos Programas Sanitários da PEEfa, PESco, PcrH, PESa, PESE e PESS.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: aUGUSTo corrÊa/Pa Servidor: 5873312/ lEoNardo dE lE-
MoS BoMfiM (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 
24/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703897
Portaria: 5609/2021 objetivo: realizar atendimento emergencial de no-
tificação de suspeita de doença nervosa.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: BUJarU/Pa Servidor: 
5908974/ SaNdra dE MaMEdES coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 07/09/2021 a 08/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 703910
Portaria: 5608/2021 objetivo: realizar entrega de resultado labora-
torial e coleta de soro de equinos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: BUJarU,SaNTa iZaBEl do 
Pará,TErra alTa/Pa Servidor: 5908974/ SaNdra dE MaMEdES coS-
Ta (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 
diáriaS / 13/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 703902
Portaria: 5616/2021 objetivo: realizar cadastramento de produtores, 
propriedades rurais e unidades produtivas de açaí.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: oEiraS do 
Pará/Pa.Servidor: 5722325/raQUElEN cardoSo riBEiro dE araÚ-
Jo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 18/09/2021 a 
25/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 704160

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata 
errata ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo Nº 036/2021 - 
Diário Oficial nº 34.687 de 01/09/2021/Protocolo: 699219
oNde LÊ-se: 
ProGraMa: 1508 – GoVErNaNÇa PÚBlica.
P.i./aÇÃo: 2070008238-c – TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo.
foNTE: 0260 – rEcUrSoS ProVENiENTES dE coNVÊNioS.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica.
Leia-se:
ProGraMa: 1297-MaNUTENÇÃo da GESTÃo
P.i/aÇÃo: 4120008338-c – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS
foNTE: 0101 – TESoUro do ESTado
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – 
PESSoa JUrÍdica
ordENadora: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS

Protocolo: 704118
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.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

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
- lUcaS fErrEira da SilVa – Matrícula nº 05938206/2
- 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
*republicado por ter saído com incorreções no doe n° 34.697, de 
14.09.2021.

Protocolo: 704200

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01562/2021-GaB/seMas, de 10.09.2021
Servidor: JoSE lUiZ SoUZa rodriGUES
cargo: Técnico em Gestão Pública
Matrícula: 57197215/1
i – dESiGNar, o servidor para responder pela Gerência de Execução or-
çamentária e financeira-GEofi, durante o impedimento do titular PaUlo 
aNToNio MarTiNS PErEira dE BarroS, matrícula nº 5888074/4, de fé-
rias no período de 08/09/2021 a 22/09/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida 
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 704083

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 092/2021-seMas/Pa
Pregão Eletrônico: 024/2021-SEMaS/Pa
Processo Nº 2021/570685-SEMaS/Pa
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento, por de-
manda, de Gêneros alimentícios (açúcar), para atender as necessidades 

internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Quantidade: 3.500 PcT
Valor Global: r$ 12.915,00
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
assinatura: 13/09/2021
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001 PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030; PlaNo iNTErNo: 
4120008338c; aÇÃo: 183714
contratado: r MaSTEr coMErcio dE aliMENToS EirEli (cNPJ/Mf nº 
26.892.930/0001-90)
Endereço: Travessa We-64, 442 B, andar altos, cidade Nova, ananindeua /
Pa, cEP Nº 67140060, telefone: (91) 98582-9870, E-mail: rmaster1@
yahoo.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 704308

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 13/2021
ProcESSo PaE N° 2020/42848 - SEMaS/Pa
Considerando as alterações orçamentárias informadas pelo setor financeiro 
relacionadas ao Processo PaE nº 2020/42848, referente ao contrato nº 
042/2020, celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade e a empresa rr coMErcio dE VEicUloS lTda, cujo objeto é 
prestação de serviços técnicos especializados para realização das revisões 
obrigatórias dos veículos oficiais de propriedade da SEMAS/PA, durante o 
período de garantia do fabricante, através de concessionarias autorizadas, 
a dotação orçamentária do presente contrato passa a ser nos seguintes 
termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo nos sequen-
ciais n° 272 e 277 .
doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278338; foNTE: 0116 
- fEMa / 0116002169; ElEMENTo: 339030, 339039; PlaNo iNTEr-
No: 4120008338c; aÇÃo: 183702
Belém/Pa, 14 de Setembro de 2021. 
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 704002

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1581/2021 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Regularização e Ordenamento Ambiental de Imóveis Rurais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Xinguara/Pa
Período: 12/09 a 17/09/2021– 05 e ½ - diárias.
Servidor:
- 5961613/1 - lUciaNo loUZada do coUTo - (dirETor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 703974
Portaria Nº 1578/2021- GaB/seMas 14 de seteMBro
Objetivo: Participar da Cerimonia de Posse do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do rio Marapanim. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa
Período: 15/09/2021 – ½ diária.
Servidores: 
-57192055/2 - alaN JoSE SaraiVa da SilVa (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5960958/1 - diEGo liMa criSPiM (Técnico Em Gestão de Meio ambien-
te)
-5558816/5 - MaiTÊ aZEVEdo BarBoSa SaUMa (Gerente)
-57194272/1 - JoElcio SoZiNHo caScaES (Motorista)
-6402936/ 2 - WElliNToN BarBoSa MadEira (assistente administrativo)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 704337
Portaria Nº 1513/2021- GaB/seMas 01 de seteMBro de 2021.
objetivo: realização de capacitação em análise e Validação de car para 
servidores das Secretarias Municipais de Meio ambiente de Ponta de Pe-
dras, Santa cruz do arari e São Sebastião da Boa Vista, no município de 
Ponta de Pedras.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Ponta de Pedras/Pa
Período: 19/09 a 25/09/2021 - 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954991/1 - rafaEl MElo dE BriTo - (Téc. em Gestão de Meio am-
biente.)
- 80845193/1 - MarcElo SilVa aUZiEr - (Téc. em Gestão de agropecu-
ária)
JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / PorTaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021. 

Protocolo: 699773
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Portaria Nº 1470/2021- GaB/seMas 27 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica prévia em processos, 
referentes a inclusão de veículos, análise de riaa e renovação de lo, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Prainha/Pa, oriximiná/Pa e Terra Santa/Pa
Período: 20/09 à 25/09/2021– 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5911460/2 - aNa caroliNE cardoSo doS SaNToS - (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5935372/1 - Maria ElcilaNE Prado dE aGUiar - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / PorTaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021. 

Protocolo: 698213
Portaria Nº 1493/2021 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2021.
objetivo: Proceder vistoria técnica de acompanhamento em PMfS/Poa de 
fazendas, localizadas nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa e rondon do Pará/Pa
Período: 20/09 a 25/09/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
– 57227619/4 - lUciaNE laraNJEira do NaSciMENTo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
– 5960947/1 - lUciVaNdo BarBoSa dE MoraES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
JESSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / PorTaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021. 

Protocolo: 699160
Portaria Nº 1509/2021- GaB/seMas 01 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a Gerência 
de infraestrutura de Energia, Parcelamento do Solo e Saneamento – GE-
PaS/dla na(o) área/polígono do aterro sanitário do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 11/09/2021 - ½ diária
Servidores:
-5136857/ 1 - aNToNio carloS da SilVa NoBrE - (Engenheiro Sanita-
rista)
-57218623/ 2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (agente de fiscali-
zação)
JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / PorTaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021. 

Protocolo: 699620
Portaria Nº 1570/2021 - GaB/seMas 13 de seteMBro de 2021.
objetivo: conceder 1,0 (uma) diária, como complementação, referente à 
PorTaria Nº 1322/2021-GaB/SEMaS de 16/08/2021, publicado no doE 
nº 34.676 do dia 20/08/2021.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 30/08/2021 – 01 diária
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Esta-
do de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 703366
Portaria Nº 1571/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 889642/2021 SEMaS - diNU-
rE; 
rESolVE: 
i – autorizar a concessão 2,0 (duas) diárias, como complementação, re-
ferente à PorTaria Nº 1418/2021-GaB/SEMaS de 23/08/2021, publicado 
no doE nº 34.681 do dia 26/08/2021, ao servidor YaGo BorGES dE SoU-
Za, Matrícula nº 6045430/2, ocupante do cargo de Gerente, com recursos 
do fEMa, PTrES: 278583, foNTE: 0116006357, para atender às despe-
sas de viagem aos municípios de Santarém/Pa e Prainha/Pa, que seria de 
01/09 a 05/09/2021 para 30/08 a 05/09/2021, com objetivo de treina-
mento dos servidores lotados nos Núcleos regionais da SEMaS, visando a 
aplicação de metodologia de monitoramento de Pradas.
Belém, 13 de setembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS 
diretora de Gestão administrativa e financeiro

Protocolo: 703458
Portaria Nº 1576/2021 - GaB/seMas 13 de seteMBro de 2021.
objetivo: Participar da reunião entre SEMaS, SEac, Prefeitura de canaã 
dos carajás para tratativas sobre licenciamento ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa

Período: 13/09 a 15/09/2021 – 02 e ½ diárias
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES - (diretor)
- 5936350/1 – SUZiaNE TEiXEira rodriGUES - (assessor Especial)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 703900

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

Notificação 147853 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
HEriBErT MaUricio BarrETo
ENd: caSTElo doS SoNHoS S/N.
cEP: 68.379-200 - alTaMira - Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) HERIBERT MAURICIO 
BARRETO, CPF: 019.296.791-65, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1407/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-12-00321 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
187,58 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147854 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
WElliNGToN faBricio MaGalHaES JESUiNo
ENd: ESTrada ViciNal dE acESSo a rEGiÃo do iriri, diSTaNcia 
aProXiMadaMENTE dE 200 KM dE SÃo fÉliX, ProX. alTaMira.
cEP: 68.378-899 - alTaMira - Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) WELLINGTON FABRICIO 
MAGALHAES JESUINO, CPF: 034.672.021-44, notificado de acordo com 
o auto do Processo infracional Nº 3732/2021, no qual consta o auto de 
infração aUT-2-S/21-01-00315 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, 
por desmatar 195,00 hectares de vegetação nativa,objeto de especial pre-
servação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147855 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
fraNciSco fErrEira coUTiNHo
ENd: rUa MaraNHÃo 05 - UraM
cEP: 68.625-001 - ParaGoMiNaS - Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FRANCISCO FERREIRA 
COUTINHO, CPF: 609.320.582-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1024/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00637 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
3,48 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147856 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
HErTa HoSEl WEiricH
ENd: Br 163 KM 189,5 Md, adT 5 KM dE fUNdoS - rUral.
cEP: 68.379-200 - alTaMira - Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) HERTA HOSEL WEIRI-
CH, CPF: 703.656,879-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1616/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00605 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,71 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
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mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147858 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
adriaNo SilVa SaNToS
ENd: rod. TaNSaMaZÔNica KM 282, Vic SÃo VicENTE KM 294, S/N, 
raMal do loNTÃo Md KM 97 - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ADRIANO SILVA SAN-
TOS, CPF: 022.401.861-27, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 3852/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00277 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
76,93 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147859 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
JUlio coSTa BoTElHo
ENd: rod. Br 230 KM 258 ( Mar X aTM) ViciNal adÃo, KM 66, P.a 
cUrUrUi, NUclEo B, loTE 70.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JULIO COSTA BOTE-
LHO, CPF: 246.944.102-10, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 3942/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00352 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
2,578 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147860 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
MaGNa araÚJo da crUZ
ENd: Vila caBoclo - ariri S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.375-607 - alTaMira- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MAGNA ARAÚJO DA 
CRUZ, CPF: 018.043.412-82, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3425/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00295 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
23,26 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147862 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
JUraci SaNToS BarBoSa
ENd: rod. Br -230, KM 338/ Vic do 338 SUl, KM 35, SENTido MarX - 
ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 -PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JURACI SANTOS BAR-
BOSA, CPF: 841.374.012-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 4069/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00375 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
2,0454 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147864 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
PaUlo alEXaNdrE GoNÇalVES caValcaNTE
ENd: arEa rUral dE PacaJá S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 -PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) PAULO ALEXANDRE GON-
ÇALVES CAVALCANTE, CPF: 976.415.101-91, notificado de acordo com o 

auto do Processo infracional Nº 3937/2021, no qual consta o auto de in-
fração aUT-2-S/21-01-00346 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, 
por desmatar 17,96 hectares de vegetação nativa,objeto de especial pre-
servação, dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, 
da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147867 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
iSaEl SilVa liMa
ENd: Br 230, rod. TraSaM. KM 258, SENT. MaB X aTM Vic. adÃo P. a 
rio cUrUrUi NUclEo B loTE 47 KM 66.
cEP: 68.485-000 -PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ISAEL SILVA LIMA , CPF: 
029.909.222-45, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 3867/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-01-00356 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 6,8602 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147869 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
Maria ciPriaNo dE liMa
ENd: rod. Pa rESSacaS/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.360-000 - SENador JoSÉ Porfirio- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA CIPRIANO DE 
LIMA , CPF: 186.730.902-53, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3858/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00275 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
31,04 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147872 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
SilVaNia PiNTo da coSTa
ENd: ZoNa rUral S/N - PacaJá
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) SILVANIA PINTO DA 
COSTA , CPF: 712.257.492-04, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3833/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00339 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
19,34 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
nova notificação.
Notificação 147891 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
ElVaNiS SilVa carValHo
ENd: rod. Br 230, rod. TraNSaMaZoNica, KM 258, SENT. MaB X aTM, 
Vic. adÃo P.a rio cUrUrUi NUclEo B loTE 42 KM 70, S/N ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ELVANIS SILVA CAR-
VALHO, CPF: 020.197.842-38, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 7634/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00435 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
2,97 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
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o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147893 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
MaGNETE MENdoNÇa TriNdadE
ENd: Br 230 KM 258 ( Mar X aTM) , ViciNal do adÃo KM 66, P.a 
cUrUrUi, NUclEo B, loTE 58.
cEP: 68.485-000 - PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MAGNETE MENDONÇA 
TRINDADE, CPF: 966.590.922-34, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3810/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00338 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
8,151 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147896 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
EUNicE do carMo oliVEira
ENd: rod. Br-230 - TraNSaMaZoNica, KM 150 aTM X MrB, S/N, Vic. 
Boa ESPEraNÇa - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EUNICE DO CARMO OLI-
VEIRA, CPF: 621.812.702-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2992/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00146 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 17,8187 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147897 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
ariMaTEia doS SaNToS SilVa
ENd: Br - 230, rod. TraSaM. KM 258, SENT. MaB X aTM, Vic. adÃo P.a 
rio cUrUrUi NUclEo B loTE 45 KM 68.
cEP: 68.485-000 - PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ARIMATEIA DOS SANTOS 
SILVA, CPF: 012.394.933.55, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11756/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00348 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
9,5786 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147898 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
doMiNGoS doS SaNToS 
ENd: Br - 230, rod. TraSaM. KM 338, ViciNal 338 SUl a 14 KM - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) DOMINGOS DOS SAN-
TOS, CPF: 701.868.392-00, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11720/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-04-00259 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 11,7066 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Notificação 147899 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
oZiMar JoSE dE SoUSa dUarTE
ENd: Vc do KM 224 NorTE.
cEP: 68.140-000 - UrUará- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) OZIMAR JOSE DE SOUSA 
DUARTE, CPF: 253.934.303-10, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 10346/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-03-00247 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
8,934 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147901 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
cilENE da coNcEiÇÃo PErEira
ENd: Br - 230, rod. TraSaM. KM 258, SENT. MaB X aTM, Vic. adÃo P.a 
rio cUrUrUi, NUclEo B loTE 43 KM 60.
cEP: 68.485-000 - PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) CILENE DA CONCEIÇÃO 
PEREIRA, CPF: 810.793.702-34, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 11757/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00349 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
6,2659 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147902 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
JoSE doS rEiS crUZ
ENd: faZENda ValE da SErra S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOSE DOS REIS CRUZ, 
CPF: 520.435.921-49, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11751/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-04-00340 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
10,80 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147903 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
lUiZ TaVarES doS SaNToS
ENd: rUa cEdroaraNa, 60 - aNaPU.
cEP: 68.385-000 - TUcUMÃ- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUIZ TAVARES DOS SAN-
TOS, CPF: 194.812.411-49, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 28089/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00706 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
100,01 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147904 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
NaTaNiEl GoMES coSTa
ENd: Br-230 TraNSaMaZoNica KM 140 aTM-MrB, ViciNal SaNTaNa, 
raMal PilÃo.
cEP: 68.365-000 - aNaPU- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) NATANIEL GOMES COS-
TA, CPF: 031.514.692-30, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 8969/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00447 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
3,57 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
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petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147906 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
Maria HElENa crUZ da SilVa
ENd: Br-230 , KM 258 (Mar X aTM) ViciNal adÃo KM 66, P.a cUrUrUi, 
NUclEo B loTE 64.
cEP: 68.485-000 -PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA HELENA CRUZ 
DA SILVA, CPF: 901.018.802-78, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 6753/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00389 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 31,1782 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147907 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
Hilda dE SoUSa
ENd: Br-230 , rod. TraNSaM., SENTido MBa X aTM, KM 258, ViciNal 
adÃo P.a rio cUrUrUi, NUclEo a loTE 08 KM 52.
cEP: 68.485-000 -PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) HILDA DE SOUSA, CPF: 
194.544.222-00, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 8194/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-01-00353 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 12,7578 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147908 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
SaMara BEZErra da NEVES
ENd: Br-230 , KM 259, SENTido MBa X aTM, ViciNal adÃo KM 100 P.a 
rio BaNdEira, loTE 100 Vic. 03.
cEP: 68.485-000 -PacaJá- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) SAMARA BEZERRA DA 
NEVES, CPF: 040.680.241-62, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 8198/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00300 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
7,2415 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação. 
Notificação 147911 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
GENiVaN MacHado doS SaNToS
ENd: TraVESSÃo do ZÉ liMa.
cEP: 68.360-000 -SENador JoSÉ Porfirio- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) GENIVAN MACHADO DOS 
SANTOS, CPF: 764.448.052-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 11819/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-03-00204 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
10,89 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Notificação 147913 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
aNdrÉ lUiZ SiMoN
ENd: rod. Br 163 KM 1135 Md adT 4 KM Vic SÃo JoSÉ, GlEBa cUrUa.
cEP: 68.193-000 -NoVo ProGrESSo- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ANDRÉ LUIZ SIMON, CPF: 
740.117.072-87, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 3490/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-01-00234 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 48,25 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147915 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
aNa flUVia PiNHo SilVa
ENd: ViciNal do KM 224 - NorTE.
cEP: 68.140-000 -UrUará- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ANA FLUVIA PINHO SIL-
VA, CPF: 865.219.262-68, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 10347/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-03-00255 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
8,946 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147919 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
iZaEl PErEira
ENd: Br 163, KM 1079, Md, SiTio Boa ESPEraNÇa.
cEP: 68.193-000 -NoVo ProGrESSo- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) IZAEL PEREIRA, CPF: 
620.352.152-34, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 6060/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/21-02-00417 
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 9,2 hectares de 
vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma ama-
zônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 147921 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
Eldorado do XiNGU S.a - aGricola, PaSToril E iNdUSTrial.
ENd: ESTrada da Vl cENTral, SENT. EST, Ecol TErra do MEio, S/N, 
MarGENS do rio TriUNfo - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU- Pará 
Pelo presente instrumento, fica o Empreendimento ELDORADO DO XIN-
GU, CNPJ: 05.001.813/0001-10, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 7619/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00258 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por cortar 
e beneficiar em madeira serrada a espécie florestal Bertholletia Excelsa 
( catanha-do-Pará) ,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
Amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988. 
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 703933

NorMa
.

resoLUÇÃo coeMa Nº 165 de 24 de aGosto de 2021
Estabelece as atividades passíveis de dispensa de licenciamento ambiental 
pelo órgão ambiental competente e dá outras providências. 
o coNSElHo ESTadUal do MEio aMBiENTE, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 2º – c da lei 5.752, de 26 de julho de 1993, e suas 
alterações, e tendo em vista o disposto no art. 23, incisos Vi e Vii, da 
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constituição federal de 1988, e na lei complementar nº 140, de 08 de 
dezembro de 2011, e considerando as informações constantes no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2021/281542, bem como a 80ª reunião Ex-
traordinária do conselho Estadual de Meio ambiente – coEM/Pa, realizada 
em 24 de agosto de 2021,
rESolVE:
art.1º Estabelecer as atividades passíveis de dispensa de licenciamento 
ambiental pelo órgão ambiental competente.
Parágrafo único. No exercício da competência originária, o requerimento 
de dispensa de licenciamento ambiental deverá ser feito perante o órgão 
ambiental competente.
art.2º Para os efeitos desta resolução, entende-se por:
i - atuação supletiva: ação do ente da federação que substitui o ente fede-
rativo originariamente detentor das ações administrativas de licenciamento 
e autorização ambiental;
ii - atuação subsidiária: ação do ente da federação que visa a auxiliar 
no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, 
quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor, das ações 
administrativas de licenciamento e autorização ambiental;
iii – declaração de dispensa de licenciamento ambiental - dla: ato ad-
ministrativo por meio do qual o órgão ambiental competente declara que 
o empreendimento, atividade ou obra, em razão do seu baixo potencial 
poluidor/degradador, porte e demais características ou peculiaridades, não 
necessita de licença ambiental para o seu exercício.
Art. 3º São passíveis de dispensa de licenciamento ambiental, pelo órgão 
ambiental competente, as obras, empreendimentos e atividades, de baixo 
potencial poluidor/degradador, relacionadas no anexo Único desta reso-
lução.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o órgão ambiental competente, me-
diante decisão tecnicamente fundamentada, poderá conceder a dispen-
sa de licenciamento ambiental para atividades não relacionadas no anexo 
Único.
Art. 4º O órgão ambiental competente emitirá a Declaração de Dispensa de 
licenciamento ambiental - dla para obras, empreendimentos e atividades 
que atenderem as exigências previstas em lei e nesta resolução.
§1º a declaração de que trata o caput não desobriga o interessado de 
obter as demais licenças e/ou autorizações legalmente exigíveis na esfera 
municipal, estadual ou federal, bem como outros atos autorizativos exigi-
dos na legislação.
§2º as declarações inverídicas do interessado implicarão na suspensão e/
ou cancelamento da dla, além de outras sanções cabíveis previstas em lei.
art.5º Nas fases de instalação e operação, as tipologias relacionadas no 
anexo Único deverão:
i – cumprir as exigências legais aplicáveis à instalação e operação da obra, 
empreendimento e atividade;
ii - projetar a obra, empreendimento e atividade considerando as refe-
rências das Normas Brasileiras - NBrs que regulamentam a tipologia, em 
especial as que abordam o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e a 
disposição final adequada dos resíduos sólidos;
iii - adquirir material de emprego imediato na construção civil, bem como 
madeiras e outros insumos de fornecedores devidamente regularizados no 
órgão ambiental competente;
iV - possuir a outorga Preventiva ou outorga de direito de Uso dos recur-
sos Hídricos ou dispensa de outorga, quando couber; e
V- estar inscrita no Cadastro Ambiental Rural, obrigatório a todos os imó-
veis rurais, quando couber.
art.6º Estão sujeitas ao procedimento de licenciamento ambiental regular, 
pelo órgão ambiental competente, as obras, empreendimentos e ativida-
des relacionadas no anexo Único que:
I - necessitem suprimir vegetação de espécies florestais com diâmetro a 
altura do peito (daP) maior que 10 cm (dez centímetros); ou
ii - incidam em área de preservação permanente e demais áreas legalmen-
te protegidas, e necessitam suprimir vegetação de floresta primária ou de 
formações sucessoras em estágio avançado de regeneração.
art. 7º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
PlENário do coNSElHo ESTadUal do MEio aMBiENTE – coEMa, em 
24 de agosto de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Presidente do conselho Estadual do Meio ambiente do Pará
rodolPHo ZaHlUTH BaSToS
Secretário Executivo do conselho Estadual do Meio ambiente do Pará
aNeXo ÚNico

TiPoloGia SUB-TiPoloGia coNdiÇÃo

ENErGia ElÉTrica

rede de distribui-
ção de energia 

elétrica

localizada em área urbana Servida de toda infraestrutura, tensão 
igual ou inferior a 34,5 kV

localizada em área rural, 
conforme

estabelece a iN SEMaS n° 
06, de 2019, ou alteração 

legal posterior

com tensão igual ou inferior a 34,5 kV

Subestação e/ou Sistema Elétrico de distribuição 
urbana e rural

com tensão igual ou inferior a 138 kV, sem 
supressão de vegetação e sem incidência 
em Uc e/ou terras indígenas e localizada 

em paralelo às rodovias e/ou vicinais

diSTriBUiÇÃo dE GáS 
NaTUral 

Estação de Regaseificação da Concessionária 
(Estocagem operacional e Vaporização de GNl)

Pequeno porte (capacidade de armaze-
namento menor que 500 m3) e de baixo 
potencial poluidor (emissões abaixo do 

limite da resolução coNaMa 382/2006).

Ponto de entrega da concessionária e equipa-
mentos auxiliares

Estação de pequeno porte (área útil de até 
1 ha), localizada em áreas adjacentes a 

ruas, rodovias e/ou vicinais, ou dentro da 
área dos usuários da concessionária, sem 
incidência em Uc e/ou terras indígenas.

Gasoduto de distribuição

comprimento de até 10 km, para interliga-
ção de estações e/ou ramais de distribui-
ção da concessionária, instalado em ruas, 
rodovias e/ou vicinais ou área adjacente, 
em vias consolidadas, sem incidência em 

Uc e/ou terras indígenas.

ramal de distribuição

Para interligação de usuários, em ruas, 
rodovias e/ou vicinais ou área adjacente, 
em vias consolidadas, sem incidência em 

Uc e/ou terras indígenas.

rede interna dos usuários conectada aos equipa-
mentos da concessionária.

localizado em área industrial, comercial ou 
comercial (intramuros). 

oBraS ciViS

Reforma/Revitalização de edificações para fins 
residenciais e comerciais, lazer, práticas esporti-
vas e de utilidade pública, inclusive serviços de 

limpeza e pintura (externa e interna) de paredes 
em edificações

localizada em área urbana servida de toda 
infraestrutura

Exceto ampliação

construção, reforma ou ampliação de quadras 
de esportes, praças, campos de futebol, centros 

de eventos, igrejas, templos religiosos, feira 
livre ou coberta, mercado, creches, centros de 

inclusão digital, bem como outras obras civis de 
interesse social

localizadas em área urbana servida 
infraestrutura

reforma de instalação portuária de passageiros, 
de finalidade turística, trapiche, ancoradouro 

e marina

Exceto ampliação

rampa de acesso para transporte aquaviário de 
passageiros e cargas

Não realizar armazenagem de cargas. 
Veículos apenas aguardam espera para 

acesso à embarcação

construção, reforma ou ampliação de sistema de 
combate a incêndio  

Pintura e sinalização de vias  

Unidades do Sistema Estadual de Segurança 
Pública e de Justiça (Fórum), inclusive unidades 

flutuantes

localizadas em área urbana servida de 
infraestrutura

Exceto casas Penais

Unidade flutuante do Sistema Estadual de Segu-
rança Pública e de Justiça (Fórum)  

desmembramento em lotes urbanos já 
constituídos

Quando comprovado que mesmo sendo 
parcelamento do solo trata-se de terreno 
consolidado no perímetro urbano e dotado 

de infraestrutura

recuperação de passarelas ou pontes de madei-
ra, metal ou concreto

desde que em vias consolidadas e corpos 
hídricos não navegáveis

construção, reforma e ampliação de Estabeleci-
mento de Ensino Público ou Privado

localizado em área urbana
servida de toda infraestrutura

Exceto quando gerar efluentes líquidos e 
resíduos perigosos, conforme definida em 

normas específicas

Implantação de cabeamento óptico, exceto 
subaquático  

iNdÚSTria EM
GEral

Micro e Pequenos empreendimentos industriais 
e/ou artesanais de beneficiamento de fibra, 

moagem, torrefação de produtos alimentares; 
preparação, beneficiamento e industrialização de 

leite e derivados; beneficiamento de pescado, 
marisco e outros; beneficiamento de frutas

Não gerar efluentes líquidos industriais 
cuja vazão ultrapasse 5m³/dia

Não gerar resíduos sólidos Classes I 
(perigoso) e ii a (Não inerte)

Micro e Pequenos empreendimentos industriais 
e/ou artesanais de beneficiamento de fibra, 

moagem, torrefação de produtos alimentares; 
preparação, beneficiamento e industrialização de 

leite e derivados; beneficiamento de pescado, 
marisco e outros; beneficiamento de frutas

Não gerar emissões atmosféricas em 
desacordo com os padrões estabelecidos 
pelas resoluções coNaMa nº 382/2006 

e 436/2011

fabricação de gelo desde que seja de apoio para atendimento 
de uma atividade principal licenciada

Micro e pequenos empreendimentos de fabrica-
ção de farinha de mandioca

Com tratamento específico e aproveita-
mento dos resíduos declarados
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SaNEaMENTo

Sistema simplificado de abastecimento de água
com atendimento de até 300 domicílios 

e somente por meio de captação 
subterrânea

ligação domiciliar de água e esgoto a um sistema de tratamento coletivo 
licenciado

Substituição de redes de água e esgoto rede licenciada

instalações hidrossanitárias domiciliares interligada a um sistema de tratamentos 
individual ou coletivo licenciado

revitalização/reforma de Estação de Tratamento 
de água - ETa

desde que não se caracterize como 
ampliação

construção de cisternas ou caixas d’água Para sistema simplificado

Tratamento individual de esgoto, como fossa 
filtro sumidouro.  

Drenagem superficial de águas pluviais Em vias consolidadas

coMÉrcio E SErViÇoS

Bares, restaurantes e casas noturnas  

Panificadoras e açougues  

Hotéis, motéis, pousadas e pensões Em área urbana com até 16 leitos

Estabelecimentos para locação, comercialização, 
manutenção e reparo de veículos automotores, 

oficinas mecânicas e lavadores de veículos 
para automóveis de passeio e utilitários de 

pequeno porte
localizadas em áreas urbanasEstacionamento de veículos

Comércio de peças e acessórios para veículos 
automotores

instalação e manutenção de Sistema de ar-con-
dicionado residencial, comercial e automotivo.

Transporte aquaviário de passageiros
Transporte rodoviário e fluvial de cargas secas 

e não perigosas
Exceto as cargas previstas na iN SEMa nº 

013/2011 ou alteração legal posterior

Transporte Rodoviário e Fluvial de óleo vegetal  

Transporte Rodoviário e Fluvial de resíduos sóli-
dos, inclusive sucata – classe ii B (inerte).

Que o resíduo seja considerado inerte, 
conforme estabelece NBr 10004/2004

comércio varejista de equipamentos de informá-
tica e comunicação  

comércio varejista de artigos culturais, recreati-
vos e esportivos  

comércio varejista de produtos de perfumaria 
e cosméticos e artigos médicos, ópticos e 

ortopédicos.

lançamento do material coletado para tra-
tamento em local devidamente licenciado 

pelo órgão ambiental competente

Empresa de limpa-fossa Exceto balneários e áreas consideradas 
ambientalmente sensíveis

Montagem de stands para eventos
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 

(GlP)

Exceto para as classes iV, V, Vi e Vii, 
conforme NBr 15514/2007

PaViMENTaÇÃo dE ViaS

Execução ou recuperação de pavimentação 
(asfáltica, blokret, rígida, etc.) em vias com 

drenagem pluvial preexistente ou execução com 
drenagem pluvial superficial

Pavimentação em via urbana

SErViÇoS dE SaÚdE reforma de Posto de Saúde área dotada de infraestrutura

rodoViaS E raMaiS
recuperação e Melhoria de Estrada Vicinal com 

construção e/ou substituição de pontes  

Substituição e/ou reforma de pontes ou ponti-
lhões em Estrada Vicinal  

aQUicUlTUra Espécies nativas
Na forma da instrução Normativa Nº 004, 

dE 08 de maio de 2013, ou alteração 
legal posterior

aGroSSilViPaSToril

Toda atividade 
de agricultura 

familiar prevista 
no art. 3º da 
lei federal 

11.326/2006 
e art.

52 do Código 
florestal Brasilei-
ro - lei federal 
12.651/2012

ovinocultura e caprinocultura 
em semiconfinamento  

Suinocultura confinamento
Com sistema de tratamento de efluentes 

e distância mínima de 200 metros de rodo-
vias/ramais e recursos hídricos

avicultura para postura e 
corte (frango, codorna e 

outros) em confinamento ou 
semi-intensivo

 

apicultura com ou sem 
beneficiamento  

cultura de ciclo curto  

cultura de ciclo longo.  

Manejo ou cultivo de açaizais.  

cultivo de plantas medicinais, 
aromáticas e orgânicas  

Atividade extrativista: óleos, 
essências, látex, resina, 

seiva, folhas, raízes, frutos, 
flores, sementes, cipós, 
mudas, gemas e cascas

 

 
Protocolo: 704314

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

A Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
nº.33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada no bojo do Pregão Eletrônico n° 09/2021-idEflor-Bio (Processo 
nº 2021/667393) objeto contratação de empresa especializada para forne-
cimento de tela de sombreamento e fio sombrite, produtos indispensáveis 
para montagem e instalação da estrutura metálica de viveiros, necessária 
à realização de atividades de produção de mudas frutíferas e/ou florestais, 
para fins de recomposição florestal, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no anexo i-Termo de referência do Edital. decide 
Homologar o aludido certame, efetuado sob o critério Menor Preço por 
item, em favor da seguinte licitante vencedora, relacionada em epígrafe 
abaixo:
1-EMPrESa G. l. c. coMErcio aGroiNdUSTrial E SErVicoS lTda – 
cNPJ: 02.553.954/0001-57-itens 1 E 2. Valor: r$ 55.770,00.
Valor total do certame: r$ 55.770,00
data da Homologação: 10/09/2021
ordenadora de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 704024
A Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
nº.33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada no bojo do Pregão Eletrônico n° 06/2021-idEflor-Bio (Processo 
nº 2021/667299) objeto contratação de empresa especializada para forne-
cimento de tubetes e bandejas para tubetes, produtos indispensáveis para 
a realização de atividades de produção de mudas frutíferas e/ou florestais, 
em viveiros, para fins de recomposição florestal, conforme especificação 
no anexo i-Termo de referência do Edital. decide Homologar o aludido cer-
tame, efetuado sob o critério Menor Preço por item, em favor da seguinte 
licitante vencedora, relacionada em epígrafe abaixo:
1-EMPrESa Bc aGro coMErcio EirEli – cNPJ: 29.220.447/0001-58-itens 
1, 2, 3 E 4. Valor: r$ 274.380,25.
Valor total do certame: r$ 274.380,25.
data da Homologação: 13/09/2021
ordenadora de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 704031
A Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
nº.33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada no bojo do Pregão Eletrônico n° 07/2021-idEflor-Bio (Processo 
nº 2021/667314) objeto contratação de empresa especializada para for-
necimento de material elétrico, produtos indispensáveis para a execução 
da etapa de bombeamento (captação e distribuição) de água utilizada no 
sistema de irrigação dos viveiros de mudas do IDEFLOR-Bio, para fins de 
recomposição florestal, conforme especificação no anexo I-Termo de Refe-
rência do Edital. decide Homologar o aludido certame, efetuado sob o cri-
tério Menor Preço por item, em favor das seguintes licitantes vencedoras, 
relacionadas em epígrafe abaixo:
1-EMPrESa PraValUZ coMErcio EirEli – cNPJ: 12.046.768/0001-85-itens 
1 E 3. Valor: r$683,76.
2-EMPrESa P H B dE araUJo - cNPJ: 19.018.948/0001-00-item 4. Valor: 
r$12.705,00.
3-EMPrESa i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli - cNPJ: 27.363.204/0001-
43-item 2. Valor: r$16.902,00.
Valor total do certame: r$ 30.290,76.
data da Homologação: 13/09/2021
ordenadora de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 704033
A Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
nº.33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada no bojo do Pregão Eletrônico n° 11/2021-idEflor-Bio (Processo 
nº 2021/667367) objeto contratação de empresa especializada para forne-
cimento de fibra de coco, insumo agrícola indispensável para a realização 
de atividades de produção de mudas frutíferas e/ou florestais, em viveiros, 
para fins de recomposição florestal, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no anexo i-Termo de referência do Edital. decide 
Homologar o aludido certame, efetuado sob o critério Menor Preço por 
item, em favor da seguinte licitante vencedora, relacionada em epígrafe 
abaixo:
1-EMPrESa c r alVES fraNco EirEli – cNPJ: 18.851.494/0001-83-item 
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1. Valor: r$ 112.480,20.
Valor total do certame: r$ 112.480,20.
data da Homologação: 10/09/2021
ordenadora de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 704027
A Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
nº.33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada no bojo do Pregão Eletrônico n° 10/2021-idEflor-Bio (Processo 
nº 2021/667334) objeto contratação de empresa especializada para for-
necimento de material plástico, produtos indispensáveis para a realização 
de atividades de produção de mudas frutíferas e/ou florestais, em viveiros, 
para fins de recomposição florestal, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no anexo i-Termo de referência do Edital. de-
cide Homologar o aludido certame, efetuado sob o critério Menor Preço 
por item, em favor das seguintes licitantes vencedoras, relacionadas em 
epígrafe abaixo:
1-EMPrESa G.l.c. coMErcio aGroiNdUSTrial E SErVicoS lTda – 
cNPJ: 02.553.954/0001-57-item 2. Valor: r$ 31.900,00.
2-EMPrESa i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli – cNPJ: 27.363.204/0001-
43 – item 1. Valor: r$ 246.228,00
Valor total do certame: r$ 278.128,00.
data da Homologação: 13/09/2021
ordenadora de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 704041

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 380 de 19 de julho de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/776870 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na comu-
nidade de Jaramacaru – floTa do Trombetas, e no entorno da Unidade, 
visando controlar a entrada dos extrativistas, com apoio da Polícia Militar. 
origem: oriximiná-Pa
destino: Jaramacaru-Pa
Período: 15/08/2021 a 13/09/2021 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
Servidor: Jones dam Picanço Guerreiro - 333 - Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 460 de 27 de agosto de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/937934 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: ações integradas de proteção juntamente com o BPa e SEMaS 
que realizam atividades de fiscalização no Tabuleiro do Embaubal. 
origem: Belém-Pa
Destino: Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-PA
Período: 05 a 11/09/2021 - 6,5 (seis e meia) diárias
Servidor: dilson Nazareno favacho lopes - 5894692 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 488 de 10 de setembro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de acará-Pa, no dia 16/09/2021:

Servidor objetivo

antônio luiz Pereira campos, matrícula nº 
54190874, cargo de Técnico em Gestão 

ambiental.

Visitar o viveiro para analisar as mudas em desenvolvimento e conserva-
ção; analisar o cronograma de produção de mudas/espécie. observando 
o calendário de plantio das mudas/período chuvoso. Meta do PPa/ área 

plantada e entrega de substratos.
Weliton carlos ramalho, matrícula nº 

5923530, cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em atividade Insti-

tucional.

ii – conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2021/975213 e art.145 da lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 703956
Portaria Nº. 494 de 10 de setembro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tracuateua e Bragança-Pa, de 16 a 17/09/2021:

Servidor objetivo
Vicente de Paula Paiva Neto, matrícula nº 80845514, 

ocupante do cargo de diretor.
realizar a avaliação técnica para reconstrução/reestrutura-

ção do viveiro da Prefeitura Municipal de Tracuateua.
laura dias dos Santos, matrícula  nº 5800153, cargo de 

Gerente.
Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula nº 

57230920, cargo de Gerente.
Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 5953395, cargo 

de Motorista.
Conduzir o veículo oficial em apoio aos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 1,5 (uma e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/973970 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 704323

.

.

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1391/2021-saGa 
Belém, 14 de setembro de 2021 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: o Processo n° 2021/956521 de 31.08.2021 e laUdo 
NÚMEro: 69598
RESOLVE: I - Retificar a portaria 219/2021-SAGA de 24.02.2021 Publicada 
no doE n° 34.503 de 07.03.2021, Prorrogar por 155(cento e cinquenta 
e cinco) dias de licença Saúde, a servidora alicE KiMico fUKUSHiMa 
MUraKaMi, Técnico em Gestão Publica, Mf nº 65765/1, no período de 
04/01/2021 à 07/06/2021.
II - Concluir pela incapacidade definitiva a partir de 08.06.2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 703984

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 1372/2020-saGa de 16.11.2021, PUBli-
cada No doE n° 34.412 de 19.11.2020,  licENÇa PrÊMio da SErVido-
ra roSaNGEla NaZarÉ GoMES liMa.
oNde se LÊ: triênio 17.06.2000 a 16.06.2003
Leia-se: triênio 17.06.2003 a 16.06.2006

Protocolo: 704133

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

O Fundo de Investimento de Segurança Pública, através de seu Presi-
dente, comunica que realizará licitação, na modalidade rdc, do tipo menor 
preço global, conforme abaixo:
oBJETo: contratação da empresa especializada na área de engenharia e 
arquitetura para a realização de coNSTrUÇÃo dE UM Bloco coM ciNco 
SalaS dE aUla No iNSTiTUTo dE ENSiNo dE SEGUraNÇa do Pará - 
iESP.
daTa da aBErTUra: 07/10/2021. 
Hora da aBErTUra: 09h30
local: www.gov.br/compras.
oBS: o presente Edital encontra-se disponível no endereço eletrôni-
co www.compraspara.pa.gov.br.
coNTaToS: (91) 3184-2529 / 3225-1012.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2021.
Presidente da cPl/fiSP

Protocolo: 704153

diÁria
.

Portaria Nº 864/2021-saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 24 à 25.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada.
SErVidor (ES): TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf: 
5579376/1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): JoÃo PaUlo araGÃo coSTa, Mf: 5939159
daVi aMaral dE araÚJo, Mf: 5949526
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.620, de 24 de junho de 2021.
Portaria Nº 1324/2021-saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 30.08 à 11.09.2021



 diário oficial Nº 34.699  63 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

QUaNTidadE dE diáriaS: 12 ½ (doze e meia)
SErVidor (ES): aMarildo lEiTE doS SaNToS, Mf: 5579376
JÔNaTaS raBElo GalVÃo, Mf: 5876842-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.688, de 02 de setembro de 2021.
Portaria Nº 1168/2021-saGa
oBJETiVo: para apoio a equipe mecânica da TEMa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo: 05 à 06.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): fEliPE PiNHEiro ScHMidT, Mf: 57192845
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada.
SErVidor (ES): TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 
5774012-1
MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
1º SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
2° SGT PM Edir carloS riBEiro QUarESMa, Mf: 5579333-1
cB BM MicHEl fErrEira carValHo, Mf: 57174204-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.666, de 11 de agosto de 2021.
Portaria Nº 1380/2021-saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 25 à 27.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): EdUardo PaUlo MarQUES raiol, Mf: 54195019
rHUaN VENicio ElErES BarroS, Mf: 5950962
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.696, de 13 de setembro de 2021.

Protocolo: 704315
Portaria Nº 1388/2021–saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de mobiliário para o 31°Batalhão de 
Policia Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 26 a 29.09.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo, Mf: 5695287
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): adEMir JoSÉ da SilVa, Mf:69833
JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 703921

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 404 /2021-coNsUP  
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP).
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os conhecimentos profis-
sionais comuns e específicos, preparando o policial militar, para o desem-
penho de diversas funções de elevada técnica, conferindo ao graduado a 
possibilidade de atuar como auxiliar direto em atividades de grande rele-
vância institucional;
coNSidEraNdo a apresentação do Projeto do curso de aperfeiçoamento 
de Sargentos - caS PM 2021 TUrMa ii, homologado na câmara de Ensino 
e Pesquisa do iESP, em sessão realizada no dia 18 de agosto de 2021; 
e após deliberação e aprovação na 2ª Reunião Extraordinária do egrégio 
conselho Superior do iESP, ocorrida via remota no dia 10 de setembro de 
2021;
rESolVE:
Art.1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Aperfeiçoamento de Sar-
gentos - caS PMPa 2021 Turma ii com carga horária de 203 horas aula, 
elaborado pelo departamento-Geral de Educação e cultura – dGEc/PMPa, 
na modalidade presencial, no valor total de r$ 364.381,80 (trezentos e 
sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), 
com a Supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do 
iESP;
art.2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 10 de setembro de 2021
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP
Presidente do conselho Superior do iESP

resoLUÇÃo Nº 405/2021 - coNsUP  
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP).
CONSIDERANDO a necessidade de formar o futuro Oficial da PMPA a partir 
da compreensão do exercício das atividades de liderança Policial Militar 
para o sistema de Segurança Pública, baseado nas ciências Policiais, cuja 
construção do conhecimento ressalta a profissionalização voltada à defesa 
da cidadania, formação inicial e continuada, estratégias de legitimidade 
social e política que levam a preservação da ordem pública no exercício 
constante da construção do Estado democrático de direito;
CONSIDERANDO a apresentação do Projeto do Curso de Formação de Ofi-
ciais PM 2021/2024 - Bacharelado em ciências da defesa Social e cida-
dania, homologado na câmara de Ensino e Pesquisa do iESP, em sessão 
realizada no dia 18 de agosto de 2021; e após deliberação e aprovação na 
2ª reunião Extraordinária do egrégio conselho Superior do iESP, ocorrida 
via remota no dia 10 de setembro de 2021;
rESolVE:
Art.1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Formação de Oficiais PM 
2021/2024 - Bacharelado em ciências da defesa Social e cidadania com 
carga horária de 3.826 horas aula, elaborado pelo departamento - Geral 
de Educação e cultura – dGEc/PMPa, na modalidade presencial, no valor 
total de r$ 420.792,00 (quatrocentos e vinte mil e setecentos e noventa 
e dois reais), com a Supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino 
Superior do iESP;
art.2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 10 de setembro de 2021
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP
Presidente do conselho Superior do iESP

Protocolo: 704228

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 181/2021 –ccc/PMPa: 
NOMEAR a CAP QOPM RG 35468 KELLY PATRICIA ALVES GONÇALVES, a fim 
de fiscalizar o Contrato Administrativo n.º 075/2021 – ccc/PMPa celebra-
do entre a PMPa e a Empresa Elo TEXTil do BraSil lTda EPP; registre-
se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 14 de Setembro de 2021; JorGE 
WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 704339
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 176/2021 – ccc: NoMEar 
o TEN cEl QoPM rG 26290 fraNciSco aNilSoN MoraiS alMEida, em 
substituição ao TEN cEl QoPM rG 36323 PaUlo roBErTo aMaraNTES 
JUSTINO OLIVEIRA, como fiscal do contrato nº 012/2021 – PMPa, cele-
brado entre a PMPa e a coNSTrUTora ENErGEo lTda; NoMEar o cB 
PM rG 34530 faBricio aNdrEY araÚJo PalHETa, em substituição ao cB 
RG 36323 SANDRO CASTILHO SANTANA, como fiscal interino, MANTER a 
Sd PM rG 41356 cláUdia fEITOSA LOBO DA SILVA, como fiscal interi-
no; registre-se, publique-se; Belém/Pa, 14 de Setembro de 2021; JorGE 
WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 704326

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do 10º terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 048/2011–ccc/PMPa
PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.693, do dia 09/09/2021, ProT. Nº 701789
oNde se LÊ: 
locadora: EliaNa Maria MacEdo dE liMa. cPf: 152.761.292-82
Leia-se: 
locadora: EliaNa Maria MacEdo dE liMa. cPf: 152.761.122-15
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 704051

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 033/2021-
ccc/PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Termo aditivo tem 
por objeto a ALTERAÇÃO CONTRATUAL do item 78, Código SIMAS 196653-
7, Edital Pregão Eletrônico Nº. 05/2015, do contrato administrativo nº 
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033/2021 - ccc/PMPa, o qual prevê a entrega de 61 (sessenta e uma) 
unidades de condicionador de ar tipo split High Wall iNVErTEr, de 9.000 
Btus/H, máquinas novas Modelo/marca cÔNSUl, para a entrega de 61 
(sessenta e uma) unidades de condicionador de ar tipo split High Wall 
iNVErTEr pela marca aGraTTo/Tcl, ressalvando as respectivas carac-
terísticas presentes na aTa Nº 06/2021, com a presente diferença com 
relação as suas serpentinas são de cobre, de qualidade compatível e mais 
adaptável ao nosso clima que a marca coNSUl, permanecendo o valor uni-
tário de r$ 1.597,73 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta 
e três centavos), permanecendo o preço por iTEM (78) de r$ 97.461,53 
(noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três 
centavos). a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma;(a-
QUiSiÇÃo): Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; ação (projeto/
atividade): 26/8338–operacionalização das ações administrativas; Natu-
reza da despesas: 449052 – investimento para equipamento e material; 
Plano interno: 4120008338E; fonte do recurso: 0101 (recursos ordina-
rios);(iNSTalaÇÃo/SErViÇo): Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; 
ação (projeto/atividade): 26/8338 – operacionalização das ações admi-
nistrativas; Natureza da despesas: 3339039 –outros serviços de tercei-
ros-pessoa juridica; Plano interno: 4120008338c; fonte do recurso: 0101 
(recursos ordinarios). Empresa: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcioS 
E SErViÇoS lTda-EPP; cNPJ: 11.489.784/0001-80; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 704052
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 029/2020-PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo da vigência do contra-
to administrativo nº 029/2020 – PMPa, por mais 12 (doze) meses, per-
manecendo o valor total de r$ 21.240,00 (vinte e um mil, duzentos e 
quarenta reais); data da assinatura: 03/09/2021. Vigência: 29/10/2021 
a 28/10/2022. a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 26/8270 – realização das 
ações da corregedoria do SiEdS; Natureza da despesa: 33.90.36.15 –
Locação de Imóvel; Plano Interno: 1050008270C; Fonte: 0101 (Recurso 
ordinário); locador(a): BENEdiTa caMPoS corrÊa; cPf:652.143.072-
68; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 704054
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 021/2016-daL/PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Ter-
mo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato ad-
ministrativo nº 021/2016-dal/PMPa, pelo valor total de r$ 300.415,90 
(trezentos mil, quatrocentos e quinze reais e noventa centavos). data 
da assinatura: 06/09/2021. Vigência: 06/09/2021 a 05/09/2022; a des-
pesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – 
Segurança Pública; ação (projeto/atividade): 26/8832 – capacitação 
aos agentes de Segurança Pública, 26/8259 – realização de Policiamen-
to ostensivo, 26/8839 – realização de Missões de alta complexidade, 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Nature-
za da despesa: 3.3.90.33 Passagens e despesa com deslocação; Plano 
interno:1050008832cc, 1050008259c, 1050008839c, 1050008833c, 
4120008338c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários); Empresa: 
TraNSKallEdY TraNSPorTE lTda – EPP.; cNPJ nº 03.861.897/0001-36, 
inscrição Estadual nº 15.240.316-7, estabelecida na rua ruth Passarinho, 
s/n, Bairro centro, Bonito/Pa, cEP: 68.645-000; ordENador: JoSÉ dil-
SoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM. 

Protocolo: 704240

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portaria de coNcessÃo
Portaria Nº 725/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, PaUlo UBira-
TaN loPES caSSEB, MaJ PM, Mf: 54192558/2, do efetivo do (a) dal/
dGa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM
Portarias de coNcessÃo – seM eFeito
fica tornada sem efeito a publicação das portarias nº 723 e 724/2021-
dGa/SUP fUNdoS, levadas a efeito no doE nº 34.697, de 14SET21, que 
autorizou as concessões de suprimento de fundos em favor de Marco 
aNToNio SalGado da coSTa, MaJ PM, Mf 5833345/1, para que fosse 
utilizado na administração do QcG; ordenador de despesa: robinson au-
gusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 704276

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria N°088/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora GaBriEla MUNiZ fEliX araUJo, caP PM rG 
39719, cPf 052.752.364-09, Mf 5911232, representante do faSPM - Ma-
raBá, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 620,00 (Seiscentos e 

Vinte reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta reais) 
na 339030 (Material de consumo) e r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 14 de Setembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 704049
Portaria N°087/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora JUliaNa cUNHa dE SoUZa, cB PM rG 38204, 
cPf 892.870.102-34, Mf 572323831, rEPrESENTaNTE do faSPM – coN-
cEiÇÃo do araGUaia, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
2.400,00 (dois Mil e Quatrocentos reais), para despesa de caráter even-
tual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ r$ 
300,00 (Trezentos reais), na 339030 (Material de consumo) e r$ 2.100,00 
(dois Mil e cem reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 14 de Setembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 704038
Portaria N°086/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora aNdrEZa SilVa dE oliVEira, SGT rr PM rG 
25324, cPf 486.760.712-68, Mf 56904471, rEPrESENTaNTE do faSPM 
dE caPaNEMa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ r$ 400,00 (Quatrocentos 
reais), na 339030 (Material de consumo) e r$ 3.600,00 (Três Mil e Seis-
centos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 14 de Setembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 704009

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de credeNciaMeNto n.º 003/2021 – FasPM - credenciamen-
to, análise de Habilitação, Propostas e adjudicação de pessoas físicas ou 
jurídicas.
No decimo quarto dia do mês de junho do ano de 2021, às 09h00 na sala 
da cPl-faSPM, localizado a Trav. Nove de janeiro, nº 2.600 esquina com 
Avenida Fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-se presentes os 
membros da comissão Especial de credenciamento, nomeados pela Por-
Taria Nº 048/2020-SEc/faSPM, para conduzir a SESSÃo, referente ao 
credenciamento nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de pessoas físi-
cas e jurídicas para a aquisição de SErViÇoS dE diVErSoS SEGMENToS, 
atendendo a região Metropolitana e os demais municípios do estado do 
Pará através dos polos credenciados, destinadas complementarmente aos 
contribuintes e dependentes do faSPM, de acordo com as condições do 
Edital de credenciamento. o presidente da comissão Especial caP QaoPM 
r/r rG 9236 MaUro liMa aMaral, presidiu a sessão, procedendo-se ini-
cialmente a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilita-
ção das pessoas com personalidade Jurídica. Que apresentaram os devi-
dos elementos necessários à participação no certame conforme exigências 
contidas no Edital, as seguintes empresas passam a ser denominadas de 
credenciadas:
PESSoa JUrÍdica
- facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZoNia S/S lTda       
cNPJ: 04.236.516/0001-90
Após minuciosa análise nos documentos da credenciada a Comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
-doaG X SErViÇoS dE diaGNoSTico Por iMaGEM lTda         
cNPJ: 40.676.163/0001-03
Após minuciosa análise nos documentos da credenciada a Comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
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-orToiMPlaNTES clÍNicaS odoNToloGicaS lTda
cNPJ: 13.712.118/0001-94
Após minuciosa análise nos documentos da credenciada a Comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
PESSoa fÍSica
-MarcElo loPES da SilVa 
cPf: 636.057.242-72
Após minuciosa análise nos documentos da credenciada a Comissão Es-
pecial, observou que as documentações de habilitação estão em confor-
midade com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, 
compreendendo condições alusivas à habilitação física, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
MaUro liMa aMaral – caP PM r/r rG 9236
Presidente da comissão de credenciamento
carloS rafaEl NaSciMENTo da SilVa – 2º TEN QcoPM rG 40.907
Membro
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo – SUB TEN r/r rG 10635
Membro

Protocolo: 704007

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº123/iN/coNtratos de 09 de seteMBro  de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
rESolVE:
art. 1º alterar o art. 2º da PorTaria Nº 620, de 06 de setembro de 2017 e 
designar o TcEl QoBM aldirlEY BarBoSa dE fariaS, Mf: 57197249/1, 
como fiscal Suplente do contrato n°406/2017, cujo objeto é a presta-
ção de serviço de telefonia fixa comutada (STFC), em substituição ao MAJ 
QoBM lUiZ alfrEdo da SilVa GaliZa, Mf: 54185285/1.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 703794
Portaria Nº124/iN/coNtratos de 09 de seteMBro  de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
rESolVE:
art. 1º alterar o art. 2º da PorTaria Nº 043, de 05 de abril de 2021 e 
designar o TcEl QoBM aldirlEY BarBoSa dE fariaS, Mf: 57197249/1, 
como fiscal Suplente do contrato n°41/2021, cujo objeto é a prestação de 
serviços de tecnologia da informação e comunicação - Tic, em substituição 
ao MaJ QoBM lUiZ alfrEdo da SilVa GaliZa, Mf: 54185285/1.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 703796

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico SrP nº 024/2021, modo de disputa aBErTo/fEcHado, 
tipo MENor PrEÇo Por iTEM, valor global estimado r$ 19.955.759,77 
(dezenove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cin-
quenta e nove reais e setenta e sete centavos).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
oPEracioNaiS dE coMBaTE a iNcÊNdio florESTal E UrBaNo, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do 
Pará
Pregoeiro Titular: MoiSÉS TaVarES MoraES – TcEl QoBM
data de abertura: 27/09/2021, às 09h30min (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.gov.br/compras, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém, 14 de Setembro de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 704198

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº144/2021-dG/Pc-Pa
Belém-Pa, terça-feira, 24 de agosto de 2021.
o delegado-Geral de Polícia civil no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar n.° 022/94.
CONSIDERANDO O requerimento firmado pelo servidor HEITOR MAGNO 
GUiMarÃES, excelentíssimo delegado de Polícia civil, diretor da 9ª Sec-
cional de Mosqueiro, por meio do qual propôs a instauração de processo 
administrativo para apurar, em tese, direto a promoção funcional por ato 
de bravura e condecoração com Medalha ato de Bravura Policial civil, em 
razão de fato ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2020, no distrito de Mos-
queiro, Belém/Pa;
coNSidEraNdo a representação juntou documentos da prática, em tese 
do citado ato de bravura, ressaltando que a autoridade requisitante foi 
informado que um traficante estaria transportando um carregamento de 
entorpecente, em veículo tipo caminhoneta, da Zona rural deste destino 
de Mosqueiro, em direção a Belém, capital deste Estado do Pará, tendo, 
de imediato, e em companhia do investigador de Polícia civil, EdiVal-
do BarBoSa PErEira, saído em perseguição ao veículo, conseguindo in-
terceptá-lo, em frente a delegacia de Santa Bárbara-Pa, e com o apoio 
dos policiais, daquela Unidade, realizaram revista no citado veículo, onde 
logo encontraram 04 (QUaTro), tabletes de material, supostamente, en-
torpecente, conhecido por “cocaiNa”, escondidos no banco traseiro. Por 
se tratar investigação policial em curso, havia indícios de que a “droga” 
estava chegando aquela ilha através de barcos, para a última proprieda-
de, na localidade de Tuturi, na Zona rural do distrito de Mosqueiro, com 
acesso pelo rio e, pela Pa 391, Estrada do Pneu azul. Neste local, o pe-
ticionante e o investigador de seu cargo acreditavam estar o restante da 
droga, então, informou ao dirETor dE PolÍcia METroPoliTaNa, del. 
Marco aNTÔNio dUarTE, o qual deslocou equipes de policias civis da 
Superintendência e da Guarda Municipal de Belém, para conceder o apoio 
na retirada do restante dos entorpecentes. Afirmou que, desde o início da 
sua investigação, até a conclusão, foram apreendidas aproximadamente 
duas toneladas e meia de “cocaína”, em sua forma mais refinada, a qual 
estava avaliada no comércio brasileiro em quase cem milhões de reais e, 
caso a droga fosse destinada ao mercado estrangeiro, estaria avaliada em 
aproximadamente quatrocentos milhões de reais. disse que, por se tra-
tar de uma apreensão de entorpecente, oriunda de prévia investigação, o 
peticionante e o investigador PEREIRA, conseguiram identificar os demais 
envolvidos. destacou, ainda, que a equipe de policiais conseguiu prender 
em flagrante JAMES TUANAMA SHICA e LUIZ EVITO DOS SANTOS, coletou 
elementos e requereu a prisão preventiva de fláVia dE NaZarÉ MENEZES 
BaraTa, MaNoEl fErNaNdo MENEZES BaraTaE fErNaNdo MENEZES 
BaraTa, e aprendeu preventivamente alESSaNdro do NaSciMENTo dE 
ARAÚJO. A operação resultou na maior apreensão de “cocaína” da história 
da Polícia civil do Estado do Pará, sendo que, a segunda maior apreensão, 
foi de dUZENToS E ciNQUENTa E SEiS QUiloS de “cocaína”, na cidade 
de abaetetuba. outrossim, destacou a sua coragem e do investigador de 
seu cargo, que mesmo durante as investigações iniciais constataram que 
se tratava de organização criminosa extremamente perigosa e articulada, 
voltada ao grande abastecimento de entorpecentes no Brasil e exterior, 
e ainda assim, perseveraram na luta incessante de combate a este tipo 
de crime. ressaltou também que a seccional de mosqueiro não possui 
estrutura direcionado e/ou adequada para investigações desse porte, pelo 
que, mostrou que, independentemente da estrutura – ou falta dela – com 
inteligência, coragem e audácia, é possível que unidades de bairro façam 
grandes operações policiais. acerca da conduta policial do requerente, cou-
be-lhe a coordenação e gestão da operação, quando após o investigador 
trazer a informação, levando em consideração o sigilo e a sensibilidade da 
investigação, o delegado de Polícia requerente tomou todas as cautelas 
devidas e com muita sobriedade e inteligência adotou as decisões rápidas, 
corretas e imprescindíveis para o grande desfecho da investigação, ressal-
tou. Por fim, arguiu que mesmo estando de folga, ao perceber a magnitude 
da operação, agiu, ultrapassando, os limites normais do cumprimento do 
dever funcional. 
coNSidEraNdo o disposto no artigo 54-a, §§ 1º e 2º da lei complemen-
tar 022/1994 e decreto 121, de 23.05.2019, que instituiu a Medalha ato de 
Bravura Policial civil, bem como, deliberação constante da ata da Terceira 
reunião do conselho Superior de Polícia civil – coNSUP/Pc-Pa;
rESolVE: i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar a prá-
tica, em tese, de ato de Bravura, constante do requerimento formulado 
pelo servidor HEiTor MaGNo GUiMarÃES, Exmo. delegado de Polícia ci-
vil, matrícula funcional n° 5914104, fato ocorrido no dia 16 de fevereiro de 
2020, no distrito de Mosqueiro, de Belém/Pa, tudo em consonância com o 
que dispõe o artigo...
ii – dESiGNar a servidora carMEN SUElY SoUZa da SilVa, Exma. dele-
gada de Polícia civil, com lotação na corregedoria de Polícia, para presidir 
a apuração, concluindo o procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, con-
forme disposto no § 2°, do artigo 54-a, da lei complementar 022/1994;
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iii – determinar à corregedoria Geral de Polícia civil e à diretoria de admi-
nistração que adotem todas as medidas necessárias ao pleno cumprimento 
do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 704097
Portaria Nº145/2021-dG/Pc-Pa
Belém-Pa, terça-feira, 24 de agosto de 2021.
o delegado-Geral de Polícia civil no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar n.° 022/94.
CONSIDERANDO O requerimento firmado pelo servidor RICARDO OLIVEI-
ra do roSário, excelentíssimo delegado de Polícia civil, diretor da co-
ordenadoria de operações e recursos Especiais – corE, por meio do qual 
propôs a instauração de processo administrativo para apurar, em tese, di-
reto a promoção funcional por ato de bravura e condecoração com Medalha 
ato de Bravura Policial civil, em razão de fato ocorrido no dia 29 de agosto 
de 2014, em uma farmácia deste município de Belém/Pa;
coNSidEraNdo a representação juntou documentos da prática, em tese 
do citado ato de bravura, ressaltando que a autoridade requisitante en-
contrava-se no interior da farmácia “Big Ben”, no dia 29/08/2014, por 
volta das 09:00, acompanhado da sua esposa e de seu filho menor de 
idade, quando o nacional identificado como David Lopes Pantoja, invadiu 
a farmácia, enquanto o nacional, identificado como sendo Thiego Silva do 
Nascimento, permaneceu do lado de fora, aguardando o comparsa. Neste 
local, o nacional deivid, passando-se por um cliente, exibiu a arma de fogo, 
tipo revolver calibre .38, marca Taurus, com seis munições, ao funcionário 
do estabelecimento, anunciando o assalto e ordenando que os clientes se 
dirigissem para os fundos da farmácia. disse que encontrava-se no local, 
naquele dia e hora, para comprar medicamentos para o seu filho, criança 
de colo, que estava doente, na companhia da mãe, também delegada de 
Polícia, que estava grávida do segundo filho do casal. Destacou, ainda, 
que ao se dirigir ao caixa, enquanto retirava sua carteira porta cédulas do 
bolso, a atendente do estabelecimento lhe disse para guardar seu dinheiro, 
e nesta ocasião, o requerente percebeu que se tratava de um assalto à 
farmácia. ressaltou que o delito foi consumado, com o roubo de aparelhos 
eletrônicos da vitrine do referido estabelecimento, tendo o nacional deivid 
Pantoja saído em direção a uma motocicleta, estacionada na via pública, 
ocasião em que o requerente deixou o filho doente com a esposa e foi em 
direção do dito deivid, que portava a arma utilizada no crime, na cintura, 
facilitando, assim, a abordagem do requerente, o qual sacou sua arma 
de fogo e deu voz de prisão em flagrante ao criminoso, desarmando-o. 
Também rendeu o comparsa de deivid, o qual estava desarmado. o reque-
rente, em razão de estar sozinho, na ocasião, determinou que os dois cri-
minosos deitassem ao chão, enquanto aguardava reforço policial. arguiu, 
o delegado de Polícia requerente, que tomou todas as cautelas devidas em 
sua ação, que culminou com a prisão dos criminosos. Por fim, arguiu que 
os infratores foram conduzidos até a delegacia de Polícia para a adoção dos 
procedimentos flagranciais. 
coNSidEraNdo o disposto no artigo 54-a, §§ 1º e 2º da lei complemen-
tar 022/1994 e decreto 121, de 23.05.2019, que instituiu a Medalha ato de 
Bravura Policial civil, bem como, deliberação constante da ata da Terceira 
reunião do conselho Superior de Polícia civil – coNSUP/Pc-Pa;
rESolVE: i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar a prá-
tica, em tese, de ato de Bravura, constante do requerimento formulado 
pelo servidor ricardo oliVEira do roSário, Exmo. delegado de Polícia 
civil, matrícula funcional n° 80845034, fato ocorrido no dia 29 de agosto 
de 2014, em uma farmácia deste município de Belém/Pa, tudo em conso-
nância com o que dispõe o artigo 54-a, §§ 1º e 2º da lei complementar 
022/1994 e decreto 121, de 23.05.2019.
ii – dESiGNar a servidora iSoMarY aNdradE rÉGiS MoNTEiro, Exma. 
delegada de Polícia civil, com lotação na corregedoria de Polícia, para 
presidir a apuração, concluindo o procedimento no prazo de 15 (quinze) 
dias, conforme disposto no § 2°, do artigo 54-a, da lei complementar 
022/1994;
iii – determinar à corregedoria Geral de Polícia civil e à diretoria de admi-
nistração que adotem todas as medidas necessárias ao pleno cumprimento 
do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 704104
Portaria Nº 1116/2021-GaB/dGPc/aFastaMeNto
Belém, 03 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 os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o art. 40, §1º, ii da cf/1988, c/c lei complementar nº 
152/2015, Art. 2º inciso I, que dispõe sobre a Aposentadoria Compulsória 
do servidor público aos 75 (setenta e cinco) anos de idade;
coNSidEraNdo que o Servidor MilToN raiMUNdo lEoPoldiNo, aGEN-
TE dE PorTaria, matrícula n° 70327/1,
completou 75 (setenta e cinco) anos de idade no dia 03 de setembro de 
2021;
r E S o l V E: i – conceder, por necessidade da administração, aguardan-
do Aposentadoria Compulsória, para o servidor MILTON RAIMUNDO LEO-
PoldiNo, aGENTE dE PorTaria, matrícula n° 70327/1, o

direito de se afastar sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo de sua 
remuneração, a contar de 03 dE SETEMBro dE 2021.
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

Protocolo: 704269

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Belém-Pa, quarta-feira, 08 de setembro de 2021 
Portaria N.º 151/2021-dGPc/diVersos 
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE: 
i – rEVoGar os termos da PorTaria N°030/2020 – dGPc/diVErSoS, 
de 27/02/2020, que designou o servidor NEWToN NoGUEira da SilVa 
JÚNior, delegado de Polícia civil, matrícula n°5098840, para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 037/2020–PC/PA, firmado com a 
Empresa BraSilEira dE iNfraESTrUTUra aEroPorTUária – iNfraE-
ro, cNPJ N° 00.352.294/0004-63, e no seu impedimento, o servidor Gol-
dEMBErG GoNZaGa do NaSciMENTo SoUZa, delegado de Polícia civil, 
matrícula n°5206634.
ii – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor dilErMaNdo 
daNTaS JÚNior, delegado de Polícia civil, matrícula n°57193830, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 037/2020 – Pc/Pa, 
firmado com a Empresa BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁ-
ria – iNfraEro, cNPJ N° 00.352.294/0004-63, cujo objeto é a contrata-
ção da iNfraEro conforme consta nos Termos de cessão de Uso de área 
do aeroporto internalcional de Belém/Val-de-cans/Júlio cezar, e no seu 
impedimento, o servidor JoÃo BoSco rodriGUES JÚNior, delegado de 
Polícia civil, matrícula n°5836759/1, que assistirá o referido contrato com 
as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde 
o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil 

Protocolo: 703884

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 01601/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/997775, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cUrrali-
NHO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/09/2021 
a 21/09/2021;

1. EPc rESioMar GoNcalVES SaNToS - MaT: 57229986
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
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rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01602/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/997772, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/09/2021 a 
15/09/2021;

1. iPc Marcio JoSE da SilVa BriTo - MaT: 5614660
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. dPc fraNciSco arMaNdo fErNaNdES dE SalES - MaT: 57233651
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01603/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/997752, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ViGia, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/09/2021 a 
15/09/2021;

1. dPc Maria lidiaNE PiNHEiro - MaT: 5940423
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)

2. EPc PaUliaNE da SilVa frEiTaS - MaT: 5940077
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)

3. iPc MarilENo alcaNTara PErEira - MaT: 5302056
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 751.74 ( SETEcENToS E ciNQUENTa E UM rEaiS E SETENTa 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01604/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/997746, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTo dE 
MOZ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/09/2021 
a 15/09/2021;

1. iPc daNiEl faraco MaciEl GoMES MacHado - MaT: 5940312
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc carloS rodriGo daMaScENo MaGalHaES - MaT: 5940052
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01605/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/997738, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa Ma-
RIA DAS BARREIRAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período 
de 14/09/2021 a 15/09/2021;

1. PaP EdNilSoN cUNHa dE SoUZa JUNior - MaT: 5913769
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc JoSE carloS dE NaZarE loPES - MaT: 5333067
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. dPc Maria dE faTiMa cHaVES doS SaNToS - MaT: 57221674
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

4. EPc dafNa SalETTE BarroS dE carValHo - MaT: 5940266
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01606/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211004424, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
REPARTIMENTO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
14/09/2021 a 17/09/2021;

1. iPc Eraldo MaGNo da SilVa - MaT: 5876958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc frailaN HUMBErTo dE carValHo ViEira - MaT: 57189434
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc EVaNdErSoN PiNHEiro da SilVa - MaT: 54193300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01607/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1004365, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/09/2021 a 
17/09/2021;

1. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS da SilVa - MaT: 5940334
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01608/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1008252, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/09/2021 a 
16/09/2021;

1. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc ValBEr SilVa doS SaNToS - MaT: 57200476
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc dENilSoN dE SoUZa caldaS - MaT: 5841259
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc JoSE EdiNaldo SoUZa lEal - MaT: 8400777
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01609/2021 - dGPc/od/drF de 13 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1006933, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 14/09/2021 a 
18/09/2021;

1. iPc EdiNaldo araUJo doUrado - MaT: 5940289
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. EPc roNaldo rodriGUES dE oliVEira - MaT: 5940214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc lUcio flaVio BarBoSa aNdradE filHo - MaT: 57233560
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc adSoN doS SaNToS alMEida - MaT: 5940182
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
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WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01610/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1002693, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/09/2021 a 
17/09/2021;

1. iPc ZENi SaNcHES PUrEZa - MaT: 5207053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. dPc GUilHErME GoNcalVES da SilVa - MaT: 5940412
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01611/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021977629, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/09/2021 a 
17/09/2021;

1. dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - MaT: 5836492
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc lEoNardo HENriQUE Maia coSTa - MaT: 5914134
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc WalTEr alVES SaNZ - MaT: 57233568
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 703839

.

.

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis
ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

ParEcEr
A comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PORTARIA Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNI-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2020/208716 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo
1 5295 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 5347 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 5951 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 5985 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 6069 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 6192 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 6261 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 6340 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 7671 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 7704 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 10717 MoNiTor dE VidEo, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 12116 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 12118 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 12124 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 12150 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 14314 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 14595 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 14724 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 14729 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 15210 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 15218 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 15221 MoNiTor dE VidEo, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 15420 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 17054 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 17432 MoNiTor dE VidEo lcd, 17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

 
Protocolo: 704056

Portaria Nº 426/2021-GaB/cGPc/diVersos de 03/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 325/2020-GaB/cGPc de 
24/09/2020, que apurou a conduta da servidora, a.N.l., mat. nº 57212987, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos capazes de atestar a prática 
de transgressão disciplinar por parte da servidora;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 325/2020-
GaB/cGPc de 24/09/2020, 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 427/2021-GaB/cGPc/diVersos de 03/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 8/2021-GaB/cGPc de 05/01/2021, 
instaurada para identificar e individualizar condutas, face a não instaura-
ção, em tese, de procedimento policial no prazo legal, conforme portaria 
instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 8/2021-
GaB/cGPc de 05/01/2021, 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 429/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 34/2021-GaB/cGPc de 
21/01/2021, 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 da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 34/2021-
GaB/cGPc de 21/01/2021, 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.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 430/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 41/2019-GaB/cGPc de 
15/02/2019, que apurou a conduta do servidor, r.G.a.B., mat. nº 5940083, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da prática de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 41/2019-
GaB/cGPc de 15/15/2019, 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 431/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 91/2021-GaB/cGPc de 
23/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, já que 
não foram tomadas as providências legais quanto a instauração do proce-
dimento referente as denúncias formuladas pelo Sr. r.S.N.M., conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de prova da ocorrência de transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 91/2021-
GaB/cGPc de 23/02/2021, 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.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 432/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 145/2020-GaB/cGPc de 
09/04/2020, que apurou a conduta do servidor, E.d.N.J., mat. nº 5894784, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da prática de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 145/2021-
GaB/cGPc de 09/04/2021, 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 433/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 156/2021-GaB/cGPc de 
04/05/2021, que apurou a fuga do preso r.P.c. das dependências da dP 
de Monte alegre, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de indícios de negligência, conivência, 
participação ou envolvimentos dos policiais civis;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 156/2021-
GaB/cGPc de 04/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
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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 434/2021-GaB/cGPc/diVersos de 09/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 207/2021-GaB/cGPc de 
08/06/2021, que apurou as responsabilidades referente a ausên-
cia do exame de corpo de delito dos indiciados nos autos do aPfd nº 
00282/2021.100016-3, conforme portaria instauradora; 
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar; 
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 207/2021-
GaB/cGPc de 08/06/2021, 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 435/2021-GaB/cGPc/diVersos de 09/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 211/2021-GaB/cGPc de 
15/06/2021, instaurada para identificar e apurar conduta dos servidores, 
os quais segundo denúncias da Sra. J.H.l.M., feitas à dcrif, teriam, em 
tese, praticado condutas arbitrárias durante sua prisão, conforme portaria 
instauradora;
CONSIDERANDO: a ausência de elementos comprobatórios por desinteres-
se da denunciante;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 211/2021-
GaB/cGPc de 15/06/2021, 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 436/2021-GaB/cGPc/diVersos de 09/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 129/2021-GaB/cGPc de 
31/03/2021, que apurou a conduta da autoridade Policial que teria, em 
tese, agido negligentemente na condução do iPl nº 00010/2019.100184-1 
(Proc. nº 0030541-49.2019.814.0401), conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que a autoridade policial não agiu de forma negligente;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 129/2021-
GaB/cGPc de 31/03/2021, 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 437/2021-GaB/cGPc/diVersos de 09/09/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 115/2021-GaB/cGPc de 
18/03/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal do re-
gistro do BoP nº 00006/2017.111795-4 (iPl nº 00412/2019. 100132-6), 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que a autoridade policial não agiu com negligência;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 115/2021-
GaB/cGPc de 18/03/2021, 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

Protocolo: 704249

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 
RENATO CHAVES

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

(Processo nº 2021/611175 )
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
Processo nº 2021/611175, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 042/2021 – cPc–rc, que tem objeto a “aquisição de Ma-
teriais de Consumo e Permanente”, a fim de atender as necessidades da 
sede (Belém) e as Unidades regionais e Núcleos avançados do centro de 
Perícias Cientificas Renato Chaves, RESOLVE:
I – HOMOLOGAR, a adjudicação da Pregoeira Oficial :

cNPJ EMPrESaS iTENS Valor ToTal

20.274.219/0001-96 arGS diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS 
ElETro-ElETrÔNicoS 01  r$ 33.948,000 ( trinta e três mil nove-

centos e quarenta e oito reais)

21.041.143/0001-11 UNiVErSal faBricaÇÃo E coMÉrcio dE 
MoVEiS lTda 02 r$ 34.200,00 ( trinta e quatro mil e 

duzentos reais)

63.848.345/0001-10 PolYMEdH EirEli 03 r$ 7.200,000 (sete mil e duzentos 
reais)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarElHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 704199
(Processo nº 2019/201037)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
(Processo nº 2019/201037), bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 038/2021 – cPc–rc, que tem objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE coNSUMo E PErMaNENTE, para atendimento da demanda anual 
estimada das Unidades regionais e Núcleos avançados deste centro de 
Perícias Cientificas Renato Chaves, RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial :

 cNPJ EMPrESaS iTENS Valor ToTal

1 04.949.905/0001-
63 f. cardoSo E cia. lTda

2, 3, 4, 10, 13, 
14, 15, 19, 21, 

22 e 23

r$ 6.272,32 (seis mil duzentos e setenta 
e dois reais e trinta e dois centavos)

2 05.323.905/0001-
63

cirUBEl coMErcio E rEPrE-
SENTaÇÕES dE ProdUToS 

MEdicoS E

5, 6, 7, 11, 12, 
18 e 24

r$ 3.488,40  (três mil quatro centos e oitenta 
e oito reais e quarenta centavos)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa,  14 de  setembro de  2021.
cElSo da SilVa MaScarElHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 704193

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

(Processo nº 2021/611175)
A Pregoeira oficial designada pela PORTARIA Nº 224/2020 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), 
e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao 
Pregão Eletrônico nº 042/2021 – cPc– rc, que tem objeto a “aquisição de 
Materiais de Consumo e Permanente”, a fim de atender as necessidades da 
sede (Belém) e as Unidades regionais e Núcleos avançados do centro de 
Perícias Cientificas Renato Chaves, RESOLVE:
i – adJUdicar :

cNPJ EMPrESaS iTENS Valor ToTal

20.274.219/0001-96 arGS diSTriBUidora dE EQUiPa-
MENToS ElETro-ElETrÔNicoS  01  r$ 33.948,000 ( trinta e três mil nove-

centos e quarenta e oito reais)

21.041.143/0001-11 UNiVErSal faBricaÇÃo E coMÉr-
cio dE MoVEiS lTda  02  r$ 34.200,00 ( trinta e quatro mil e 

duzentos reais)
63.848.345/0001-10 PolYMEdH EirEli 03 r$ 7.200,000 (sete mil e duzentos reais)

lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 704196
(Processo nº 2019/201037)
A Pregoeira oficial designado pela PORTARIA Nº 224/2020 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), e 
após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao Pre-
gão Eletrônico nº 038/2021 – cPc– rc, que tem objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE, para atendimento da demanda 
anual estimada das Unidades regionais e Núcleos avançados deste centro 
de Perícias Cientificas Renato Chaves, RESOLVE:
i – adJUdicar :

 cNPJ EMPrESaS iTENS Valor ToTal

1 04.949.905/0001-63 f. cardoSo E cia. lTda 2, 3, 4, 10, 13, 14, 
15, 19, 21, 22 e 23

r$ 6.272,32 (seis mil duzentos 
e setenta e dois reais e trinta 

e dois centavos)

2 05.323.905/0001-63
cirUBEl coMErcio E rEPrE-

SENTaÇÕES dE ProdUToS 
MÉdicoS E

5, 6, 7, 11, 12, 
18 e 24

r$ 3.488,40  (três mil quatro 
centos e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos)

lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 704186



70  diário oficial Nº 34.699 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1192/ 2021 
raiMUNdo NoNaTo loUrENZo PiNHEiro 
MaTrÍcUla: 5955569 
carGo: auxiliar operacional
THiaGo doMiNGUES da coSTa coUTo 
MaTrÍcUla: 5955565/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 08/09/2021 
oBJETiVo: operação 7 de setembro.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1107/ 2021 
ElViS dE oliVEira lEiTE 
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 10/09/2021 
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1165/ 2021
criSTiNa NEVES foNSEca 
MaTrÍcUla: 5157463/2 
carGo: Perito criminal
laUro MEdiNa ViaNa 
MaTrÍcUla: 5146666/2 
carGo: Perito criminal
ViTor lEoNardo dE lUcENa SoUZa 
MaTrÍcUla: 5897542 
carGo: Motorista
cidadE: cUrUÇa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 10/08/2021 
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1203/ 2021
EdÊMia dE fáTiMa dE oliVEira NUaYEd 
MaTrÍcUla: 732443/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 05/09/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704111
Portaria N°. 1118/ 2021 
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo 
MaTrÍcUla: 5958368 
carGo: Perito criminal
cidadE: BENfica - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/08/2021 
oBJETiVo: Participar do curso manejo de repteis.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1149/ 2021 
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida 
MaTrÍcUla: 57190558 
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/08/2021 a 18/08/2021 
oBJETiVo: Translado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1146/ 2021 
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5892889/1 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/08/2021 a 15/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1145/ 2021 
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704181
Portaria N°. 1177/ 2021 
doUGlaS HENriQUE dUQUE SilVa 
MaTrÍcUla: 5958502/1 
carGo: Perito criminal
MaiK NEVES da crUZ 
MaTrÍcUla: 5892890 

carGo: Motorista
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 20/08/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1164/ 2021 
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira 
MaTrÍcUla: 5955867/1 
carGo: auxiliar operacional
JoSiMar doS rEiS BaNdEira 
MaTrÍcUla: 5955805 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/08/2021 a 13/08/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1166/ 2021 
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo 
MaTrÍcUla: 5958368 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/08/2021 a 10/08/2021 
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1167/ 2021 
dUrVal PoNTES fErrEira
MaTrÍcUla: 5187990/2 
carGo: Perito criminal
NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa 
MaTrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
PaUlo aUGUSTo PiNHEiro dE MElo JUNior 
MaTrÍcUla: 5943415-1
carGo: Motorista
cidadE: iNHaNGaPi - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 18/08/2021 
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704158
Portaria N°. 1142/ 2021 
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior 
MaTrÍcUla: 57195147 
carGo: Motorista
orlEY dE MoraiS crUZ 
MaTrÍcUla: 5449561/1 
carGo: Perito criminal
raiMUNda do Socorro raiol BarroS 
MaTrÍcUla: 5476470/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/07/2021 a 20/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia técnica .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1091/ 2021 
iSaBElla foNSEca TorrES VilaÇa 
MaTrÍcUla: 57211978/2
carGo: Perito criminal
MaUro Márcio dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5692997/1 
carGo: Perito criminal
PaUlo aUGUSTo PiNHEiro dE MElo JUNior 
MaTrÍcUla: 5943415-1
carGo: Motorista
cidadE: liMoEiro do aJUrU - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/08/2021 a 10/08/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 847/ 2021 
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa 
MaTrÍcUla: 5233291/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 29/06/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 536/ 2021
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/05/2021 a 13/05/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704175
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Portaria N°. 1186/ 2021 
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
JoSÉ TadEU dE SoUZa cErQUEira JUNior 
MaTrÍcUla: 57201421/3
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/08/2021 a 14/08/2021 
oBJETiVo: realizar Perícias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1019/ 2021
JoSiaS MaTiaS MUNiZ 
MaTrÍcUla: 5923908 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/07/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1181/ 2021 
fraNciSco iTalo caSTElo diaS 
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/08/2021 
oBJETiVo: levar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1176/ 2021 
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 21/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704155
Portaria N°. 1168/ 2021 
aMarildo NaSciMENTo raBElo 
MaTrÍcUla: 5955811/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/08/2021 a 13/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1169/ 2021 
fraNciSco iTalo caSTElo diaS 
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/08/2021 
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1170/ 2021 
adSoM WENdEr dE JESUS SoUSa 
MaTrÍcUla: 541872184 
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 09/08/2021 a 14/08/2021 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1173/ 2021
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo 
MaTrÍcUla: 5958368 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/08/2021 a 16/08/2021 
oBJETiVo: Participar equipe perícial
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704167
Portaria N°. 1219/ 2021
aNToNio carloS riBEiro da SilVa 
MaTrÍcUla: 5941895-1
carGo: Motorista
HErcUlaNo dE fiGUEirEdo MarÇal 
MaTrÍcUla: 57225362 
carGo: Perito criminal
cidadE: TailaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/08/2021 a 20/08/2021 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1178/ 2021
BrUNo rafaEl da SilVa liMa 
MaTrÍcUla: 5950605/2 
carGo: auxiliar operacional
lUcaS aNdrE aBdoral corrEa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5934283 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 08/09/2021 
oBJETiVo: Participar operação 07 de Setembro.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 655/ 2021 
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
JoSÉ orlaNdo MElo do NaSciMENTo 
MaTrÍcUla: 5921805/2 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 24/05/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 708/ 2021 
JoilSoN roBErTo GUiMarÃES SilVa 
MaTrÍcUla: 57194226 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 16/06/2021 a 24/06/2021 
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704134
Portaria N°. 1244/ 2021 
lEidiaNE fErrEira MaciEl 
MaTrÍcUla: 57223202/4
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 24/08/2021 
oBJETiVo: auxiliar na perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1184/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/08/2021 a 15/08/2021 
oBJETiVo: conduzir viatura
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1189/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa 
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 19/08/2021 
OBJETIVO: Realizar coleta de material biológico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1191/ 2021 
JoNaTaS PorTilHo dE MElo 
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 30/08/2021 a 03/09/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704149
Portaria N°. 1143/ 2021
rENaTo caValcaNTE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5851920/3 
carGo: Motorista
WalldiNEY PEdra GUrGEl 
MaTrÍcUla: 5819679/3 
carGo: Perito criminal
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 12/08/2021 
oBJETiVo: realizar levantamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1144/ 2021 
doUGlaS HENriQUE dUQUE SilVa 
MaTrÍcUla: 5958502/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: PacaJá - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 09/08/2021 a 13/08/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1060/ 2021 
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diária: meia PErÍodo: 09/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1059/ 2021 
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo 
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diária: meia PErÍodo: 06/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704197



72  diário oficial Nº 34.699 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

Portaria N°. 1058/ 2021 
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo 
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diária: meia PErÍodo: 05/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 484/ 2021 
JoÃo EliaS NoGUEira da SilVa
MaTrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 28/04/2021 a 30/04/2021 
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1130/ 2021 
JEffErSoN NUNES PiMENTEl 
MaTrÍcUla: 59558761 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/08/2021 a 06/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1113/ 2021 
MaiK NEVES da crUZ
MaTrÍcUla: 5892890 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/08/2021 a 09/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704206
Portaria N°. 1199/ 2021
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/09/2021 a 05/09/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704246
Portaria N°. 1111/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/07/2021 
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1110/ 2021 
EZio PirES dE SoUZa 
MaTrÍcUla: 5952372/1 
carGo: Perito criminal
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
cidadE: S.doM. do araGUaia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 12/08/2021 
oBJETiVo: PErÍcia TÉcNica EM VEÍcUloS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1109/ 2021 
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/08/2021 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1162/ 2021 
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa 
MaTrÍcUla: 5958507/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 01/09/2021 a 08/09/2021 
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704242
Portaria N°. 1127/ 2021 
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
EdValdo SaMPaio BicHo 
MaTrÍcUla: 5955841 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 14/08/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1135/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 19/07/2021 
OBJETIVO: Auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1137/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/07/2021 
OBJETIVO: Auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1112/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/07/2021 
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704232
Portaria N°. 1132/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/07/2021 
OBJETIVO: Auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1134/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/07/2021 
OBJETIVO: Auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1133/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/07/2021 
OBJETIVO: Auxiliar na necrópsia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1128/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/07/2021 
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 704216

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3105/2021-daF/cGP, de 14/09/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 21, do Processo 
2021/525205, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora luna Neruda antunes fonseca, agente de fisca-
lização de Trânsito, matrícula 57201163/2, lotada na Gerência de ope-
ração e fiscalização de Trânsito da capital, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 24/09/2021 a 23/10/2021, referentes ao triênio 
02.08.2008/2011, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 24/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 704256
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coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 112/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a SEMUTraN de ananindeua, inscrita no cNPJ 
n° 05.058.441/0001-678.
oBJETo do coNVÊNio: delegação recíproca de competências entre os 
partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de au-
tuação, retenção, recolhimento de documentos vencidos, remoção, jul-
gamento e processamento de autos de infração lavrados por agentes de 
trânsito do dETraN/Pa e da SEMUTraN.
ViGÊNcia: início: 14/09/2021 Término: 13/09/2022 
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/09/2021 
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES 
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 704110
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 112/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e dMTU dE SÂo GEraldo do araGUaia, inscrita 
no cNPJ n° 10.249.241/0001-22
oBJETo do coNVÊNio: o dMTU dE SÂo GEraldo do araGUaia delega 
parcialmente ao dETraN/Pa as competências previstas no inciso i, a - do 
art. 2° da resolução nº 811/2020 coNTraN c/c o caput do art. 25 do 
cTB, como fundamentação para delegação parcial, da competência legal, 
do artigo 24, do Código de Trânsito Brasileiro, para fins de implantar o sis-
tema de sinalização gráfica horizontal e vertical, serviços complementares 
e obras civis nas vias municipais pelo dETraN/Pa, conforme o estabelecido 
no ,art. 25, § 2° do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
ViGÊNcia: início: 14/09/2021 Término: 13/09/2022 
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/09/2021 
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES 
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 704114
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 93/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE 
TailÂNdia, inscrito no cNPJ nº 22.941.355.0001/18.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia início: 14/09/2021 Término: 13/09/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/09/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES 
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 704117

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2883/2021-daF/cGP, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/916706;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Edson itamar Barradas da Silva, matrícula nº 57200229/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oiTocENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00 
3339036-r$-400,00
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 2892/2021-daF/cGP, de 31/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/935347;

rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Valnice Maciel de almeida, matrícula nº 57188884/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e 
de pronto atendimento nos municípios de Santarém, redenção e Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-500,00
3339036-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/09 à 08/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2931/2021-daF/cGP, de 01/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/942894;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
osvaldo Simões carvalho, matrícula nº 3266273/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto atendimento nos municípios de capanema, capitão Poço e São 
Miguel do Guamá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.000,00 
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 21/09 à 10/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2932/2021-daF/cGP, de 01/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/942860;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Sérgio antonio lima Barros, matrícula nº 57196682/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto atendimento nos municípios de capanema, capitão Poço e São 
Miguel do Guamá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.000,00 
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 21/09 à 10/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2993/2021-daF/cGP, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/941211;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
raimundo fabio de Paiva, matrícula nº 57174397/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despe-
sas eventuais e de pronto atendimento nos municípios de itaituba, castelo 
dos Sonhos, Santarém, Óbidos, oriximiná, altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 250,00 
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$:. 250,00
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 08/09 à 01/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 703852
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Portaria Nº 2797/2021-daF/cgp, de 23/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/914983;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias a servi-
dora baixo especificada, referente ao deslocamento do município de Casta-
nhal para o município de ananindeua no período de 18/08 à 03/09/2021, 
a fim de realizar exames práticos de CNH, durante o multirão realizado no 
município de ananindeua.

nome matricula
Mariana albuquerque Silveira 57202642/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2875/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/918932;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 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 03/09 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
osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796 /2

Mauro clovis Gomes da Silva 57227318 /1
Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1

izaura Valadares de Souza 57211114 /2
Marcela alexopulos Santa rosa 57228982 /1
Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2876/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/918678;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Bragança no período de 03/09 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
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3
Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4

ian carlo dos Santos 57229643 /1
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2878/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/916715;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Be-
lém para os municípios de Soure – 03 à 05/09/2021, Salvaterra – 06 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
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2
daniel Souza campelo 57190500 /2

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2886/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/947406;

r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias a servido-
ra baixo especificada, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Breves 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
Maria Sueli damasceno do Nascimento 3265803/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2887/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/938028;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores baixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para os municípios de Medicilândia/Belém – 02/09 à 07/09/2021, 
São Geraldo/Belém – 09/09 à 14/09/2021, Novo repartimento/Belém – 
16/09 à 21/09/2021, irituia/Belém – 23/09 à 28/09/2021, Óbidos/Belém 
– 29/09 à 06/10/2021, a fim de acompanhar e coordenar o trabalho das 
bancas itinerante de cNH, nos referidos municipios.

nome matricula
rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933 /3

Maria do Socorro Monteiro 57194270 /1
regina luzia Santos de Souza 5520320 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2888/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/916454;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores baixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para o município de Tucurui no período de 03 à 17/09/2021, fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de vei-
culos no referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas 
pela diretoria Técnica e operacional, em especial para atender ofício nº 
000985/2020-PGE-PcTa3, em anexo.

nome matricula
José ribamar do Nascimento 57201705 /1

antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1
francisco antonio da Silva 57198620 /1
Pedro Hugo de lima filho 57226484 /1

lyndon chrysler de almeida 5816874 /2
Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2

Gerson Gomes Santiago 57192440 /2
Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2889/2021-daF/cgp, de 30/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/910891;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor baixo especificado, referente ao deslocamento do município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 30/08 à 24/09/2021, 
fim de realizar serviço de atendimento de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
fábio farag Muniz 57188807 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2890/2021-daF/cgp, de 31/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/916242;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias a servidora 
baixo especificada, referente ao deslocamento do município de Belém para 
o município de Breves no período de 03/09 à 17/09/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito, bem como controle de fluxo de veiculos 
no referido municipio em cumprimento ao planejamento de ações determi-
nadas pela diretoria Técnica e operacional, em especial para atender ofício 
nº 279/2019 - MP/2º PJB

nome matricula
luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
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Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1
Sandra Seny china Bastos 57230596 /1

Britis Helena Valente do carmo 57202136 /2
Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2
ilmar anaisy araújo Borges 57205216 /1

Nelson Horacio Salgado rego 57232981 /1
Wanderley Pontes ferreira 57211861 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2891/2021-daF/cgp, de 31/08/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/916149;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias a servidora 
baixo especificada, referente ao deslocamento do município de Belém para 
o município de Abaetetuba no período de 03/09 à 17/09/2021, afim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito bem como controle de fluxo de 
veiculos no referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas 
pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
charles Yuri Souza de castro 57232049 /1
cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2
rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

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

charles Santos e cunha 54191524 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 703837

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade  de Pro-
cesso de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em confor-
midade com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que 
foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 27/10/2021. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada. 
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do DETRAN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 11/11/2021, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços 
acima descritos para receber “encaminhamento” ao cUrSo dE rEcicla-
GEM. Importante esclarecer que, apenas após conclusão do Curso de Re-
ciclagem, os serviços de habilitação (renovação, mudança de categoria, 2° 
via etc) estarão liberados novamente, ainda que o prazo da penalidade já 
tenha expirado.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo TEMPo dE SUSPENSÃo
arioSValdo oliVEira BarroS 02988579170 2013/608801 03 MESES
criSTiaNo BraSil MESQUiTa 02000225074 2018/120382 03 MESES

HUGo daNTaS da SilVa 03272385607 2014/511879 03 MESES
lEVY daS GraÇaS Baia dE oliVEira 05878064610 2018/316974 12 MESES

lUaN SaNToS dE araUJo 06296715440 2020/996234 02 MESES
MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102049 07 MESES
MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102074 07 MESES
MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102060 07 MESES
MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102084 07 MESES
MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102029 07 MESES

NilSoN roBErTo TEiXEira do PraZEr JUNior 05087520161 2015/369279 03 MESES

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo TEMPo dE SUSPENSÃo
NilSoN roBErTo TEiXEira do PraZEr JUNior 05087520161 2015/369269 03 MESES
NilSoN roBErTo TEiXEira do PraZEr JUNior 05087520161 2015/369215 03 MESES
NilSoN roBErTo TEiXEira do PraZEr JUNior 05087520161 2015/369226 03 MESES

roMUlo liMa aGUiar 05551886467 2020/77323 04 MESES
roMUlo liMa aGUiar 05551886467 2020/77280 04 MESES
roMUlo liMa aGUiar 05551886467 2020/77345 02 MESES
roMUlo liMa aGUiar 05551886467 2020/77243 04 MESES

 
Belém, 14 de setembro de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordenador de controle de Penalidades
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 704138
editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade  de Pro-
cesso de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em confor-
midade com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que 
foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 27/10/2021. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada. 
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do DETRAN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 11/11/2021, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços 
acima descritos para receber “encaminhamento” ao cUrSo dE rEcicla-
GEM. Importante esclarecer que, apenas após conclusão do Curso de Re-
ciclagem, os serviços de habilitação (renovação, mudança de categoria, 2° 
via etc) estarão liberados novamente, ainda que o prazo da penalidade já 
tenha expirado.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo TEMPo dE SUSPENSÃo

aNToNio Valdir MiraNda GoMES 00116288693 2014/203945 03 MESES

EricK lUaN HaaS 04488373331 2016/478480 03 MESES

fraNciSco ViEira dE SENa 02918391901 2018/328934 12 MESES

GEraldo SoarES SoarES 03076532412 2019/641976 12 MESES

JociNEY dE SoUSa BraSil 00215867103 2021/289796 12 MESES

JoSE PaUlo NaSciMENTo crUZ 00493738306 2018/187160 03 MESES

KlEiNEr BriTo VEloSo 00297581174 2014/286220 07 MESES

KlEiNEr BriTo VEloSo 00297581174 2014/286232 03 MESES

KlEiNEr BriTo VEloSo 00297581174 2014/286242 03 MESES

lEoNidaS BENTES fariaS 05514873406 2018/358669 12 MESES

lEVi da coSTa fErrEira 01579087250 2015/369982 12 MESES

lUciMar da coSTa PiMENTEl 00214497204 2016/258608 03 MESES

lUiZ aNToNio da SilVa 03021245493 2018/173530 12 MESES

MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102086 07 MESES

MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102055 07 MESES

MarciaNo da SilVa NoMiNaTo 02048193302 2019/102080 07 MESES

PolYaNa THaliTa roSaTo dE oliVEira 03432026210 2018/290425 12 MESES

rUdSoN MacHado PEralTE 05206224840 2018/358772 12 MESES

SidNEY da SilVa riBEiro 00045092256 2018/167647 12 MESES

VicTor dUarTE SilVa BarBoSa 02375214794 2016/47598 03 MESES
 
Belém, 14 de setembro de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordenador de controle de Penalidades
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 704145
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.

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1220/2021-cGP/seaP   
Belém, 14 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 1169/2021-cGP/SEaP, de 20/08/2021, publicada no doE nº 34.680, 
de 25/08/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6200/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 704128
Portaria Nº 1219/2021-cGP/seaP   
Belém, 08 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 1147/2021-cGP/SEaP, de 12/08/2021, publicada no doE nº 34.675, 
de 19/08/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6188/2021-cGP/SEaP;
- 1148/2021-cGP/SEaP, de 12/08/2021, publicada no doE nº 34.675, 
de 19/08/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6189/2021-cGP/SEaP;
- 1155/2021-cGP/SEaP, de 18/08/2021, publicada no doE nº 34.675, 
de 19/08/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6191/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 704131
Portaria Nº 1222/2021–cGP/seaP     
Belém, 14 de setembro de 2021.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNSidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
rESolVE:
art. 1º - SUBSTiTUir o servidor ViTor raMoS EdUardo pela servidora 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, assistente administrativo, como Mem-
bro da comissão Processante no Processo administrativo disciplinar nº 
5814/2021-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 704132
Portaria Nº 1221/2021-cGP/seaP   
Belém, 15 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 1179/2021-cGP/SEaP, de 23/08/2021, publicada no doE nº 34.681, 
de 26/08/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6204/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 704126

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 696/2021 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
a Secretária de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art.1º - designar a servidora Tuany Sarmento da Silva, matrícula nº 
5889399, Técnica em Gestão Penitenciária – Pedagoga, para atuar como 

fiscal do Termo de Cooperação Técnica nº 004/2019, em substituição a 
antiga fiscal, Elisoneide de Nazaré Freitas Rodrigues, celebrado entre esta 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa e a Secre-
taria de Educação Municipal - SEMEd/caMETá, o qual tem por objeto a im-
plementação da oferta de ensino da educação básica na unidade prisional 
do centro de recuperação regional de cametá - crrcaM, a seguir des-
criminadas, por meio da modalidade educação de jovens e adultos - EJa.
art.2º - deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 704003
Portaria N°695/2021-GaB/seaP
Belém-Pa, 08 de setembro de 2021.
rESolVE:
Art. 1º - REVOGAR a PORTARIA Nº 27/2021, publicada no Diário Oficial 
nº 34.459 de 14/01/2021.
art. 2º - NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
Metropolitano ii – cTM ii.
PrESidENTE: KElVia SaMara dE SoUSa araÚJo – diretora;
VicE-PrESidENTE: afoNSo MaUro SaNTaNa dE oliVEira – coordena-
dor administrativo;
MEMBro: GUilHErME JUNio dE MElo coNcEiÇÃo – coordenador de Se-
gurança;
MEMBRO: AINA COSTA RODRIGUES – Psicóloga;
MEMBRO: ARIANE TAVARES BENTES – Psicóloga.
MEMBro: PaTricia alVES diaS – assistente Social;
MEMBro: aNdrEZa rodriGUES caBral crUZ – assistente administra-
tivo;
MEMBro: aNdrEia dE JESUS SaNTaNa PaNToJa - chefe Biopsicossocial.
art. 3º - dETErMiNar a esta diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando 
– se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 704004

errata
.

errata da Portaria Nº 1218/2021-cGP/seaP, de 10/09/2021, 
PUBlicada No doE Nº 34.696, dE 13/09/2021, rEfErENTE À rEdiSTri-
BUiÇÃo da SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar N° 6202/2021.
oNde se LÊ: “rafaEla ViTÓria SaMPaio PiNTo, funcional: 6039262 
– Membro;”
Leia-se: “GEcirlEY caNdido dE JESUS MoUra, funcional: 5952590 – 
Membro;”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 704137

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 160/2018 
Termo aditivo: 7
data da assinatura: 14/09/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do valor do cotrato
Justificativa: O presente Contrato sofrerá supressão no valor de R$ 
4.286,09 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e nove centavos), re-
ferente a 0,99% do valor originário do contrato, em razão da não execução 
de item por motivo de alteração no decorrer da execução da obra.
o presente contrato será acrescido no valor de r$ 90.383,30 (noventa mil 
trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos), referente a 18,82% do 
valor originário do contrato, em razão da adição por omissões e erros de 
planilha, adição por diferença de quantitativos, por melhorias e benefícios.
o valor global do contrato passará a ser de r$ 566.097,21 (quinhentos e 
sessenta e seis mil, noventa e sete reais e vinte e um centavos).
Todos os acréscimos e supressões, individualmente considerados, encon-
tram-se em conformidade com os a ditames do art. 65, §1º, da lei nº 
8666/93 e de acordo com a Nota Técnica n° 107/2021/cEar/SEaP”.
dotação orçamentária: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8831, 
natureza de despesa 449092, fonte 0101, ação 260191, Pi:000701cMVSi.
contrato: 160/2018
contratado: diTroN ENGENHaria E iNcorPoraÇÕES EirEli
cNPJ: 03.832.803/0001-09 
Endereço: Estrada do caixa Pará, nº 65, Bairro: levilândia, cEP: 67.015-
520, ananindeua-Pa
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo - Secretário de Estado de 
administração
Penitenciária

Protocolo: 704006
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FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 2258/21-dGP.seaP, de 14/09/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
08/09/2021, as férias da servidora Maria do Socorro rocHa SilVa, 
matrícula nº 57213751, concedidas através da PorTaria Nº 1961/21-
dGP.SEaP, de 05/08/2021, publicada no doE nº 34.664, de 10/08/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 704019
iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 2260/21-dGP.seaP, de 14/09/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 03/09/2021, as férias da servidora aNdrEZa do Socorro NiTScH, 
matrícula nº 5954606, concedidas através da PorTaria Nº 1961/21-dGP.
SEaP, de 05/08/2021, publicada no doE nº 34.664, de 10/08/2021.
o período remanescente terá início a partir de 04/10/21 a 31/10/21.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 704101

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 2261/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 14 de seteMBro de 2021.
Nome: Joao carMoNa lEiTE JUNior, Matrícula nº 5931821/2; cargo: 
diretor.
assunto: licença Paternidade.
Período: 07/09/2021 a 16/09/2021.

Protocolo: 704139
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada  FG-4
Portaria N°2232/2021-dGP/seaP/Pa 
Belém-Pa, 08 de setembro de 2021.
dESiGNar a servidora Marilia JaNETE SilVa PiNTo, matrícula 40517/1, 
para exercer a Função Gratificada de Coordenador, FG-4, a contar de 08 
de setembro de 2021.

Protocolo: 704143
editaL de Nº 002/2021 Lista de cLassiFicados da 1º Fase - 
Psi Nº 01/2021- seaP-Pa, de 06 de JULHo de 2021
Processo seLetiVo iNterNo Para seLeÇÃo de PoLiciais Pe-
Nais Para o cUrso do GrUPo de aÇÕes PeNiteNciÁrias
(GaP) da secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteN-
ciÁria
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste termo e demais normas pertinentes à matéria, TorNa PÚBlico 
lista preliminar de classificação e deferimento das inscrições referente ao 
EdiTal N° 01/2021 – PSi/SEaP, 06 dE JUlHo dE 2021, conforme segue:
art. 1º ficam claSSificadoS os candidatos conforme aNEXo i deste Edi-
tal.
art. 2º ficam iNdEfEridaS as demais inscrições que não atendam as exi-
gências nos termos do EdiTal N° 01/2021 – PSi/SEaP, 06 dE JUlHo dE 
2021, conforme aNEXo ii deste Edital.
Art. 3º Quanto ao resultado da classificação preliminar, caberá interposição 
de recurso a ser protocolado via e-mail: inscricao.psi.gap@gmail.com, no 
período das 00h00min do dia 16/09/2021 às 23h59min do dia 17/09/2021, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém - Pa, 15 de setembro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
PaUlo rocHa cUNHa
diretor da Escola de administração Penitenciária
aNeXo i
liSTa dE PoNTUaÇÃo - aNáliSE cUrricUlar
SEXo: MaScUliNo

claSSificaÇÃo NoME PoNTUaÇÃo
EWErToN BrENo SoUSa do NaSciMENTo 48,5

Marcio lUiZ PiNHEiro GoMES 32,5
aNTÔNio BaraTa PiNTo JUNior 28,0

HErlloN JEffErSoN SoUZa dE araUJo 24,0
THiaGo alEXaNdrE doS SaNToS TEiXEira 23,0

VicTor MacEdo lEMoS 23,0
aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS 22,0

clEiToN MacHado da SilVa 22,0
clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS 21,0

aNdrÉ da SilVa adriÃo 20,5
lEaNdro MorEira dE araUJo 20,0

WolBEr aNdErSoN oliVEira caMPoS 20,0
HErMESSoN ENriQUE liMa doS SaNToS 19,5

raiMUNdo PErEira BEZErra 19,5
alaN SaNToS PacHEco 19,0

clEMildo GoES dE oliVEira 19,0
EdNEY MarQUES araÚJo 19,0
MarcElo coElHo ViaNa 19,0

claSSificaÇÃo NoME PoNTUaÇÃo
JUlio cESar VENcESlaU NEriS 18,5

rENaM dE SoUSa alVES 18,5
alaN SaNTa roSa da SilVa 18,0

claUcio do Socorro da SilVa 18,0
JoÃo MarcoS SoUSa da SilVa JUNior 18,0

fraNciS JoSÉ coUTiNHo 17,0
daNiElToN liMa da coSTa 16,5

fraNciSco WalTEr dE araÚJo raMoS 16,5
MailSoN Eloi BaSilio 16,5
TarciSio JardiM TSUJi 16,5

rafaEl da SilVa daMaScENo 16,0
clEYToN aQUiNo 15,5

cÉSar ViTal MorEira 15,0
EdSoN da SilVa riBEiro 14,5

lUcaS EMiQUEli MarQUES 14,5
dEYViT oTáVio SoUSa 14,0

ElToN JoHN MiNEiro PalaVra 14,0
JoElSoN foNSEca daS NEVES 14,0

JoSÉ WallacE roBSoN fErrEira foNSEca 14,0
PEdro BarrETo dE alMEida 14,0
rafaEl BrUNo rodriGUES 14,0

EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao 13,5
JaNio NaSciMENTo dE oliVEira 13,5

aUGUSTo cESar BaTiSTa fiGUEira 13,0
EliEl dE PaUla Varao 13,0
EriKo coSTa criSPiNo 13,0

JoSÉ JUlio PaUliNo JUNior 13,0
JoSÉ Nildo da coNcEiÇÃo da SilVa. 13,0

lEoNaN PErEira coSTa 12,5
WilSoN SoUSa fErrEira 12,5

JUlio SilVa TaVarES 12,0
JUNior da SilVa araUJo 12,0

carloS HENriQUE da coSTa faVacHo 11,5
GilciaNo aNdradE do NaSciMENTo 11,0
JoSiMar MacHado dE VaScoNcEloS 11,0

odilENo raiol alMEida 11,0
alEXaNdrE daS NEVES doS SaNToS 10,5
fErNaNdo fErrEira doS SaNToS 10,5

lUiS carloS loUrEdo do NaSciMENTo 10,5
ValÉrio MarcoS da SilVa BorGES 10,5
WElliNGToN fErrEira doS SaNToS 10,5
WlladSoN icaro dE SoUSa BiaVa 10,5

aNdrE loPES cordEiro 10,0
diEGo MoNTEiro SaNTaNa 10,0

EdiKlilToN SilVa NaSciMENTo 10,0
EdMilSoN doS PraZErES MENdES JUNior 10,0

fraNciSco dE aMoriM GoME PErEira 10,0
GENiErBErTH coElHo loPES 10,0
GENildo liMa da coNcEiÇÃo 10,0
GESSE rodriGUES BEZErra 10,0
JoSÉ afoNSo SilVa oliVEira 10,0

JoSÉ criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ 10,0
liNdEMBErG BaTiSTa PErEira 10,0

MicHEl aNdErSoN dE PiNa loPES 10,0
THiaGo roBErTo aZEVEdo dE alBUQUErQUE 10,0

THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS 10,0
VaNdErSoN SaNToS dE MaToS 10,0

ErloN da coSTa PiNHEiro 9,5
JEaNSEclEi fErrEira dE oliVEira 9,5
JoSÉ criSTiaNo SoUSa da PaiXao 9,5

lEaNdro WEScHE PiNa 9,5
MaciEl dE aBrEU SaNToS 9,5

EricSoN GEoVaNNi PEdroSo dE aBrEU 9,0
JoSÉ BENTo NoGUEira NETo 9,0
lUÍS carloS PaZ da SilVa 9,0

BrUcE dicKiNSoN da SilVa cUNHa 8,5
fraNciSco rEGiNaldo PErEira doS SaNToS 8,5

Marcio PErEira Porfirio 8,5
MarcUS ViNiciUS dE SoUZa NoBrE 8,5

orlaNdo roNaN loPES roSa 8,5
roMUaldo TriNdadE coSTa 8,5
aNdrÉ BraNdÃo dE oliVEira 8,0
JEffErSoN MarQUES da SilVa 8,0

MarcoS rENaN da foNSEca BarroS 8,0
MaZaK SoUZa dE oliVEira 8,0

NaTHaNaEl PaTriK BarBoSa fErrEira PEQUENo 8,0
raiMUNdo laUriNdo SaNTaNa 8,0

roNY doS SaNToS BarroS 8,0
SidNEY SaNToS da coNcEiÇao 8,0
iSraEl GUEdES doS SaNToS 7,0

ricHardSoN MacHado doS SaNToS 7,0
ariaS SoUSa da SilVa JUNior 6,5

WilliaME arTHUr SoUSa PacHEco 6,5
aBilio TaVarES fErrEira foNSEca 6,0

alBErTo JoSÉ da SilVa SaNToS 6,0
cEcÍlio JÚNior MoTa ViEira 6,0

clEiToN MUNiZ doS SaNToS SÔNia 6,0
faBricio HENriQUE NaSciMENTo SilVa 6,0

GEorGE PoNTES cHaVES 6,0
JErSoN clEY da SilVa araÚJo 6,0

NaTaNaEl BarroS da SilVa 6,0
SHEYSSoN coElHo NUNES 6,0
fraNciSco da coNcEiÇÃo 5,0
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claSSificaÇÃo NoME PoNTUaÇÃo
HElcio caSTro doS SaNToS 5,0

KliNcio VaNdro fErrEira alMEida 5,0
Mário SÉrGio dE oliVEira 5,0
THiaGo carNEiro da SilVa 5,0

VaGNEr MariaNo iNacio coSTa 5,0
carloS EdUardo MarTiNS fErrEira 4,5

adEMilSoN liMa do carMo 4,0
alEXaNdrE VicTor doS SaNToS riBEiro larraT 4,0

aNaNiaS da coNcEiÇÃo PESSoa 4,0
daNilo PiNHEiro fariaS 4,0
faBio MoNTEiro SEiXaS 4,0

GlaUBEr oliVEira da SilVEira 4,0
JaVaN carloS BarroSo SilVa 4,0

JoÃo corrÊa caBral NETo 4,0
MaYcoN MElo SoBral 4,0

rafaEl ViNaGrE SidoNio 4,0
ValdEcir dE claUdio dE liMa 4,0

WElliNGToN raMoS doS SaNToS 4,0

SEXo: fEMiNiNo
claSSificaÇÃo NoME PoNTUaÇÃo

ESlaiNE alVES alMEida 36,5
daNiEllE ToloSa ModESTo 28,0

laiSa TocaNTiNS MUrTa coSTa 24,5
lUciaNa SUElY fiGUEirEdo riBEiro 23,5
SUEllEN Mara oliVEira dE oliVEira 19,5

alESSaNdra VEloSo foNSEca 17,0
irENilda MariaNo dE MElo 14,0

EdiENE rEiS MorEira BarroS 13,5
GiSEllE do NaSciMENTo fraNco 13,5

raiMUNda clEidiaNE SilVa NaSciMENTo 13,0
MariSTEla da VEra crUZ PErEira 11,0

WilcElY coSTa PiNHEiro dE alMEida 11,0
BrUNa caroliNE daS cHaVES da lUZ 10,0

MoNiQUE alVES QUarESMa 10,0
PaTricia da coSTa BraNcHES BriTo 8,0
MYlENa dE NaZarE da SilVa MoraiS 7,0

EliaNE NUNES fiGUEirEdo 6,0

aNeXo ii
liSTa doS iNdEfEridoS

id NoME rESUlTado
1. JoSiMar GUEdES dE alENcar Não atende o requisito 2.1 do Edital
2. SaloMÃo doS SaNToS adriaNo Não atende o requisito 2.1 do Edital

id NoME rESUlTado
1. adalTo BiZErra liMa JUNior Não atende ao critério 4.9 do Edital
2. alEXaNdrE MarlEN MoNTEiro SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital
3. carloS aNdrÉ MoTa da crUZ Não atende ao critério 4.9 do Edital
4. clairToN coNTENTE corrÊa Não atende ao critério 4.9 do Edital
5. claUdiNEi JUSTiNo dE SoUZa Não atende ao critério 4.9 do Edital
6. clEMilToN liMa SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital
7. clEoNiS da SilVa E SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
8. clEVErSoN GoMES doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital
9. daNiEl fariaS MarQUES Não atende ao critério 4.9 do Edital
10. daNiEl PoNTES liMa Não atende ao critério 4.9 do Edital
11. Edir ValE dE PiNHo Não atende ao critério 4.9 do Edital
12. EdSoN MaToS doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital
13. EJEZiEll raBElo SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital
14. EliSaBETH ViEira SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
15. ENdErSoN corrEa BarBoSa Não atende ao critério 4.9 do Edital
16. fáBio da SilVa BraNdiNo doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital
17. fraNciEldo dE oliVEira SaMPaio Não atende ao critério 4.9 do Edital
18. fraNciSco laUro Maia da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
19. GErciaNE doS SaNToS loPES araUJo Não atende ao critério 4.9 do Edital
20. GiBSoN airES Não atende ao critério 4.9 do Edital
21. GilSa PiNHEiro dE SoUZa Não atende ao critério 4.9 do Edital
22. GlaUBEr PEdroSa foNSEca Não atende ao critério 4.9 do Edital
23. HEliSoN PorTal da crUZ Não atende ao critério 4.9 do Edital
24. HElPPdioNES da SilVa MElo Não atende ao critério 4.9 do Edital
25. HEraldo doS SaNToS cUNHa Não atende ao critério 4.9 do Edital
26. HilQUiaS roSa SoarES Não atende ao critério 4.9 do Edital
27. JEffErSoN adriaNo SilVa VEloSo Não atende ao critério 4.9 do Edital
28. JEfSoN VaScoNcEloS SaraiVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
29. JErSoN Baia dE liMa Não atende ao critério 4.9 do Edital
30. JoNaS liMa oliVEira Não atende ao critério 4.9 do Edital
31. JoNaTaS coSTa dE SoUZa Não atende ao critério 4.9 do Edital
32. JoSiNEi SilVa da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
33. KÉrSia doS rEiS da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
34. KlEidSoN roBErTo fariaS MENdES Não atende ao critério 4.9 do Edital
35. liValdo corrEa dE araUJo Não atende ao critério 4.9 do Edital
36. lorildo aNElHo BraGa NETo Não atende ao critério 4.9 do Edital
37 lUiS claUdio araUJo dE oliVEira Não atende ao critério 4.9 do Edital
38. lUiZ aUGUSTo MaNcoS alEXaNdria Não atende ao critério 4.9 do Edital
39. MaNaciEl da VEra rodriGUES Não atende ao critério 4.9 do Edital
40. Marcio raMoS cordEiro Não atende ao critério 4.9 do Edital
41. Marco aNToNio SaNToS da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
42. MarloN caSTro doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital
43. ocidEMar SilVa carValHo Não atende ao critério 4.9 do Edital
44. PEdro HENriQUE carNEiro PiMENTEl Não atende ao critério 4.9 do Edital

id NoME rESUlTado
45. PEdro PaUlo SaNToS dE SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital
46. rEiNaldo dE alMEida MacHado Não atende ao critério 4.9 do Edital
47. rENaN da lUZ PacHEco Não atende ao critério 4.9 do Edital
48. roBErTo riVEliNo coSTa SoUSa NaSario Não atende ao critério 4.9 do Edital
49. roBErTo WilliaM fErrEira lEiTE Não atende ao critério 4.9 do Edital
50. roGErio SilVa dE PaUla Não atende ao critério 4.9 do Edital
51. roNaldo caSTro doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital
52. roNY dE NaZarÉ fErNaNdES dE aViZ Não atende ao critério 4.9 do Edital
53. roSEWaN JoSÉ MElo GUiMarÃES Não atende ao critério 4.9 do Edital
54. roSiValdo fErNaNdo coNcEiÇÃo SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
55. roUWlaNdEMBErG loBaTo da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
56. rUcÉlio BaTiSTa Não atende ao critério 4.9 do Edital
57. rUY GUilHErME dUarTE PiNTo Não atende ao critério 4.9 do Edital
58. SilaS SilVa fariaS Não atende ao critério 4.9 do Edital
59. THiaGo dE aZEVEdo foNTENEllE Não atende ao critério 4.9 do Edital
60. THiaGo NoBrE GoNÇalVES Não atende ao critério 4.9 do Edital
61. VicTor VaScoNcEloS alVES Não atende ao critério 4.9 do Edital
62. WaNdErSoN SaNTaNa do carMo Não atende ao critério 4.9 do Edital
63. WaNJHoNSoN dE MoraiS SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital
64. WElToN SiQUEira coSTa Não atende ao critério 4.9 do Edital
65. WENdEll PErEira E SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital
66. WolcKMEr GUilHErME MaSTUB dE MacEdo filHo Não atende ao critério 4.9 do Edital

Processo seLetiVo iNterNo
QUarto terMo de retiFicaÇÃo do editaL Nº. 01/2021-dGP/
seaP-Pa, de 06 de JULHo de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso das atri-
buições legais, torna público o Terceiro Termo de Retificação do Edital nº. 
01/2021-dGP/SEaP-Pa, conforme segue:
art. 1º fica rETificado o aNEXo V - croNoGraMa daS aTiVidadES 
do ProcESSo SElETiVo iNTErNo (PSi), conforme segue:
onde se lê:
aNeXo V
croNoGraMa daS aTiVidadES do ProcESSo SElETiVo iNTErNo (PSi)

ETaPa daTa
Publicação do Edital de abertura do PSi 07/07/2021

Período de inscrições 08/07 a 12/09/2021
análise documental e curricular 13 a 14/09/2021

divulgação do resultado preliminar da análise documental e curricular 15/09/2021
recurso contra o resultado preliminar da análise documental e curricular 16/09/2021

Resultado definitivo da Análise Documental e Curricular 17/09/2021
convocação para Entrevista Psicossocial e investigação Social 20/09/2021

Entrevista Psicossocial e investigação Social 21/09 a 30/09/2021
Divulgação do resultado definitivo da Entrevista Psicossocial e Investigação Social 05/10/2021

Convocação para o Exame Psicológico e Médico 06/10/2021
Exame Psicológico e Médico 07 a 22/10/2021

Divulgação do resultado preliminar do Exame Psicológico e Médico 25/10/2021
convocação para o Teste de aptidão física 28/10/2021

Teste de aptidão física e Teste de aquacidade 29/10 a 19/11/2021
divulgação do resultado preliminar do Teste de aptidão física 22/11/2021

recurso contra o resultado preliminar do Teste de aptidão física 23/11/2021
Divulgação do resultado definitivo do Teste de Aptidão Física 24/11/2021

resultado Preliminar final 25/11/2021
Recurso contra o Resultado preliminar final 26/11/2021

Resultado Final Definitivo do Processo Seletivo Interno 29/11/2021
Homologação do Processo Seletivo interno 30/11/2021

Leia-se:
aNeXo V
croNoGraMa daS aTiVidadES do ProcESSo SElETiVo iNTErNo (PSi)

ETaPa daTa

Publicação do Edital de abertura do PSi 07/07/2021
Período de inscrições 08/07 a 12/09/2021

análise documental e curricular 13 a 14/09/2021
divulgação do resultado preliminar da análise documental e curricular 15/09/2021

recurso contra o resultado preliminar da análise documental e curricular 16 a 17/09/2021
análise dos recursos apresentados 16 a 21/09/2021

Resultado definitivo da Análise Documental e Curricular 22/09/2021
convocação para Entrevista Psicossocial e investigação Social 23/09/2021

Entrevista Psicossocial e investigação Social 24/09 a 01/10/2021
Divulgação do resultado definitivo da Entrevista Psicossocial e Investigação Social 05/10/2021

Convocação para o Exame Psicológico e Médico 06/10/2021
Exame Psicológico e Médico 07 a 19/10/2021

Divulgação do resultado preliminar do Exame Psicológico e Médico 21/10/2021
convocação para o Teste de aptidão física 21/10/2021

Teste de aptidão física e Teste de aquacidade 22/10 a 12/11/2021
divulgação do resultado preliminar do Teste de aptidão física 16/11/2021

recurso contra o resultado preliminar do Teste de aptidão física 17 a 18/11/2021
análise dos recursos apresentados 17 a 19/11/2021

Divulgação do resultado definitivo do Teste de Aptidão Física 23/11/2021
resultado Preliminar final 24/11/2021

Recurso contra o Resultado preliminar final 25 a 26/11/2021
análise dos recursos apresentados 25 a 29/11/2021

Resultado Final Definitivo do Processo Seletivo Interno 30/11/2021
Homologação do Processo Seletivo interno 30/11/2021

Art. 2º. Esta retificação entra em vigor no dia de sua publicação. 
Belém, 14 de setembro 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 704403
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.

.

secretaria de estado 
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

 Portaria Nº 466 de 13.09.2021
Servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música
Objeto: Designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de 
Estado de cultura-SEcUlT SEcUlT, que será realizada pelo Grupo Musical 
rEiS do BrEGa (representados pela empresa JUNGlE WirE ProdUcTioN 
SErVicES EirEli) contratado para apresentação Musical no evento “Brega 
Patrimônio imaterial Paraense”, que acontecerá no dia 15 de Setembro de 
2021, as 18:00h no Teatro Estação Gasômetro.

Protocolo: 704034

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 465/21, de 13.09.2021
Servidor: adriano Barroso dos Santos
Matrícula: 54186746/2
cargo: diretor de artes cênicas
cPf: 319.298.422-87
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030.......r$ 1.000,00
ordenador de despesa: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 704028

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00885
ProcESSo Nº 2021/828860
Valor: r$ 500,00 (quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 30/07/2021
OBJETO: prestação de serviços técnicos profissionais
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 017/2020
orÇaMENTo: 
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PES-
Soa
fÍSica
PTrES: 158421
Pi: 1030008421c
aÇÃo: 268542
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
SErVidor iNdicado coMo fiScal: alUiZio da SilVa VilHENa, 
57234539/ 1
coNTraTada: iNaiá PaES SiQUEira
cPf: 401.643.652-49 
ENdErEÇo: Passagem Trindade, 132, rua Evandro Bonatiteua, outeiro, 
cEP 66.842-040, Belém-Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 703941

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

contrato: 381/2021
PaE: 2021/698451
referente: Pregão Eletrônico SrP nº 003/2020 - SEPlad
objeto: a contratação de empresa especializada na aquisição, substituição 
e manutenção de EXTiNTor dE iNcÊNdio.
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
Valor Total: r$ 17.719,40
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.122.1297.8338.0000; 
Plano interno: 412.000.8338c; Elemento de despesa: 339030; fon-
te:0101.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 

Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: PEdro EdENir da rocHa – ME (Nome fantasia: EXTiNTo-
rES BraSil), inscrita no cNPJ/Mf sob nº 18.450.238/0001-84, situada 
QSd 02 lote 18 loja 01 – Taguatinga Sul - Brasília - df - cEP 72020-020, 
neste ato representado pelo Sr. PEdro EdENir da rocHa, inscrito no rG 
nº 4815383 – SSP Go e do cPf nº. 741.484.199-53.
data de assinatura: 10/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
contrato: 382/2021
PaE: 2021/698451
referente: Pregão Eletrônico SrP nº 003/2020 - SEPlad
objeto: a contratação de empresa especializada na aquisição, substituição 
e manutenção de EXTiNTor dE iNcÊNdio.
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
Valor Total: r$ 18.042,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.122.1297.8338.0000; 
Plano interno: 412.000.8338c; Elemento de despesa: 339039; fon-
te:0101.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: MaiS GaS iNdÚSTria dE GaSES lTda, empresa estabelecida 
à rod. do Tapanã, 75 letra B, Tapanã (icoaraci), inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº. 25.089.951/0001-00, neste ato representado por SaraH raQUEl So-
arES SilVa, portadora da identidade nº. 7743500 – Pcii Pa e do cPf nº. 
032.462.682-74
data de assinatura: 14/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 704393

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 836 de 13 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidENraNdo o disposto nos art. 72, inciso iV da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a certidão de nascimento matrícula 139303 01 55 2021 1 
0005684 61 e o Processo Nº 2021/999573 de 10/09/2021.
rESolVE: 
coNcEdEr ao servidor iUrY lEoNardo aQUiNo doS aNJoS, matrícula 
nº 57216213/3, ocupante do cargo de Técnico em administração e finan-
ças – área: ciências contábeis, lotado na coordenadoria de orçamentária 
e financeira - cof, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período de 
27/08/2021 a 05/09/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 704165

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 835 - cGP/FcP de 13 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos dos Processos: 2021/995642.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde á servidora na tabela 
abaixo:
diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo
25 08/07 a 01/08/2021 ElaiNE roBErTa BarBoSa E SilVa 57210818/ 2 aUXiliar oPEracioNal 79223

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 703987

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico nº 009/2021 – FcP
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoei-
ro comunica que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônico, do tipo menor preço global por lote, modo de disputa 
“aberto”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de materiais diversos para atender as necessidades 
diárias da fundação cultural do Pará – fcP e seus anexos.
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Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a hora e data de abertura do certame
UaSG: 925489
daTa dE aBErTUra: 27 de setembro de 2021
HORA DE ABERTURA: 09h30min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.122.1297.8338.0000; 
Plano interno: 412.000.8338c; Elemento de despesa: 339030; fon-
te:0101
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 704016

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato:06/2021.
EXErcÍcio: 2021.
Proc. Nº: 2021/815455.
ModalidadE: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 011/2021 - PrEGÃo ElE-
TrÔNico SEad/dGl/SrP Nº 005/2021.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: BlENd Br coMErcio dE arTiGoS ProMocioNaiS E SEr-
ViÇoS dE TrNSPorTE EirElli, cNPJ: 10.414.625/0001-53, com sede na 
rua  03 Quadra B, chácara 94 lotes 04/09 loja 110 – Setor Habitacional 
Vicente Pires – Brasília/df, cEP 72.005-825
oBJETo: copo reutilizável (personalizado) 
daTa da aSSiNaTUra: 03/09/2021.
ViGÊNcia: 03/09/2021 a 02/09/2022.
Valor aNUal: r$ 4.110,00
orÇaMENTo: Prog.de Trab: 47201 13 122 1297, at: 8338, fT: 010, 
Nd:339030
ordENador dE dESPESaS: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG.

Protocolo: 704176
coNtrato: 07/2021.
EXErcÍcio: 2021.
Proc. Nº: 2021/815455.
ModalidadE: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 012/2021 - PrEGÃo ElE-
TrÔNico SEad/dGl/SrP Nº 005/2021.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda cNPJ: 
28.274.979/0001-05, com sede na rua dona ana Neri, nº 1.124-Sala-
4-cambuci-São Paulo, cEP 01522-000
oBJETo: canecas de cerâmica personalizada de 350ml.
daTa da aSSiNaTUra: 03/09/2021.
ViGÊNcia: 03/09/2021 a 02/09/2022.
Valor aNUal: r$ 2.900,00
orÇaMENTo: Prog.de Trab: 47201 13 122 1297, at: 8338, fT: 010, 
Nd:339030
ordENador dE dESPESaS: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG.

Protocolo: 704184

.

.

secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 635 de 14 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 2021/1005690/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado o pagamento de ½ ( meia diária ), 
que irá se deslocar para o município de acará no dia 14 de setembro de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 636 de 14 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 2021/1005625/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada o pagamento de ½ ( meia diária ), 
que irá se deslocar para o município de acará no dia 14 de setembro de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 637 de 14 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 2021/1005510/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de 9 ½ ( nove diárias e 
meia ) que se deslocou para o município de ourilândia do Norte nos dias 
13 a 22 de setembro de 2021, para cobertura de pauta jornalística ‘saúde 
por todo Pará’.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 703861

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021
ProcESSo Nº 2021/465285
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso 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 con-
forme parecer jurídico constante no Processo administrativo 2021/465285, 
resolve “HoMoloGar” a decisão do Pregoeiro Benedito ivo Santos Silva, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2021, que objetiva a aQUiSiÇÃo 
dE aMPlificador dE PoTÊNcia (HPa), Para a flaY aWaY; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, à empresa: SKY-
TEcH coMErcio dE aParElHoS E EQUiPaMENToS dE TElEcoM, cNPJ: 
07.287.034/0001-58, com o Valor GloBal de r$ 400.000,00 (quatro-
centos mil reais).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 14 de setembro de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 703891

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021
ProcESSo Nº 2021/465285
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da PorTaria Nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as dis-
posições 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, subsidia-
riamente, 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 017/2021, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE aMPlificador dE PoTÊNcia 
(HPa), Para a flaY aWaY; com base nos elementos constantes do pro-
cesso correspondente, à empresa: SKYTEcH coMErcio dE aParElHoS E 
EQUiPaMENToS dE TElEcoM, cNPJ: 07.287.034/0001-58.
Valor GloBal: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Belém, 14 de setembro de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 703889

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 308/2021, de 14 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 
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de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 83/2021 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/1004861, de 13/09/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão 
de aSSiSTENTE i, no valor de r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 
obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) locomoção (x)Serviços Pessoa física
Elemento de despesa 339033 339036
Valor por elemento 500,00 1.000,00
fonte de recurso 0101 Valor Total

- - 1.500,00
ação 232.279 Passagens e despesas com locomoção e serviços de pessoa física.

 
ii - determinar o período de 22 a 27/09/2021 dias para aplicação do Supri-
mento de fundos, na(s) localidade(s) de Monte alegre e Óbidos, conforme 
decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender 
despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias conse-
cutivos, para a realização da prestação de contas, a contar do retorno do 
servidor a funtelpa (sede).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente 

Protocolo: 704294
Portaria Nº 307/2021, de 14 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 n.º 82/2021 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/1004843, de 13/09/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor SÉrGio carloS fariaS 
dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em comissão 
de GErENTE, no valor de r$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), obede-
cendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) consumo -
Elemento de despesa 339030 -
Valor por elemento 1.300,00 Valor Total
fonte de recurso 0101 1.300,00

ação 232.279 Manutenção de repetidores e retransmissores de TV.
 
ii - determinar o período de 22 a 27/09/2021 dias para aplicação do Supri-
mento de fundos, na(s) localidade(s) de Monte alegre e Óbidos, conforme 
decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender 
despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias conse-
cutivos, para a realização da prestação de contas, a contar do retorno do 
servidor a funtelpa (sede).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente 

Protocolo: 704299

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 303/2021, de 14 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 46/2021 da – cooTV/fUN-
TElPa, de 08/09/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/992071, 
de 09/09/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 1/2 (meia) diária(s) ao servidor roNaldo lUiZ rodriGUES 
da SilVa, matrícula 5890289/1, ocupante do cargo de rEPorTEr ciNE-
MaToGrafico, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
castanhal, no período de 19/09/2021, com o objetivo de realizar serviços 
de transmissão do jogo caSTaNHal (Pa) X MoTo clUBE (Ma), no Municí-
pio de castanhal, pelo caMPEoNaTo BraSilEiro 2021 – SEriE d.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 703963
Portaria Nº 302/2021, de 14 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 45/2021 da cooTV/fUN-
TElPa, de 08/09/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/992054, de 09/09/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lUiZ carloS dE SoUZa MEN-
dES, matrícula n.º 7005849/1, ocupante do cargo de aUX.oP.UN.PorT. 

EXTErNo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de cas-
tanhal, na data de 19/09/2021, com o objetivo de realizar serviços de 
transmissão do jogo caSTaNHal (Pa) X MoTo clUBE (Ma), no Município 
de castanhal, pelo caMPEoNaTo BraSilEiro 2021 – SEriE d.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 703960
Portaria Nº 301/2021, 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 44/2021 da cooTV/fUN-
TElPa, de 08/09/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/992033, 
de 09/09/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária ao servidor fraNciSco rodriGUES GoN-
ÇalVES, matrícula n.º 7002998/1, ocupante do cargo em comissão de 
coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao Muni-
cípio de castanhal, no período de 19/09/2021, com o objetivo de realizar 
serviços de transmissão do jogo caSTaNHal (Pa) X MoTo clUBE (Ma), no 
Município de castanhal, pelo caMPEoNaTo BraSilEiro 2021 – SEriE d.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 703958
Portaria Nº 305/2021, de 14 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 80/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 11/09/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/1004326, de
11/09/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 5 e ½ (cinco e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoU-
Za corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional nº
3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Mon-
te alegre e Óbidos, no período de 22/09/2021 a 27/09/2021, com o obje-
tivo de acompanhar a equipe da concessionária de energia que fará a nova 
instalação do padrão elétrico e realizar revisão na parte elétrica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 703967
Portaria Nº 304/2021, de 14 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 n.º 79/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 11/09/2021, contidos nos autos do Processo n.º 2021/1004324, de
11/09/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 5 e ½ (cinco e meia) diária(s) ao servidor SÉrGio carloS 
fariaS dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em co-
missão de GErENTE, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s)
de Monte alegre e Óbidos, no período de 22/09/2021 à 27/09/2021, com o
objetivo de acompanhar a equipe da concessionária de energia que fará a 
nova instalação do padrão elétrico, revisão do sistema irradiante e poste-
riormente a manutenção do transmissor.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 703965
Portaria Nº 299/2021, de 14 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 01/2021 - dPor/fUNTElPa,
de 10/09/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/999995, de 
10/09/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor MaTEUS MiraNda loPES, ma-
trícula n.º 5918904/2, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE ii,
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de castanhal, no 
período de 19/09/2021, com o objetivo de cobertura de jogo de futebol da
série d.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 704311
Portaria Nº 310/2021, de 14 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 n.º 21/2021 da GTra/fUN-
TElPa, de 13/09/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo n.º 2021/1007380, de 13/09/2021;
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r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE da lUZ, 
matrícula n.º 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, para custear
despesas com viagem ao(s) Município(s) de castanhal, no período de 
19/09/2021, com o objetivo de conduzir equipe de operação da TV que irá
realizar a cobertura da transmissão ao vivo do jogo castanhal (Pa) x Moto
club (Ma).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 704313
Portaria Nº 306/2021, de 14 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 81/2021 - dTEc/fUNTElPa,
de 11/09/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/1004327, de 
11/09/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 5 e ½ (cinco e meia) diária(s) ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão 
de aSSiSTENTE i, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de
Monte alegre e Óbidos, no período de 22/09/2021 a 27/09/2021, com o 
objetivo de acompanhar a equipe da concessionária de energia que fará 
a nova instalação do padrão elétrico e realizar a revisão no sistema irra-
diante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 704303

.

.

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo N.º 2021/822186-PaE/SEdUc
dispensa de licitação: 029/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a empresa SoEiro 
raBElo & cia lTda
objeto: contratação de prestação de serviços de transporte escolar, com 
vistas à condução/locomoção de alunos matriculados na rede estadual de 
ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/ou em acampamen-
tos no Município de Vigia de Nazaré/Pa, por meio de estradas pavimenta-
das, não pavimentadas, vicinais, ou por via fluvial, conforme especificações 
contidas no anexo i, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, estando à 
vigência da contratação emergencial condicionada à conclusão do processo 
licitatório regular (PAE nº 2021/398406), com a empresa SOEIRO RABELO 
& cia lTda, sob o cNPJ: 05.521.423/0001-70.
Valor Global: r$ 1.859.404,80 (um milhão oitocentos e cinquenta e nove 
mil quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) 
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 14 de setembro de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educaçã
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de licitação: 029/2021-Nlic/SEdUc Processo N.º 2021/822186
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base 
na MaNifESTaÇÃo JUrÍdica nº 1314/2021 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 14 de setembro de 2021. 
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo N.º 2021/822186-PaE/SEdUc
dispensa de licitação: 030/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a empresa SoEiro 
raBElo & cia lTda
objeto: contratação de prestação de serviços de transporte escolar, com 
vistas à condução/locomoção de alunos matriculados na rede estadual de 
ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/ou em acampamen-
tos no Município de Vigia de Nazaré/Pa, por meio de estradas pavimenta-
das, não pavimentadas, vicinais, ou por via fluvial, conforme especificações 
contidas no anexo i, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, estando à 
vigência da contratação emergencial condicionada à conclusão do processo 
licitatório regular (PAE nº 2021/398406), com a empresa SOEIRO RABELO 
& cia lTda, sob o cNPJ: 05.521.423/0001-70.
Valor Global: r$ 174.900,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos 
reais) 
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 14 de setembro de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de licitação: 030/2021-Nlic/SEdUc Processo N.º 2021/822186
raTifico a diSPENSa dE l ic iTaÇÃo,  
com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍdica nº 1314/2021 da aS-

JUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 14 de setembro de 2021. 
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 704399

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.370/2021-GaB/Pad.  
Belém, 14 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 Memorando nº 1348/2021-NdE/SEdUc, de 
13/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 19/2019-GaB/Pad de 26/04/2019, 
publicada no doE n° 33.863 de 30/04/2019, prorrogado pela PorTaria 
Nº 236/2019-GaB/Pad de 04/10/2019, publicada no doE nº 34.003 de 
07/10/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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. Nº1.371/2021-GaB/siNd.  
Belém, 14 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 02/2021-GaB/SiNd, de 
13/09/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigató-
ria, instaurada nos termos da PorTaria Nº 116/2018-GaB/SiNd de 
22/11/2018, publicada no doE, edição nº 33.746 de 26/11/2018, prorro-
gada pela PorTaria Nº 1.268/2021-GaB/SiNd de 30/08/2021, publicada 
no doE, edição nº 34.686 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 reali-
zação 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 Prorr. Nº 1.372/2021-GaB/siNd.  
Belém, 14 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 instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
PorTaria Nº 1.107/2021-GaB/SiNd de 22 de julho de 2021, publicada no 
doE n° 34.648 de 23 de julho de 2021;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 01/2021, de 13 de setembro 
de 2021, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, de que trata 
a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.373/2021-GaB/siNd.  
Belém, 14 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.
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coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 01/2021-GaB/SiNd, de 
13/09/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investiga-
tória, instaurada nos termos da PORTARIA Nº 25/2020-GAB/SIND de 
12/08/2020, publicada no doE, edição nº 34.310 de 13/08/2020, prorro-
gada pela PorTaria Nº 26/2020-GaB/SiNd de 27/10/2020, publicada no 
doE, edição nº 34.389 de 28/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação 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

Protocolo: 704244

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde 
NoME: EliZaNGEla araUJo SiMoES cordEiro 
coNcESSao: 30 diaS 
PEriodo: 11/08/21 a 09/09/21
MaTricUla: 5450616/2 carGo: Prof 
loTacao: EE frEi aMBroSio/SaNTarEM
laUdo MEdico: 78954
NoME: ErMEliNda doS SaNToS GUiMaraES 
coNcESSao: 4 diaS 
PEriodo: 25/11/20 a 28/11/20
MaTricUla: 5508541/2 carGo: Prof 
loTacao: EE caldEira c BraNco/BElEM
laUdo MEdico: 68834
NoME: ErMEliNda doS SaNToS GUiMaraES 
coNcESSao: 7 diaS 
PEriodo: 02/12/20 a 11/12/20
MaTricUla: 5508541/2 carGo: Prof 
loTacao: EE caldEira c BraNco/BElEM
laUdo MEdico: 68832
NoME: ErMEliNda doS SaNToS GUiMaraES 
coNcESSao: 7 diaS 
PEriodo: 14/12/20 a 20/12/20
MaTricUla: 5508541/2 carGo: Prof 
loTacao: EE caldEira c BraNco/BElEM
laUdo MEdico: 68833
NoME: lariSSa roBErTa diaS BaNHoS caSTro 
coNcESSao: 10 diaS 
PEriodo: 24/05/21 a 02/06/21
MaTricUla: 57232071/1 carGo: TEc GESTao 
loTacao: diV aSSiST SErVidor/BElEM
laUdo MEdico: 76125
NoME: licia dE NaZarE coHEN doS PaSSoS 
coNcESSao: 30 diaS 
PEriodo: 17/06/21 a 16/07/21
MaTricUla: 941450/1 carGo: EScr daTil 
loTacao: dir ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 76195
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 121 diaS 
PEriodo: 22/01/18 a 22/05/18
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 10474/2018
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 62 diaS 
PEriodo: 30/06/18 a 30/08/18
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 10630/2018

Protocolo: 703894
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: GiSElE MilENa da SilVa MoraiS MiraNda 
coNcESSao: 180 diaS 
PEriodo: 16/01/21 a 14/07/21
MaTricUla: 54183618/2 carGo: Prof 
loTacao: EE oSValdo crUZ/caP Poco 
laUdo MEdico: 75508
NoME: lEila Maria loBaTo dE araUJo 
coNcESSao: 122 diaS 
PEriodo: 01/07/21 a 30/10/21
MaTricUla: 6035698/3 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE lUiS araUJo/ParaUaPEBaS
laUdo MEdico: 12.622/2021
NoME: lENa VaNia MoraES do NaSciMENTo 
coNcESSao: 64 diaS 
PEriodo: 13/03/21 a 15/05/21

MaTricUla: 5900104/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE PaUlo rodriGUES/caSTaNHal
laUdo MEdico: 205409a/1
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 122 diaS 
PEriodo: 31/08/18 a 30/12/18
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 10707/2018
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 60 diaS 
PEriodo: 31/12/18 a 28/02/19
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 10901/2018
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 61 diaS 
PEriodo: 01/03/19 a 30/04/19
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 11010/19
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 91 diaS 
PEriodo: 01/05/19 a 30/07/19
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 11288/2019
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 92 diaS 
PEriodo: 31/07/19 a 30/10/19
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 11466/2019
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 92 diaS 
PEriodo: 31/10/19 a 30/01/20
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 11682/2019
NoME: MaUricio SilVa dE oliVEira 
coNcESSao: 91 diaS 
PEriodo: 31/01/20 a 30/04/20
MaTricUla: 57210228/1 carGo: ESPEc EdUc 
loTacao: EE GEraldo VEloSo/MaraBa 
laUdo MEdico: 11947/2020

Protocolo: 703901
LiceNÇa assisteNcia
NoME: iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE MoraES BiTTENcoUrT 
coNcESSao: 7 diaS 
PEriodo: 24/07/21 a 30/07/21
MaTricUla: 5308860 carGo: oriENT EdUc 
loTacao: dEPTo iNSP doc EScolar/BElEM 
laUdo MEdico: 78001
NoME: Maria dE NaZarE fariaS dUarTE 
coNcESSao: 15 diaS 
PEriodo: 27/06/21 a 11/07/21
MaTricUla: 753050 carGo: SErVENTE 
loTacao: diV iNf docUMENTacao/BElEM
laUdo MEdico: 77554

Protocolo: 703904

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

errata / ccVs
Portaria Nº 006340/2021 - saGeP - 14/07/2021
oNde se LÊ: 05/04/2021 À 05/03/2023
Leia-se: 02/08/2021 À 01/08/2023

Protocolo: 704046

.

.

errata
.

errata da Portaria de sUBst/redes. Nº 1.352/2021-GaB/
siNd, de 13/09/2021, publicada no doE edição nº 34.697 de 14/09/2021.
oNde se LÊ:
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 ro-
SaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS 
SaNToS, Mat. n° 240842-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta 
ordem;
Leia-se: 
i – SUBSTiTUir   a servidora adriaNa GUErra da foNSEca, Mat. nº 
57212235-1, designada pela Portaria supracitada e TErEZiNHa do So-
corro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Por-
taria de Substituição nº 626/2021-GaB/SiNd, de 20/05/2021, publicada 
no doE nº 34.592 de 24/05/2021,  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, para 
compor a SiNd-43/2020;
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errata da Portaria de sUBst/redes. Nº 1.353/2021-GaB/
siNd, de 13/09/2021, publicada no doE edição nº 34.697 de 14/09/2021.
oNde se LÊ:
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 ro-
SaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS 
SaNToS, Mat. n° 240842-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta 
ordem;
Leia-se: 
i – SUBSTiTUir   a servidora adriaNa GUErra da foNSEca, Mat. nº 
57212235-1, designada pela Portaria supracitada e TErEZiNHa do So-
corro SarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Por-
taria de Substituição nº 623/2021-GaB/SiNd, de 20/05/2021, publicada 
no doE nº 34.592 de 24/05/2021,  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, para 
compor a SiNd-34/2020;

Protocolo: 704191

.

.

coNtrato
.

contrato: 075/2021
Objeto do Contrato: Locação do imóvel situado à Av Polidódio Coelho es-
quina com a av Nazeazeno ferreira, no Posto dom Elizeu, s/n, centro no 
Município Bragança/PA, registrado no Cartótio Antonio Pereira 1º Ofício 
de Registro de imóveis da comarca de Bragança/PA, matrícula nº 6150-A, 
lavrada, no livro nº 2-B às fls. 17, para funcionamento da EEEM Manoel 
Julião Garcia castanho, da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 028/2021-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 6.000,00
dotação orçamentária: 
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 
3390. 36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
locadora: Srª. Margarida risuenho abdon, Portadora da carteira de iden-
tidade nº 2953530 Pc/Ma. 2ª Via e cPf nº 463.365.592-20, residente 
e domiciliada na Av Polidório Coelho, s/n, Centro, Bragança/PA., CEP: 
68.600-000
data de assinatura: 14/09/2021
Vigência: 14/09/2021 a 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 704178
contrato: 072/2021
Objeto do Contrato: Locação do imóvel situado Al Treze, n° 250, Con-
junto Maguari, cEP 66.823-076, coqueiro, Belém/Pa, para funcionamento 
da EEEf clube de Mães Santa rita de cássia da Secretaria de Estado de 
Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 025/2021-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 8.260,00
dotação orçamentária: 
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509. – Projeto atividade: 8904 – Natureza de despesa: 
3390. 39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
Locadora: Ação Social Católica Beato José de Anchieta, CNPJ nº 
11.099.945/0001-29, com sede na al Treze, n° 250, conjunto Maguari, 
cEP 66.823-076, coqueiro, Belém/Pa
data de assinatura: 14/09/2021
Vigência: 14/09/2021 a 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 704159

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 2
contrato: 099/2019
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica especializada na pres-
tação de serviços de locação de veículos operacionais
objeto do aditivo: alterar a cláusula sexta - da vigência do contrato ori-
ginal.
arP nº 001/2018 - SEGUP/MT
dotação orçamentária: 
fonte: 0102006355 Produto: 2795. funcional Programática: 
16101.12.122.1297. Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 
3390.33
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: Empresa Unidas Veículos Especiais S.a., com cNPJ. nº 
02.491.558/0001-42, com sede na av. deputado rubens Granja, nº 121 
Térreo, cEP: 04.298-000, Sorocaba, São Paulo/SP
data de assinatura: 03/09/2021
Vigência: 05/09/2021 a 04/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 702399
terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 023/2021.
Vigência: 15/09/2021 a 14/03/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: aqua2 construções ltda. cNPJ Nº 21.930.205/0001-46.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.  
data assinatura: 13 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: 704201

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48992/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias 
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias 
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para fazer face com 
despesas com Serviços de Terceiros Pessoa física para atendimento do 
conselho Estadual de Educação.
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
cPf: 90154347272
NoME: caio raMoS coNdUrU do NaSciMENTo 
MaTrÍcUla: 57234184
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339036
Valor: r$ 2000,00 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704088

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 49177/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligência de Tomada de 
Contas Especial, para fins de ressarcimento ao erário, referentes a diárias, 
fundo rotativo e pagamento de pessoal apurados em Pad. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa BarBara do Para / 10/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 
0
SaNTa BarBara do Para / BElEM / 10/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra 
MaTrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704091
Portaria de diarias No. 49028/2021
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: roSilENE da MoTa MoraES 
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704098
Portaria de diarias No. 49157/2021
OBJETIVO: Conduzir servidoras do NEL, a fim de realizarem de visita técni-
ca para a 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: cElSo ValENTE dE aZEVEdo 
MaTrÍcUla: 5890944  cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 704096
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Portaria de diarias No. 49147/2021
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: SilViaNE BaTiSTa MiraNda 
MaTrÍcUla: 57224558
cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 704103
Portaria de diarias No. 49039/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras nas EEEM albertina Barreiras (itupiranga) 
, EEEM Tancredo Neves (Curionópolis) , EEEM Eduardo Angelim (Parauape-
bas) e EEEM catete Pinheiro, ETPP (Xinguara) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / cUrioNoPoliS / 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / ParaUaPEBaS / 14/09/2021 - 15/09/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / XiNGUara / 15/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa 
MaTrÍcUla: 57221038  cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704306
Portaria de diarias No. 48978/2021
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 Na EEEM GoV. EUrico ValE. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rUroPoliS / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
rUroPoliS / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira 
MaTrÍcUla: 57202459  cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704316
Portaria de diarias No. 49029/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para coNSTaTar a NEcESSidadE 
iN loco dE BENS MÓVEiS, Para aTENdEr Na dEMaNda da EEEfM dEl-
Gado 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: JoSE caSTro MaScarENHaS 
MaTrÍcUla: 5120330  cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704320
Portaria de diarias No. 49176/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligência de Tomada de 
Contas Especial, para fins de ressarcimento ao erário, referentes a diárias, 
fundo rotativo e pagamento de pessoal apurados em Pad. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa BarBara do Para / 10/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 
0
SaNTa BarBara do Para / BElEM / 10/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: lENa Marcia MacHado GoNcalVES 
MaTrÍcUla: 184888  cPf: 15157750200
carGo/fUNÇÃo:adMiNiSTrador / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 704328
Portaria de diarias No. 49187/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligência de Tomada de 
Contas Especial, para fins de ressarcimento ao erário, referentes a diárias, 
fundo rotativo e pagamento de pessoal apurados em Pad. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa BarBara do Para / 10/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 
0
SaNTa BarBara do Para / BElEM / 10/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: adailToN liMa BarBoSa 
MaTrÍcUla: 5960069  cPf: 03373386209
carGo/fUNÇÃo:GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704332
Portaria de diarias No. 49152/2021
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: JoYcE Marcia BraGa do aMaral 
MaTrÍcUla: 57197635  cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 704223
Portaria de diarias No. 49155/2021
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: cElia rEGiNa SoUZa da crUZ 
MaTrÍcUla: 761303
cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704220
Portaria de diarias No. 48982/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aValiaÇÃo dE BENS 
iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE EN-
SiNo, ToMBaMENTo, diNHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) 
aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES, EE PalMira GaBriEl, EE 
coNEGo BaTiSTa caMPoS, EE acY dE JESUS BarroS PErEira, EE Ma-
ria 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: SaNdoVal SilVa oliVEira 
MaTrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704241
Portaria de diarias No. 49190/2021
OBJETIVO: Viagem com o objetivo de realizar instalação, configuração, 
testes de rede e conectividade visando a inauguração da EEEM rosa carre-
ra loureiro aquino, localizada no Município de Santarém Novo/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM NoVo / 14/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM NoVo / BElEM / 16/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE aUGUSTo dE lEMoS MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 5941921
cPf: 33385327253
carGo/fUNÇÃo:aSSiSTENTE dE iNforMaTica / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704237
Portaria de diarias No. 49056/2021
OBJETIVO: Realizar visita técnica com o objetivo de identificar as unida-
des de ensino aptas para a implantação dos novos Núcleos de Tecnologias 
Educacionais - NTES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rafaEl da lUZ HErdY 
MaTrÍcUla: 57188415  cPf: 75557630287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704227
Portaria de diarias No. 49124/2021
oBJETiVo: Mem nº 1240/2021-NdE/SEdUc Pad nº 1133/2021 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: rENaTa SaNToS da foNSEca 
MaTrÍcUla: 57176254
cPf: 84702850253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704230
Portaria de diarias No. 49125/2021
oBJETiVo: Mem nº 1240/2021-NdE/SEdUc Pad nº 1133/2021 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: raiMUNdo NoNaTo laUNE doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 404071
cPf: 15336743291
carGo/fUNÇÃo:Prof. colaBorador NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 704257
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Portaria de diarias No. 49054/2021
oBJETIVO: Realizar visita técnica com o objetivo de identificar as unida-
des de ensino aptas para a implantação dos novos Núcleos de Tecnologias 
Educacionais - NTES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / MoNTE alEGrE / 13/09/2021 - 15/09/2021 Nº diárias: 2
MoNTE alEGrE / oBidoS / 15/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 2
oBidoS / SaNTarEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Jo EldEr VaScoNcEloS 
MaTrÍcUla: 5422469
cPf: 33326614268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704264
Portaria de diarias No. 49086/2021
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para rEaliZar ENTrEGa dE coMPU-
Tador coMPlETo EEEM MoNSENHor aUGUSTo diaS E EEEfM TaNcrE-
do 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: HoNorio da SilVa NETo 
MaTrÍcUla: 6400850 cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704248
Portaria de diarias No. 49131/2021
oBJETiVo: Mem nº 1240/2021-NdE/SEdUc Pad nº 1133/2021 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: GilValdo da cUNHa oliVEira 
MaTrÍcUla: 406910
cPf: 11668903253
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 704234
Portaria de diarias No. 49143/2021
oBJETiVo: Mem nº 1243/2021-NdE Pad nº 385/2018 Município - Santa-
rém. 
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: TaNia dE NaZarE PaMPloNa SEaBra 
MaTrÍcUla: 5618460
cPf: 16754174234
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiS-
Ta
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 704253
Portaria de diarias No. 49180/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de castanhal, Moju, igarapé Miri, 
Baião e Breu Branco. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM caSTaNHal 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal MoJU 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
MoJU iGaraPE-Miri 13/09/2021 - 14/09/2021 Nº diárias: 1
iGaraPE-Miri Baiao 14/09/2021 - 15/09/2021 Nº diárias: 1
Baiao BrEU BraNco 15/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 1
BrEU BraNco BElEM 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: JoaQUiM aNToNio MoNTEiro NETo
cPf: 18622828204 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704277
Portaria de diarias No. 49055/2021
OBJETIVO: Realizar visita técnica com o objetivo de identificar as unida-
des de ensino aptas para a implantação dos novos Núcleos de Tecnologias 
Educacionais - NTES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dorcaS BrElaZ SilVa 
MaTrÍcUla: 5498090  cPf: 26482193234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 704284

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica o servidor RICARDO ALEXANDRE DE CARVALHO 
caBral, matricula nº 57221445/1, cargo efetivo de Professor licenciado, 
lotado na Secretaria de Estado de Educação, notificado a dá ciencia de 
sua aBSolViÇÃo da pratica das condutas objeto de apuração do Processo 
administrativo disciplinar nº 2021/343906.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 704318
editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, ficam os servidores MANOEL GONÇALVES PINHEIRO 
SoUSa, matricula nº 54187665-3 e VaNilSoN PoNTES daNTES, Matricula 
nº 5936080-1, exercentes da função temporária de Professor, nível Supe-
rior, junto a Secretaria de Estado de Educação, notificados a dá ciencia de 
suas dEMiSSÕES da pratica das condutas objeto de apuração do Processo 
administrativo disciplinar nº 2020/1024456.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 704213

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de coNVocaÇÃo
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, consti-
tuída nos termos da PorTaria No 203/2019-GaB/Pad de 11/09/2019, 
publicada no doE Edição no 34.978 de 12/09/20191, coNVoco na for-
ma do art. 219 Parágrafo Único da lei Estadual 5.810/1994 rJU/Pa, a 
ex-servidora oliNda BUlcÃo dE alMEida, matrícula no 5285631-1, que 
achando-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se perante a 
comissão, que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, na 
sede da SEdUc, sito à rodovia augusto Montenegro, s/nº, Km 10 – Térreo 
do edifício-sede, Bairro: Tenoné, cEP: 66.820-000, Belém/Pa.
considere a servidora NoTificada em razão das imputações contidas 
no Processo no 1072097/2016–GaB/Pad: 201/2019 da servidora oliN-
da BUlcÃo dE alMEida, matrícula no 5285631-1, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi; 178, V c/c 190, iV, 
X (1a Parte), Xiii e XiX, da lei Estadual 5.810/94 rJU/Pa, sendo garantido 
o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda a servidora coNVocada pelo presente Edital, para apresentar-
se no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação e, se não com-
parecer será considerada rEVEl, prosseguindo os trabalhos da presente 
comissão. Não comparecendo o convocado, vem a Presidente requerer 
a V.S.a designação de defensor dativo, no qual indico a servidora Tania 
de Nazare Pamplona Seabra, matrícula no 5618460-3, com o objetivo de 
acompanhar os procedimentos da comissão referente a servidora oliNda 
BUlcÃo dE alMEida, matrícula no 5285631-1.
________________________
Karina da Rocha Góes Araújo
Presidente da comissão

________________________
luciana Gomes caramelo
1º Membro/Secretário

_________________________
Kelton Monteiro de Menezes
2º Membro

Protocolo: 704070
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 8181/2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo Nº 65475/2021 
formalizar a dispensa do servidor JorGE afoNSo corrEa doS SaNToS 
, Matrícula nº 6024076/2, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM Prof Geraldo a ngelo Pereira/sede/Tucuma, a partir de 30/12/2020, 
para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 8172/2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo Nº 932579/2021 
dispensar carloS NaZarENo SilVa da SilVa, Matrícula nº 455733/1, 
agente de Portaria, da função de chefe de Grupo i fG-4/Nlic, a partir de 
07/08/2021. 
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 8168/2021 de 13/09/2021
Nome: roSElildE carValHo BaraTa
Matrícula:5512298/2 cargo:Professor 
lotação: Seção de cadastro da capital/Belém
Período:01/08/20 a 29/09/20 – 30/09/20 a 28/11/20
Triênios:24/06/13 a 23/06/16 – 24/06/16 a 23/06/19
Portaria Nº. 8059/2021 de 09/09/2021
Nome: Nadia Maria SENa da SilVa
Matrícula:388556/2 cargo:Professor 
lotação:EE Virginia a da cunha/Belém 
Período:31/03/21 a 29/05/21
Triênios:30/04/90 a 29/04/93
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Portaria Nº. 8000/2021 de 09/09/2021
Nome: Nadia Maria SENa da SilVa
Matrícula:388556/2 cargo:Professor 
lotação:EE Virginia a da cunha/Belém 
Período:30/05/21 a 28/07/21
Triênios:30/04/93 a 29/04/96
Portaria Nº. 8093/2021 de 09/09/2021
Nome: Nadia Maria SENa da SilVa
Matrícula:388556/2 cargo:Professor 
lotação:EE Virginia a da cunha/Belém 
Período:29/07/21 a 26/09/21
Triênios:30/04/96 a 29/04/99
Portaria Nº. 8078/2021 de 10/09/2021
Nome: liliaNE aMaral BarBoSa
Matrícula:57224138/1 cargo:assist.administ. 
lotação:corregedoria/Belém 
Período:04/10/21 a 02/11/21 – 01/12/21 a 30/12/21
Triênios:05/02/10 a 04/02/13
Portaria Nº. 8077/2021 de 09/09/2021
Nome: SErlMa dE liMa aMaral
Matrícula:5782899/1 cargo:Professor 
lotação:EE Prof Ernestina Pereira Maia/Moju 
Período:01/10/21 a 29/11/21 – 30/11/21 a 28/01/22
Triênios:14/07/03 a 13/07/06 – 14/07/06 a 13/07/09
Portaria Nº. 8068/2021 de 09/09/2021
Nome: MarcElo clEYToN SoUSa doS SaNToS
Matrícula:57210262/1 cargo:Vigia 
lotação:EE Prof Macos Nunes/Santa Maria do Pará 
Período:01/10/21 a 29/11/21
Triênios:29/12/08 a 28/12/11
Portaria Nº. 8147/2021 de 13/09/2021
Nome: MariaNNE dEcKEr
Matrícula:5899958/1 cargo:Espec. em Educação 
lotação:EEEM Waldemar lindermayer/Novo Progresso 
Período:01/10/21 a 29/11/21
Triênios:10/05/15 a 09/05/18
Portaria Nº. 8190/2021 de 14/09/2021
Nome: Maria aUXiliadora MaUES dE liMa araUJo
Matrícula:606197/2 cargo:Espec. em Educação 
lotação:diretoria de recursos Humanos/Belém 
Período:15/05/21 a 13/07/21 – 14/07/21 a 11/09/21
Triênios:08/01/13 a 07/01/16 – 08/01/16 a 07/01/19
Portaria Nº. 8188/2021 de 14/09/2021
Nome: aNa NErY da coSTa BarBoSa
Matrícula:5803632/2 cargo:Professor 
lotação:EEEM raimundo r da costa/oeiras do Pará
Período:11/08/21 a 09/10/21 – 10/10/21 a 08/12/21
Triênios:01/08/07 a 31/07/10 – 01/08/10 a 31/07/13
Portaria Nº. 8187/2021 de 14/09/2021
Nome: lEa carMEM da SilVa NaSciMENTo
Matrícula:5349036/2 cargo:Espec. em Educação 
lotação:ee 1 e 2 g m Waldemar H da c Pereira/icoaraci 
Período:07/10/21 a 05/12/21 – 06/12/21 a 03/02/22
Triênios:02/06/10 a 01/06/13 – 02/06/13 a 01/06/16
Portaria Nº. 8189/2021 de 14/09/2021
Nome: ValMir do NaSciMENTo SoUZa
Matrícula:5585643/3 cargo:Professor 
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém 
Período:06/09/21 a 04/11/21 – 05/11/21 a 03/01/22
Triênios:07/07/03 a 06/07/06 – 07/07/06 a 06/07/09
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:8146/2021 de 13/09/2021
conceder licença Maternidade a roSiaNE BarroS fErrEira, matricula 
nº 57204092/1,Professor, lotada na EEEfM Prof carmem cardoso ferreira/
abaetetuba , no período de 19/08/2021 a 14/02/2022.
Portaria Nº.:8006/2021 de 08/09/2021
conceder licença Maternidade a KaTia Maria SoarES, matricula nº 
5951578/1,Professor, lotada na EEEM Prof Marilda Sena da Silva/curuça, 
no período de 08/08/2021 a 03/02/2022.
Portaria Nº.:8007/2021 de 13/09/2021
conceder licença Maternidade a EllEN roSEVaNE riBEiro dE JESUS, 
matricula nº 5929598/2,Professor, lotada na EE Barao de Guajara/colares, 
no período de 05/08/2021 a 31/01/2022.
Portaria Nº.:8150/2021 de 13/09/2021
conceder licença Maternidade a KElliaNE PErEira da SilVa, matricula 
nº 5902033/1,Professor, lotada na EEEfM Prof carmem cardoso ferreira/
abaetetuba, no período de 30/08/2021 a 25/02/2022
Portaria Nº.:8151/2021 de 13/09/2021
conceder licença Maternidade a iVaNa PraTa NoGUEira, matricula nº 
5942105/1,Merendeira, lotada na EE Prado lopes sede vinc/curralinho, no 
período de 09/08/2021 a 04/02/2022.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:8148/2021 de 13/09/2021
conceder licença Paternidade a EliSioMar GoMES corrEa, matricula nº 
5822289/2,Professor, lotado na EE Waldemar Maues/Belterra, no período 
de 19/08/2021 a 28/08/2021.
Portaria Nº.:8149/2021 de 13/09/2021
conceder licença Paternidade a aNToNio HElio da cUNHa fiGUEirEdo, 
matricula Nº 57214437/1, assist. administrativo, lotado na EEEf Sistema 
Educativo radiofonico de Bragança/Bragança, no período de 21/08/2021 
a 30/08/2021.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 8126/2021 de 10/09/2021
Nome:PEdro cardoSo da SilVa
Matrícula:6015417/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EE 1 e 2G Maestro Waldemar H da c Pereira/icoaraci
Portaria Nº.: 8127/2021 de 10/09/2021
Nome:Maria EdiNalda dE JESUS TraVaSSoS
Matrícula:5468361/3Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE 1 e 2G Maestro Waldemar H da c Pereira/icoaraci
Portaria Nº.: 8128/2021 de 10/09/2021
Nome:cYNTia EliZaBETH dE BriTo lira
Matrícula:54187963/2Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2020
Unidade:EE 1 e 2G Maestro Waldemar H da c Pereira/icoaraci
Portaria Nº.: 8129/2021 de 10/09/2021
Nome:carMEM lUcia MElo MoUra
Matrícula:570575/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE 1 e 2G Maestro Waldemar H da c Pereira/icoaraci
Portaria Nº.: 8130/2021 de 10/09/2021
Nome:Maria da Gloria BaSilio dE QUEiroZ
Matrícula:5889720/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Julia Seffer/Ananindeua
Portaria Nº.: 8131/2021 de 10/09/2021
Nome:GEraldo alMEida liMa
Matrícula:470236/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2020
Unidade:EE rui Barata/ananindeua
Portaria Nº.: 8132/2021 de 10/09/2021
Nome:KariNa KEYla dE MoUra carValHal
Matrícula:57205017/2Período:18/11/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf candido Horacio Evelin/ananindeua
Portaria Nº.: 8133/2021 de 10/09/2021
Nome:JoNaTHaS BoaS frEiTaS
Matrícula:5942343/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Tenone/icoaraci
Portaria Nº.: 8134/2021 de 10/09/2021
Nome:rEGiNa do Socorro BriTo da SilVa
Matrícula:306967/3Período:03/11/21 a 17/12/21 Exercício:2019
Unidade:Erc centro integrado de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.: 636/2021 de 09/09/2021
Nome:rENErio MoraES doS SaNToS
Matrícula:5941772/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof onesima P de Barros/Santarem
Portaria Nº.: 159/2021 de 09/09/2021
Nome:ValQUirES cardoSo riBEiro
Matrícula:57234424/1Período:01/10/21 a 14/11/21 Exercício:2020
Unidade:EE Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.: 8185/2021 de 14/09/2021
Nome:lUcia criSTiNa doS aNJoS SaNTaNa
Matrícula:54180299/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof francisco Paulo do N Mendes/ananindeua
Portaria Nº.: 8186/2021 de 14/09/2021
Nome:Maria EMilia aflalo PErEira
Matrícula:745227/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maroja Neto/Belém
Portaria Nº.: 8195/2021 de 14/09/2021
Nome:lUcia criSTiNa doS aNJoS SaNTaNa
Matrícula:54180299/1Período:15/10/21 a 28/11/21 Exercício:2019
Unidade:EEEfM Prof francisco Paulo do N Mendes/ananindeua
Portaria Nº.:8137/2021 de 13/09/2021
Nome:JorGE ZoroaSTro dE liMa coSTa 
Matrícula:3382338/4Período01/11/21 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EE. Jonathas Pontes athias/Belém
Portaria Nº.:8152/2021 de 13/09/2021
Nome:dEUSdETE carValHo dE aZEVEdo 
Matrícula:8400846/1Período:01/11/21 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEf. Padre José Gismont/Belém
Portaria Nº.:8153/2021 de 13/09/2021
Nome:GiSEllE PiNHEiro foNSEca
Matrícula:57208873/1Período:18/11/21 à 01/01/22Exercício:2019
Unidade:EE. Prof. celina anglada/Belém
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Portaria Nº.:8135/2021 de 13/09/2021
Nome:dENiZE roBErTa dEl TETo raMoS 
Matrícula:57234016/1Período:16/11/21 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EE. avertano rocha/icoaraci
Portaria Nº.:8155/2021 de 13/09/2021
Nome:EliElSoN rodriGUES da SilVa 
Matrícula:5890747/1Período:01/10/21 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE.domingas acatauassu Nunes/Belém
Portaria Nº.:8156/2021 de 13/09/2021
Nome:JENETE dE MiraNda MariNHo 
Matrícula:5943093/1Período:01/11/21 à 30/1121Exercício:2021
Unidade:EE. amazonas de figueiredo/Belém
Portaria Nº.:8157/2021 de 13/09/2021
Nome:aNa PaUla liMa do NaSciMENTo BarroS 
Matrícula:5901069/1Período:01/11/21 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EE.ilhena alves/Belém
Portaria Nº.:8158/2021 de 13/09/2021
Nome:ElGa Maria PENicHE airES 
Matrícula:5909137/2Período:01/10/21 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. Monsenhor azevedo/Belém
Portaria Nº.:8159/2021 de 13/09/2021
Nome:MarGarida diaS MaUricio 
Matrícula:730300/1Período:04/10/21 à 02/11/21Exercício:2017
Unidade:EE. augusto Montenegro/Belém
Portaria Nº.:131/2021 de 03/09/2021
Nome: EliSENE GoNÇala rocHa
Matrícula:5840481/2 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Portaria Nº.:176/2021 de 03/09/2021
Nome: claUdia Maria fErrEira da SilVa
Matrícula:57233919/1 Período:05/11 à 19/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças E. cerqueira/Sede/itaituba
Portaria Nº.:8136/2021 de 13/09/2021
Nome: Maria dE NaZarE SoUZa
Matrícula: 349585/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria Nº.:152/2021 de 02/09/2021
Nome: EliaS GoNÇalVES loBaTo
Matrícula: 57208374/1Período:14/11 à 28/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei constâncio/almerim
Portaria Nº.:153/2021 de 02/09/2021
Nome: raiMUNda Socorro foNSEca da PaiXÃo
Matrícula: 57208370/1Período:14/11 à 28/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei constâncio/almerim
Portaria Nº.:154/2021 de 02/09/2021
Nome: roSSildES caldEira VilEla
Matrícula: 57208377/1Período:14/11 à 28/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei constâncio/almerim
Portaria Nº.:155/2021 de 30/08/2021
Nome: aNToNio carloS alVES MEirElES
Matrícula: 5902388/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria Nº.:156/2021 de 30/08/2021
Nome: TErliaNE do Socorro caSTro MUNHoZ
Matrícula: 5902781/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:6ª UrE/Monte alegre
Portaria Nº.:157/2021 de 30/08/2021
Nome: Maria iNEZ MoNTE da crUZ
Matrícula:54191179/2 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM amadeu Burlamaqui Simões/alenquer
Portaria Nº.:158/2021 de 30/08/2021
Nome: PaUlo dE SoUZa QUEiroZ
Matrícula: 5951516/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Prefeito carim Melém/Monte alegre
Portaria Nº.:159/2021 de 02/09/2021
Nome: fraNciNEidE dE liMa GoMES
Matrícula:431940/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM frei constâncio/almerim
Portaria Nº.:545/2021 de 30/09/2021
Nome: ValdETE coSTa NaSciMENTo corrEa
Matrícula:57208728/1 Período:12/11 à 26/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Padre Dubois/Salinópolis
Portaria Nº.:546/2021 de 30/08/2021
Nome: JoSÉ aldENY coSTa da PaiXÃo
Matrícula:57213314/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE rosa carrera/capanema
Portaria Nº.:547/2021 de 30/08/2021
Nome: daNiEllE BaTiSTa TElES da SilVa
Matrícula: 57208622/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EE colegio São Pio X/capanema

Portaria Nº.:548/2021 de 30/08/2021
Nome: MarQUia roSaNa da SilVa SidriM
Matrícula: 57208650/1Período:12/11 à 26/12/21Exercício:2021
Unidade:EE colegio São Pio X/capanema
Portaria Nº.:549/2021 de 30/08/2021
Nome: HEllEN criSTiNa da SilVa SENado
Matrícula: 57210546/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Dr. Miguel de Santa Brigida/Salinópolis
Portaria Nº.:553/2021 de 30/08/2021
Nome: TErEZiNHa clEUBa SoUSa crUZ
Matrícula: 57202307/2Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Maria de Nazare assad Elias/Bonito
Portaria Nº.:111/2021 de 18/08/2021
Nome:JorGE MaNoEl doS SaNToS 
Matrícula:57207648/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno Tembé/capitão Poço
Portaria Nº.:7911/2021 de 01/09/2021
Nome: EliaNa MEdEiroS MiraNda 
Matrícula: 3242323/3Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEf antonio Sampaio/ananindeua
Portaria Nº.:8104/2021 de 10/09/2021
Nome: Maria ValdirENE SilVa loBaTo
Matrícula: 55588322/1Período:01/10 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.inst. Bom Pastor/ananindeua
Portaria Nº.:8105/2021 de 10/09/2021
Nome: roSilENE SiMoES dE BriTo
Matrícula: 57219135/2Período:02/10 à 15/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Nossa Senhora da conceição/Belém
Portaria Nº.:8106/2021 de 10/09/2021
Nome: carMEN VaNESSa GUariTa rodriGUES dE alMEida
Matrícula:5890128/1 Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria Nº.:8108/2021 de 10/09/2021
Nome:JoSÉ oSWaldo MoNTE doS SaNToS lEiTE
Matrícula: 6013341/3Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria Nº.:8109/2021 de 10/09/2021
Nome: MarlENE JoSE cardoSo do NaSciMENTo
Matrícula: 308064/2Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria Nº.:8110/2021 de 10/09/2021
Nome:roSiMara coSTa doS SaNToS 
Matrícula: 57209706/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria Nº.:8111/2021 de 10/09/2021
Nome: MEYrE ViEira MorGado 
Matrícula:57188308/2 Período:11/10 à 09/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Barão do rio Branco/Belém
Portaria Nº.:8121/2021 de 10/09/2021
Nome: PEdro PaUlo dE oliVEira MaScarENHaS
Matrícula: 57213434/1Período:15/11 à 14/12/21Exercício:2021
Unidade:EE oscarina Penalber/ananideua
Portaria Nº.:8113/2021 de 10/09/2021
Nome: Marcio SaNToS dE liMa
Matrícula: 57208227/1Período:03/11 à 17/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEf Gonçalves dias/ananindeua
Portaria Nº.:8114/2021 de 10/09/2021
Nome: EdilEUZa dE oliVEira liMa
Matrícula: 443395/1Período:03/05 à 01/06/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Hilda Vieira/Belém
Portaria Nº.:8115/2021 de 10/09/2021
Nome: Maria do roSario liMa caMElo
Matrícula: 5901309/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:Erc dona alzira Teixeira/Belém
Portaria Nº.:8116/2021 de 10/09/2021
Nome: Maria dE NaZarE da SilVa GoMES
Matrícula: 5895844/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Santa Maria de Belém do Grão Pará/Belém
Portaria Nº.:8117/2021 de 10/09/2021
Nome: faBricia diaS dE MElo
Matrícula: 57208456/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EE Santa Maria de Belém do Grão Pará/Belém
Portaria Nº.:8118/2021 de 10/09/2021
Nome: roZilda do ESPiriTo SaNTo MiraNda
Matrícula:5496829/2 Período:18/10 à 01/12/21Exercício:2021
Unidade:EEETEPa Profº francisco das chagas azevedo (cacau)/Belém
Portaria Nº.:8119/2021 de 10/09/2021
Nome: Maria NarciSa fErrEira
Matrícula: 5190754/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
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Portaria Nº.:8120/2021 de 10/09/2021
Nome: aliNE dE liMa SaliMoS 
Matrícula: 5837456/2Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora de fatima/Belém
Portaria Nº.:8112/2021 de 10/09/2021
Nome: faNNY JaNE GoNÇalVES ViaNNa rEGo
Matrícula: 5902288/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:Erc associação de Pais e amigos Excepcionais/Belém
Portaria Nº.:8122/2021 de 10/09/2021
Nome: PaTricia THaTYaNE MiraNda dE BriTo
Matrícula:5901228/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora de fatimai/Belém
Portaria Nº.:8123/2021 de 10/09/2021
Nome:iaNa alBUQUErQUE SarE fail 
Matrícula: 54191822/2Período:29/09 à 13/10/21Exercício:2019
Unidade:EE instituto de Educacão Estadual do Pará/Belém
Portaria Nº.:8124/2021 de 10/09/2021
Nome: SElda SaNToS dE oliVEira
Matrícula: 57188588/2Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EE Profº davi Salomão Mufarrej/Belém
Portaria Nº.: 060/2021 de 12/01/2021
Nome:aNa claUdia da SilVa alVES
Matrícula:5941672/1Período:01/06/21 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio lemos/Santa izabel do Pará
Portaria Nº.: 8197/2021 de 14/09/2021
Nome:cYNTia NETo fErraZ
Matrícula:57195205/1Período:01/07/21 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:512/2021 de 30/08/2021
Nome: dioNE ViEira SaliS
Matrícula:57233980/1 Período:17/11 à 31/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.leandro lobão da Silveira/Bragança
Portaria Nº.:454/2021 de 26/08/2021
Nome: roBSoN PErEira dE SoUZa
Matrícula: 972606/2Período:22/11/21 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Brasil Tropical/Marabá
Portaria Nº.:461/2021 de 26/08/2021
Nome: lEda alMEida BorGES
Matrícula: 57209506/1Período:04/11 à 18/12/21Exercício:2018
Unidade:EEEM Maria da Glória R Paixão/Jacundá
Portaria Nº.:478/2021 de 08/09/2021
Nome: fraNciSca daS cHaGaS dE carValHo
Matrícula: 6316603/2Período:27/11 à 10/01/22Exercício:2019
Unidade:EE izabel Maracaípe/itupiranga
Portaria Nº.:177/2021 de 30/08/2021
Nome:fraNciSca EdiNi PaZ dE carValHo 
Matrícula: 8401038/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Presidente Kennedy/Maracanã
Portaria Nº.:178/2021 de 30/08/2021
Nome: JoSÉ MariNo PiNHEiro BorGES
Matrícula: 5742170/2Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei daniel de Samarate/igarapé- açú
Portaria Nº.:179/2021 de 02/09/2021
Nome: riSElY BaTiSTa da SilVa 
Matrícula: 5889578/1Período:13/09 à 12/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Manoel Joaquim Monteiro/Magalhães Barata
Portaria Nº.:408/2021 de 10/09/2021
Nome: liNETTE fErNaNdES SEWNariNE
Matrícula: 57226036/2Período:01/10 à 14/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio lemos/Sta. izabel do Pará
Portaria Nº.:550/2021 de 30/08/2021
Nome: iriaNE Maria aMoriM da crUZ
Matrícula:57213523/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE colegio São PioX/capanema
Portaria Nº.:91/2021 de 27/08/2021
Nome: GiSElE MacHado MoraES
Matrícula: 5951176/1Período:26/09 à 25/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Tancredo Neves/Curionópolis
Portaria Nº.:092/2021 de 01/09/2021
Nome: JacQUEliNE MarGoU da MoTa oliVEira
Matrícula: 57217784/1Período:15/11 à 14/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Profº Nelson dos Prazeres Henrique/canaã dos carajas
Portaria Nº.:0093/2021 de 10/09/2021
Nome: lorENa do Socorro caSTro SaNToS
Matrícula: 5901543/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM irmã laura de Martins carvalho/canaã dos carajas
Portaria Nº.: 410/2021 de 14/09/2021
Nome:NaiS SoarES ModESTo
Matrícula:57211398/1Período:01/10 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Barao do Guajara/Vigia de Nazare

torNar seM eFeito
Portaria Nº.:8167/2021 de 13/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 7728/2021 de 30/08/2021, que con-
cedeu licença especial, nos periodos de 01/08/2021 a 29/09/2021 e 
de 30/09/2021 a 28/11/2021, referente aos trienios de 24/06/2013 a 
23/06/2016 e de 24/06/2016 a 23/06/2019, a servidora roSElildE car-
ValHo BaraTa, matricula 5512298/2,Professor, lotada na Seção de ca-
dastro da capital/Belém.
Portaria Nº.:8142/2021 d 13/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 00514/2021 de 30/08/2021, que conce-
deu férias, no período de 16/11/21 a 30/12/21, a servidora THaYSE Maria 
alVao corrEa, matricula 57210111/1,Especialista em Educação,lotada 
na divisão de legislação e Enquadramento/Belém, referente ao exercício 
de 2021, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 8169/2021 de 13/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº223/2021 de 25/08/2021, que concedeu 
férias, no período de 01/11/21 a 30/11/21, a servidora daNiElE da SilVa 
PaiXÃo, matricula nº 57223885/2, Servente, lotado na EE augusto olim-
pio Sede/Nova Timboteua, referente ao exercício de 2021, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.: 8170/2021 de 13/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº504/2021 de 23/08/2021, que concedeu 
férias, no período de 05/11/21 a 19/12/21, a servidora riTa dE caSSia 
VaScoNcEloS BarroS , matricula nº 57208614/1,Espec em Educação, 
lotado na EEEfM Padre Sales/capanema, referente ao exercício de 2021, 
para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 8171/2021 de 13/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 525/2021 de 30/08/2021, que concedeu 
férias, no período de 01/11/21 a 30/11/21, a servidora roSilENE coSTa 
dUarTE liMa , matricula nº57212174/1 , Servente, lotado na EE dom 
João Vi/capanema, referente ao exercício de 2021, para fins de regulari-
zação funcional.
Portaria Nº.:8101/2021 de 10/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 7660/2021 de 26/08/2021, que conce-
deu férias, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, a servidora GiSElE 
Maria GoMES dE BriTTo , matricula nº 5770335/4, Espec. em Educação, 
lotada na EE. Vera Simplicio/Belém referente ao exercício de 2021, para 
fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:8102/2021 de 10/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 7393/2021 de 20/08/2021, que conce-
deu férias, no período de 01/10/2021 a 14/11/2021, a servidora cEcilia 
dE NaZarE do coUTo SaNTaNa , matricula nº 57202594/1, Professor, 
lotada na EE.domingas acatauassu Nunes/Belém, referente ao exercício 
de 2020, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:8103/2021 de 10/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 5547-2021 de 23/06/2021, que conce-
deu férias, no período de 01/08/2021 a 14/09/2021, a servidora lUiZa 
criSTiNa rocHa MaGNo , matricula nº 5396603/2, Espec. em Educa-
ção, lotada na EE. de Educação Tecnol. anisio Teixeira/Belém. referente ao 
exercício de 2021, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:8160/2021 de 13/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 8083/2021 de 09/09/2021, que conce-
deu férias, no período de 25/10/2021 a 08/12/2021, a servidora Maria 
fraNciMar arNoUr da cUNHa , matricula nº 57208220/1, Esoec. em 
Educação, lotada na EE. Pinto Marques/Belém referente ao exercício de 
2021, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:8196-2021 de 14/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 213-2021 de 09/08/2021, que concedeu 
férias, no período de 15/11/2021 a 29/12/2021, a servidora JoSENiTa da 
coSTa carValHo dE SEiXaS , matricula nº 6313256/1, Professor, lotada 
no cE deputado Nicias ribeiro/Portel referente ao exercício de 2021, para 
fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria Nº.: 7737/2021 de 31/08/2021
Nome: PaTricia dE caMPoS corrEa
onde se lê:Exercicio:2020
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.694/21 de 10/09/2021
errata da Portaria Nº.: 7913/2021 de 01/09/2021
Nome: SaNdra HElENa SilVa da crUZ
onde se lê:Periodo:01/11/21 a 15/12/21
Leia-se:Periodo:08/11/21 a 22/12/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.694/2021 de 10/09/2021
errata da Portaria Nº.: 7640/2021 de 26/08/2021
Nome: idENa SaNToS doS SaNToS
onde se lê:Periodo;20/11/21 a 03/01/22
Leia-se:Periodo;22/11/21 a 05/01/22
Publicada no Diário Oficial nº 34.688/21 de 02/09/2021

Protocolo: 704295
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errata
Protocolo: 702864
Processo nº. 2021/965906
Portaria n.º 1778/2021, de 10 de setembro de 2021.
onde se lê:
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Leia-se:
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Publicada no Diário Oficial N.º 34.696 de 13 de setembro de 2021
darf

Protocolo: 704100
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 027/2019-UePa
N° TErMo: 2° (segundo)
claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços
daTa dE aSSiNaTUra: 13/09/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência
do contrato n° 027/2019.
início da vingência: 18.09.2021
Término da vigência: 17.09.2022.
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 00.870.328/0001-69
NoME: Bra coMÉrcio E SErViÇoS lTda
loGradoUro: Trav. Barão do Triunfo n° 3128- d
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.093-050
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 704113
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1797/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0261
339036_ r$  1.500,00 
Portaria N° 1798/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: aNa PaUla MarQUES frEiTaS
Matrícula funcional: 57192598/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$  1.500,00
Portaria N° 1799/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor TiTUlar
Nome: aNa irENE alVES dE oliVEira
Matrícula funcional: 729680/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339030_ r$  3.000,00
Portaria N° 1800/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: lair da SilVa frEiTaS filHo

Matrícula funcional: 5810485/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$  4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 704109
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1794/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aUXiliar
Nome: THiaGo NicolaU MaGalHaES dE SoUZa coNTE
Matrícula funcional: 57173986/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$  3.000,00
Portaria N° 1795/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$  3.000,00
Portaria N° 1796/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: NaTaliNa doS SaNToS MEdEiroS
Matrícula funcional: 5915735/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$  3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-Reitor de Gestão e Planejmanto.

Protocolo: 704106
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 827/2021– 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 2021/952689 e apresentação do laudo Médico nº 78768
r E S o l V E: coNcEdEr, 90 (noventa) dias de afastamento licENÇa 
TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 09/08/2021 a 06/11/2021, a 
servidora ou (a) doriS dE faTiMa oSMar MoUra, Matrícula: 54188120/1, 
cargo: Monitor, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 08 
de setembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 704152
.

errata
.

Portaria Nº 560/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro 
de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/772102
errata
onde se lê: matricula 3215326/ 1
Leia-se: matricula 54188971/ 1
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
08 de setembro de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 704062
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Portaria Nº 842/2021 – 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/ 967937
rESolVE: autorizar o pagamento de 07 E ½ (SETE E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: TadEU dE JESUS carValHo loBaTo, 
Nº 2025183, GErENTE,SUEli do Socorro faro dE oliVEira, MaT. 
595486/1,GErENTE,MaYra HElENa GaliZa loPES aZEVEdo,colaBorador 
EVENTUal cPf 947.411.902 - 34 que se deslocaram para os municípios de 
redenção e Tucumã/Pa no período de 08 a 15/09/2021, com objetivo de 
intermediação de mão de obra.MaNoEl JoaQUiM MaUES fErrEira,MaT 
5938894/1,MoToriSTa que vai conduzir o veiculo com os servidores. .
Classificação Orçamentária: 43.105 - 11.333.1504.8946 0101006357/0101 
266.721 339014/339036 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 850/2021 – 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 2021/916401
rESolVE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (dUaS E meia) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: conselheiro estadual Zózimo 
raimundo araujo de Sousa cPf: 140.457.022-53, conforme plano de 
viagem 112/2021 em anexo, o referido conselheiro se deslocará no trecho 
Belém/Concórdia do Pará/Belém/PA no período de 26 a 28/08/2021 para 
Participar e realizar apoio Técnico a conferência Municipal de assistência 
Social nos municípios de Concórdia do Pará/PA.
Classificação Orçamentária: 87101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 852/2021 – 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 2021/950187 
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias 
Para o SErVidor ciTado aBaiXo: o conselheiro estadual JoSÉ ocEaN 
NUNES rodriGUES cPf: 482.084.422-91, conforme plano de viagem 
139/2021 em anexo, o referido conselheiro se deslocará no trecho Mojuí 
dos campos/Santarém/Belém/Santarém/Mojuí dos capos/Pa no período 
de 20 a 24/09/2021 para realizar apoio Técnico a conferência regional da 
região Guajará no Município de Belém/Pa.
Classificação Orçamentária: 87101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 839/2021 – 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 2021/950200
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo: JoÃo PaUlo carNEiro THUrY,
SocioloGo,54195798/1,fErNaNdo aNToNio GoUlarT 
riBEiro,colaBoradora EVENTUal,cPf 377.560.602 -53 EliaNa 
aUrEa BarroS rodriGUES,coNSElHEira ESTadUal,cPf 429.964.902 
– 82,rEGiNaldo raMirES dE MoraES,coNSElHEiro ESTadUal,cPf 
430.392.942 – 53, aGoSTiNHo SoarES BElo,coNSElHEiro 
ESTadUial,cPf 190.372.282 - 91 que se deslocara para o município de 
iTUPiraNGa/Pa no período de 20 à 24/09/2021, com objetivo de realizar 
apoio Técnico a conferência regional da região lago do Tucuruí no 
Município de itupiranga/Pa.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 253.896 
339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de setembro 2021
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 849/2021 – 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 2021/970320 
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrES E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: Sr. adoNai do Socorro da crUZ 
GoNÇalVES, matrícula nº 57231288/3, diretor de assistência Social, QUE 
SE dESlocara Para o MUNiciPio dE ParaGoMiNaS No PEriodo dE 
14 a 17/09/2021, coM oBJETiVo dE ParTiciPaÇÃo Na coNfErENcia 
dE rEGioNal dE aSSiSTENcia Social Na rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo 
rio caPiN Pará, cUJo MoToriSTa Waldir dUarTE NoGUEira. MaT. 
5907264 rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária: 87101- 08.244.1505.8863 0139002241 
234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 855/2021 – 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 2021/979468 
rESolVE: autorizar o pagamento de 3 E ½ (TrES E meia) diárias Para o 
SErVidor ciTado aBaiXo: iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 
5945555/1, Secretário da SEaSTEr, Sr. adoNai do Socorro da crUZ 
GoNÇalVES, matrícula nº 57231288/3, diretor de assistência Social, Sr. 
PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, assessor, matrícula nº 5946524/3 
e Sr. GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi, assessor 
Especial i, matrícula nº 5946562/2 que se deslocaram aos municípios de 
São domingos do capim e curuça, para Participar de reunião sobre os 
Programas de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda com a Gestão 
Municipal, no período de 03/09 à 07/09/2021.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 854/2021 – 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 2021/979936
rESolVE: autorizar o pagamento de 3 E ½ (TrES E meia) diárias Para o 
SErVidor ciTado aBaiXo: Valdo diViNo da SilVa filHo,SEcrETario 
adJUNTo dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,5945803/1 o qual se deslocará 
a cidade ParaUPEBaS/Pa, no período de28/09 a 01/10/2021, com objetivo dE 
ParTiciPar da MESa dE aBErTUra E dEBaTS Na coNfErENcia rEGioNal dE 
aSSiSTENcia Social da rEGiaÕ dE caraJaS.cUJo MoToriSTa raiMUNdo 
alEXaNdrE corrEa doS SaNToS , MaT. 35076 fará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 851/2021 – 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 2021/980070 
rESolVE: autorizar o pagamento de 06 E ½ (SEiS E meia) diárias Para o 
SErVidor ciTado aBaiXo: Valdo diViNo da SilVa filHo,SEcrETario 
adJUNTo dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,5945803/1 o qual se 
deslocará a cidade dE BElo HoriZoNTE, no período de 04 a 10/10/2021, 
com objetivo ViSiTa a ProJEToS dE acolHiMENTo E ESPaÇo 
EMPrEENdEdor Para PESSoaS EM SiTUaÇÃo dE rUa.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 848/2021 – 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 2021/971627
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: Maria de Nazaré cardoso costa da rocha, 
diretora, Matrícula: 80845759/3, cPf: 207.416.932-91, Maria das Graças 
Silva Soares, assistente Social, Matrícula: 5116279/3, cPf: 332.972.152-
91 e, raimundo alexandre correa dos Santos, motorista, Matrícula: 
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35076/1, cPf: 145.570.452-00 os quais se deslocarão ao município de 
redenção/Pa por Xinguara/Pa no período de 14/09 a 17/09/2021, com 
objetivo de participar da conferência Municipal de assistência Social para 
as servidoras, cUJo MoToriSTa raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS 
SaNToS, MaT. 35076, irá coNdUZir a EQUiPE.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 
0101006357234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 853/2021 – 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 2021/944173 
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias 
Para o SErVidor ciTado aBaiXo: o conselheiro estadual JoSÉ ocEaN 
NUNES rodriGUES cPf: 482.084.422-91, conforme plano de viagem 
128/2021 em anexo, o referido conselheiro se deslocará no trecho Mojuí 
dos campos/Santarém/Belém/Santarém/Mojuí dos campos/Pa no período 
de 13 a 17/09/2021 para realizar apoio Técnico a conferência regional da 
Região Marajó no Município de Belém/PA.
Classificação Orçamentária: 87101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 703868
.

oUtras MatÉrias
.

editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Nº                  _001/2021
14 º salão do artesanato raízes Brasileiras - Brasília/ dF 
a Secretaria de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda- 
SEaSTEr por intermédio da coordenação Estadual de artesanato do 
Pará, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do 
artesanato Brasileiro (PaB) na Portaria nº 1.007- SEi de 11 de Junho de 
2018 torna público o processo de seleção de interessados em participar do 
14º Salão do artesanato raízes Brasileiras - Brasília/df a ser regido por 
este Edital e pela legislação aplicável.
1.do oBJetiVo da seLeÇÃo PÚBLica
1.1- o presente edital tem por objetivo selecionar artesãos com suas respectivas 
produções, para ocupação de um espaço coletivo de 50 m², para a divulgação 
e comercialização de produtos artesanais do Pará no 14º Salão do artesanato- 
raízes Brasileiras, que acontecerá no período de 27 a 31 de outubro de 2021 na 
arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping em Brasília – df.
1.2 Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, 
traslados de produtos e pessoal, hospedagem, alimentação e outros gastos 
durante todo o evento.
2.das oPortUNidades
2.1 Serão disponibilizadas para este edital 08 oportunidades, das quais:
- 05 para entidades representativas;
- 02 para artesão individual;
- 01 para artesão MEi.
2.2- Serão selecionados até 10 (dez) artesãos por cada entidade representativa, 
sendo que apenas 01 (um) poderá participar no estande do Estado do Pará 
como expositor, levando as peças dos outros 09 (nove) selecionados.
2.3- No caso da Entidade representativa optar por não levar a quantidade de 
artesãos expositores para o estande conforme o item acima mencionado fica a 
critério da coordenação redistribuir para melhor assegurar a qualidade da exposição.
3.das coNdiÇÕes de ParticiPaÇÃo
3.1 Poderão participar da seleção:
i – artesão individual que:
1.Seja maior de 18 anos;
2.Que não faça parte de nenhuma entidade representativa.
ii – Entidade representativa (associação, cooperativa etc.) que:
1.Tenha sido legalmente constituída;
2.cada entidade deverá inscrever no mínimo, três artesãos.
iii – artesão Microempreendedor individual (MEi) que:
1.apresentar ato de constituição como MEi;
2.Que não faça parte de nenhuma entidade representativa.
- o artesão que tenha sido selecionado, mas não tenha condições de 
comparecer ao evento, deverá apresentar procuração indicando quem 
comercializará seus produtos, não havendo necessidade de lavrar em 
Cartório (Modelo de Procuração, Anexo ii).
4.das iNscriÇÕes
4.1- o interessado em participar da seleção deverá preencher o formulário 
de inscrição (anexo i) e apresentar os seguintes documentos:
i – artesão individual:
Vídeo com áudio, de até dois minutos, editado do artesão produzindo uma peça;
Uma fotografia de até 05 (cinco) outras peças prontas, em exposição.
os documentos acima poderão ser enviados pelo meio eletrônico seaster@gmail.com;
ii – Entidades representativas (associações, cooperativas etc.): 
Relação dos artesãos que serão beneficiados.
Vídeo com áudio, de até dois minutos, editado do artesão produzindo uma peça;
Uma fotografia de até 05 (cinco) outras peças prontas, em exposição;
os documentos acima poderão ser enviados pelo meio eletrônico seaster@gmail.com;

iii – artesão Microempreendedor MEi:
O Certificado da Condição de Microempreeendedor Individual – CCMEI (http://
www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-
cnpj-ccmei/certificado-cnpj), documento comprobatório do registro como MEI, 
conforme previsto na resolução nº. 48/cGSiM, de 11 de outubro de 2018;
Vídeo com áudio, de até dois minutos, editado do artesão produzindo uma peça;
Uma fotografia de até 05 (cinco) outras peças prontas, em exposição;
4.2- as inscrições serão realizadas no período estabelecido no item 7 deste 
edital, nas seguintes formas:
4.2.1- Por meio do acesso ao link disponibilizado no site da Secretaria de 
Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda e pelas redes 
sociais contendo o edital e a ficha de inscrição, e com envio da ficha de 
inscrição e dos documentos escaneados para o endereço eletrônico: cees.
seaster@gmail.com, das 8h00 do primeiro dia até as 23h59 do último dia 
de inscrição conforme cronograma constante no item 7 deste edital.
4.2.2 - Pelos correios, via SEdEX, com aviso de recebimento (a.r.), 
devendo a correspondência ser postada dentro do prazo estabelecido 
no item 7, e conterá a ficha de inscrição e os documentos exigidos em 
envelope individual lacrado e externamente identificado com:   
Edital nº 001/2021/SEaSTEr
(14º Salão do artesanato- raízes Brasileiras Brasília - df)
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr
avenida Governador José Malcher, nº 1018, Nazaré, 66.055.260, Belém, Pará 
4.2.3 Por e-mail, e com envio da ficha de inscrição e dos documentos 
escaneados para o endereço eletrônico: cees.seaster@gmail.com, das 
8h00 do primeiro dia até as 23h59 do último dia de inscrição conforme 
cronograma constante no item 7 deste edital. o e-mail deverá ser 
informado com o seguinte assunto: 14º Salão do artesanato – raízes 
Brasileiras – Brasília df Edital nº 001/2021 e no corpo do e-mail informar 
nome completo do interessado.
5- do Processo de seLeÇÃo e PraZos Para recUrso
Após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto no item 7, 
terá início o processo de seleção, que será realizado por equipe encarregada 
de avaliar as fotos dos produtos artesanais (designada pela coordenação 
Estadual), bem como os dados constantes no formulário de inscrição e 
documentos solicitados, de acordo com os seguintes critérios (a pontuação 
atribuída será 0 ou 5):
Para o artesão individual, artesão MEi e entidades representativas de artesãos:

 iTEM dE aValiaÇÃo PoNTUaÇÃo PESo

1. referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultural local, 
com utilização de técnicas e materiais daquela região). 5 3

2. criatividade (originalidade, não seguindo as normas preestabelecidas e 
nunca imitando o que já foi feito repetidas vezes por outros artesãos). 5 2

3. Linguagem própria (estilo reconhecido como uma forma de expressão 
do autor). 5 2

4. Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de gera-
ção em geração e representam o local). 5 3

5. Expressão contemporânea (peças com elementos de afirmação de um 
estilo de vida moderno). 5 1

6. inovação (utilização de técnicas de produção e materiais de forma 
inovadora). 5 1

7.
consciência ambiental (utilização de material reciclado e/ou aproveita-
mento de resíduos com outras formas de valorização do modo de vida 

sustentável).
5 2

8. Apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, 
cartão). 5 2

9. Produto associado à cultura local (possuir atributos / características 
culturais da região ou com a iconografia do Estado). 5 3

10. Utilizar maquineta de cartão de crédito na comercialização dos produtos 5 1

11. Não ter recebido nos últimos 12 meses, apoio para comercialização de 
produtos artesanais de entidades ou órgãos públicos. 5 2

ToTal  

(*) Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 30 pontos.
5.2 durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe técnica 
de seleção poderá recomendar adequações ou solicitar comprovação oficial 
de informações fornecidas pelos participantes.
5.3 No dia 28 de setembro de 2021 será divulgada a lista provisória contendo 
os nomes dos interessados selecionados, por ordem de classificação.
5.4. os participantes poderão apresentar recursos no dia 29 de setembro de 
2021, por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste Edital.
5.5- No dia 01 de outubro de 2021 será divulgada a lista definitiva, 
após julgamento dos recursos apresentados, contendo os nomes dos 
interessados classificados, por ordem de pontuação, sendo que aqueles 
que ficarem fora do número de oportunidades oferecidas poderão ser 
chamados caso surjam vagas, sempre respeitada à ordem de classificação.
5.6- Caso o número de interessados classificados não atinja o número de 
oportunidades oferecidas, ficará a critério da Coordenação Estadual a seleção 
de outros artesãos, que deverão atender ao estabelecido no item 3.1, até ser 
atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizado no item 2.1 neste Edital 
5.7- No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de 
confirmação da participação, o candidato selecionado será automaticamente 
considerado desistente e o candidato que se classificou na sequência da 
ordem de pontuação será convocado como substituto da vaga.
5.8- Em caso de empate obterá melhor colocação quem tiver maior 
pontuação nos seguintes quesitos, nesta ordem:
Para o artesão individual, artesão MEi e entidades representativas de artesãos:
Tradição (item de avaliação nº 4);
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referência à cultura popular (item de avaliação nº 1).
Produto associado à cultura local (item de avaliação nº 9);
5.9 caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o 
desempate, será considerado como critério final de desempate a idade do 
participante, dando-se preferência ao mais idoso.
5.10- os resultados de cada etapa de seleção serão publicados no diário 
Oficial do Pará e na página eletrônica da Secretaria de Estado de Assistência 
Social Trabalho Emprego e renda, http://www.seaster.pa.gov.br/.
6- da ViGÊNcia do Processo seLetiVo
6.1 a vigência do processo seletivo será até a realização da 14º Salão de 
artesanato- raízes Brasileiras - Brasília/ df 
7- croNoGraMa

aTiVidadE daTa
data da publicação Edital de chamamento Público. 17 de setembro de 2021

divulgação do chamamento público (mailing, site, mídias sociais)   20 a 22 de setembro de 2021
Prazo final para recebimento dos formulários de inscrição e apresenta-

ção da documentação exigida – fase de habilitação.   23 de setembro de 2021

análise e avaliação dos formulários – equipe técnica. 24 e 27 de setembro de 2021
Divulgação da lista provisória. 28 de setembro de 2021

Prazo para encaminhamento de recurso.   29 de setembro de 2021
Prazo para análise do recurso.   30 de setembro de 2021

Divulgação da lista definitiva da seleção. 01 de outubro de 2021
convocação de selecionados. 02 de outubro de 2021

Reunião preparatória para início das atividades – expedição da declara-
ção de logradouro público e termo de compromisso. 03 de outubro de 2021

Período do evento. 27 a 31 de outubro de 2021
 
7- deVeres dos iNteressados seLecioNados
os expositores das feiras apoiadas pelo Programa do artesanato Brasileiro 
se comprometem a:
1.Expor e comercializar, no estande do PaB, somente produtos que 
atendam aos requisitos definidos na Portaria SCS/MDIC nº 1.007 de 11 de 
Junho de 2018, sob pena da sua retirada da feira;
2.cumprir as cláusulas do regulamento do evento, conforme Manual do 
Expositor do evento, que será enviado pelo PaB;
III. Colocar etiquetas ou ficha técnica nos produtos a serem comercializados, 
as quais contenham as informações básicas para identificação, com preço 
de atacado e o preço de varejo;
1.Usar o crachá (credencial) durante todo o evento;
V- Zelar pelas boas condições de trabalho no estande, inclusive evitando 
conflito com os colegas de trabalho durante a feira;
Vi- Não manter em seu espaço qualquer material que ofereça risco de acidentes, 
tais como substâncias inflamáveis ou explosivas, botijões de gás, etc...
Vii. Não expor banners no estande do PaB, salvo se trate (com autorização 
do PaB) de banners do PaB ou da coordenação estadual e respectivas 
Secretarias de Estado.
8- das disPosiÇÕes Gerais
8.1 As peças produzidas, nas quantidades específicas que forem definidas pelo 
coordenador Estadual levando em consideração o tamanho do estande, deverão 
ser embaladas, etiquetadas e entregues, apropriadamente, pelos artesãos ou 
entidades representativas, juntamente com notas fiscais, Termo de Compromisso 
e carta de anuência (anexos iii, iV, e V) e declaração de cessão de direito de 
Uso de imagem (anexo Vi) devidamente preenchidos e assinados, no período 
de 24 a 27 de agosto de 2021, em local informado no site http://www.seaster.
pa.gov.br/, quando do ato divulgação das peças selecionadas.
8.2 As peças que exigirem certificação por órgão ou entidade pública 
deverão ser acompanhadas do respectivo certificado, de acordo com o 
previsto na legislação aplicável.
8.3 Não serão aceitas peças após o prazo acima estabelecido.
8.4 o artesão associado a uma entidade representativa e o artesão MEi, não 
poderão se habilitar ao chamamento público na condição de artesão individual.
8.5 a embalagem e o acondicionamento contra choque devem estar 
adequados à natureza das peças de forma a lhes garantir segurança, 
evitando danos no manuseio e transporte.
8.6 No caso de acondicionamento de produtos frágeis para transporte 
rodoviário sugere-se a utilização de lascas de poliestireno expandido, 
espuma de poliestireno, bolhas de plástico ou papel picado. É recomendada 
uma espessura mínima de acondicionamento de 50 mm e invólucro externo 
resistente como o papelão de fibra corrugado, com papel pardo externo de 
boa qualidade. Para fechamento, utilizar fita adesiva de 50 mm formando 
um “H” na parte de cima e de baixo e barbante pelo comprimento e largura 
da embalagem, se esta tiver mais de 10 kg.
8.7 É de responsabilidade do artesão individual, MEi e Entidade 
representativa a conferência da qualidade e integridade das peças, cujo 
transporte será de sua responsabilidade.
8.8 o ônus dos custos de produção, embalagem, acondicionamento, 
remessa, impostos e seguro das peças recebidas nos espaços do projeto 
ficarão a cargo do artesão ou entidade representativa.
8.9 as peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo artesão, entidade 
representativa, até o dia 1º de novembro de 2021 segundo orientação de logística.
8.10 as situações não previstas neste instrumento serão resolvidas pela 
coordenação Estadual.
8.11 a inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e 
condições previstos neste Edital.
8.12- os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser realizadas 
por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste Edital.
8.13 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital em caso de 
identificação de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 

05 (cinco) dias úteis após a publicação do edital, devendo a coordenação 
estadual julgar e responde à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
Belém, 10 de setembro de 2021  
inocêncio renato Gasparim
Secretário de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda

aNeXo i  
ForMULÁrio de iNscriÇÃo

forMUlário dE iNScriÇÃo 
Período de comercialização: 27 a 31 de outubro de 2021

local: Brasília –df
1) Identificação do Artesão

Nome:____________________________________________________________________________________
Telefone: __________________________________celular/Whatsapp: _______________________________
Endereço________________________________________________________________ cEP:_____________

cidade:___________ Uf:_____ 
Nº da carteira Nacional do artesão:_______________________ Validade:____________

 
rG: _________________________ cPf:________________________   

E-mail: ___________________________________________________________________________________
Micro Empreendedor individual: (  ) Sim  cNPJ: ______________

(  ) Não
   

2) Identificação da Produção 
listar de 01 a 3 produtos / matéria-prima principal

Exemplo: Boneca / cerâmica
1)_________________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________________

capacidade de produção mensal: (  ) 1 a 50 peças
(  ) 51 a 100 peças 

(  ) acima de 100 peças
3) informações complementares 

3.1 O seu produto apresenta características culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestações culturais do Esta-
do? (  ) sim  Quais? _________________________________________________________________ 

(  ) não   
3.2 Informe o número de beneficiados diretos e/ou indiretos da sua produção 

A) beneficiários diretos: __________________
B) beneficiários indiretos: _________________

3.3 como você comercializa seus produtos?  assinale as alternativas:
(  )  feiras permanentes (  ) feiras Eventuais  (  )  casa do artesão  (  )  outros

3.4 o seu produto possui etiqueta? (  ) sim  (  ) não
 

3.5 o seu produto possui algum tipo de embalagem?  (  ) sim  (  ) não
   

3.6 comercializa produtos com a utilização de cartão de crédito?  (  ) sim  (  ) não
 

3.7 Já participou de algum curso para aperfeiçoamento da sua produção? Qual? Quando e onde realizou o cur-
so:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 
3.8 No caso de ser selecionado (a) para participar do evento, havendo alguma restrição na saída do caminhão do PaB, 
possui condições de transportar material e mobiliário, além de demais itens para a exposição dos produtos?  (  ) sim  (  

) não
 
 

     
 

aNeXo ii
ProcUraÇÃo ad NeGotia

oUTorGaNTE: _____________________ [nome], __________________ 
[nacionalidade], _____________ [estado civil], _____________ 
[profissão], portador (a) do RG sob o nº ______________, inscrito (a) no 
cPf sob o nº ____________, residente e domiciliado (a) em __________
__________________________________________________________.
oUTorGado:_____________________ [nome], __________________ 
[nacionalidade], _____________ [estado civil], _____________ 
[profissão], portador (a) do RG sob o nº ______________, inscrito (a) no 
cPf sob o nº ____________, residente e domiciliado (a) em __________
__________________________________________________________.
Pelo presente instrumento particular de mandato a parte que assina, 
denominada outorgante, nomeia e constitui como procurador o outorgado 
acima qualificado, a quem outorga os poderes especiais para vender 
os produtos artesanais [ESPEcificaÇÃo], podendo para tanto, assinar 
compromissos e obrigações, ajustar cláusulas, condições e preços; dar e 
receber quaisquer garantias; pagar ou receber sinal, parcelas ou o todo; 
assinar os contratos necessários, transmitindo direito, ação, posse e domínio; 
responder pela evicção; receber quaisquer quantias decorrentes do uso 
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dos poderes conferidos, dando recibos e quitações; representar perante 
repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades 
de economia mista, Cartórios de Notas, Registro de Imóveis e Registro de 
Títulos e documentos e onde mais necessário for; pagar impostos e assinar 
guias, inclusive de transmissão; praticar, enfim, todos os demais atos para o 
fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
[cidadE], [daTa]
____________________________
assinatura

aNeXo iii
terMo de coMProMisso Pessoa FÍsica

Eu, _______________________________________________________
_________, portador (a) do rG de nº ______________, inscrito (a) no 
cPf sob nº_____________, residente no endereço ________________
____________________________, na cidade de _________________, 
selecionado (a) para comercializar minha produção na 14º Salão do 
artesanato – raizes Brasileiras – Brasília/ df, comprometo-me a cumprir 
as disposições previstas no Edital nº 001/2021, da Secretaria de Estado de 
assistência Social Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr.
assumo também ter ciência de que:
1.as minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, no estande 
do Estado do Pará e serão por mim comercializadas segundo as orientações 
dos membros da COORDENAÇÃO ESTADUAL, na reunião preparatória para 
início das atividades.
2.as peças NÃo ESTarÃo aSSEGUradaS, em caso de dano ou furto, 
durante o período do evento ou durante a etapa de logística.
3.Não há ônus à Secretaria de Estado de assistência Social Trabalho 
Emprego e renda- SEaSTEr, e suas vinculadas, em caso de acidente, 
dano ou furto do material durante o processo de logística, sendo de minha 
responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro 
das peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e 
comercialização das peças.
4.deverei recolher os produtos não comercializados no prazo determinado pela 
organização do evento e que após este prazo responderei por eventuais extravios.
5.declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo 
em nenhuma de suas vedações.
Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) 
e quantidade de peças do artesanato descrito na ficha de inscrição, de 
acordo com o cronograma deste Edital.
[cidadE], [daTa]
____________________________
(Nome e assinatura do artesão autor da peça)

aNeXo iV
terMo de coMProMisso Para eNtidades 

rePreseNtatiVas
Eu, _________________________________________________
_______________, portador (a) do rG de nº ______________, 
inscrito (a) no cPf sob nº_____________, residente no endereço __
__________________________________________, na cidade de 
_________________, representante legal da____________________, 
cNPJ ____________________, inscrição Estadual nº ________, situada 
no endereço ______________________________________________, 
na cidade de ____________________, selecionado (a) para comercializar 
a produção dos associados, conforme cartas de anuências anexas, na 14º 
Salão do artesanato – raízes Brasileiras Brasília/ df, comprometo-me 
a cumprir as disposições previstas no Edital nº001/2021, da Secretaria 
de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr, e 
assumo ter a responsabilidade técnica e o compromisso de:
1.Mobilizar os artesãos e garantir a produção do(s) modelo(s) e quantidades 
especificadas na divulgação da seleção, de acordo com o cronograma do 
artigo 8º do Edital;
2.Preparar para envio as peças produzidas, etiquetadas individualmente e 
embaladas de forma apropriada, de acordo com o disposto neste Edital.
assumo também ter ciência de que:
1.as peças dos associados serão expostas em espaço compartilhado, no 
estande do Estado do Pará e serão comercializadas por integrantes da 
________________ [ENTidadE rEPrENTaTiVa], segundo as orientações 
dos membros da coordENaÇÃo ESTadUal.
2.as peças NÃo ESTarÃo aSSEGUradaS, em caso de dano ou furto, 
durante o período do evento ou durante a etapa de logística.
3.Não há ônus a Secretaria de Estado de assistência Social Trabalho 
Emprego e renda - SEaSTEr, e suas vinculadas, em caso de acidente, 
dano ou furto do material durante o processo de logística, sendo de 
minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de 
seguro das peças durante o trajeto, assim como, para o período de 
exposição e comercialização das peças.
4.deverei recolher os produtos não comercializados no prazo determinado 
pela organização do evento e que após este prazo responderei por 
eventuais extravios.
5.declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo 
em nenhuma de suas vedações.
[cidadE], [daTa]
______________________________________________
(assinatura e nome do responsável legal
______________________________________________
(Nome da associação)

aNeXo V
carta de aNUÊNcia do artesÃo rePreseNtado Por 

eNtidade
Eu, _______________________________________________________
_________, portador (a) do rG de nº ______________, inscrito (a) no 
cPf sob nº_____________, residente no endereço ________________
____________________________, na cidade de _________________, 
selecionado (a) para comercializar minha produção na 14º Salão do 
artesanato – raízes Brasileiras Brasília df, comprometo-me a cumprir 
as disposições previstas no Edital nº 001/2021, da Secretaria de Estado 
de assistência Social Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr, por meio da 
_____________________ [NoME da ENTidadE].
assumo também ter ciência de que:
1. as minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, 
no estande do Estado do Pará e serão comercializadas por membro da 
__________________ [NoME da ENTidadE] segundo as orientações dos 
membros da coordENaÇÃo ESTadUal.
2. as peças NÃo ESTarÃo aSSEGUradaS, em caso de dano ou 
furto, durante o período do evento ou durante a etapa de logística.
3. Não há ônus a Secretaria de Estado de assistência Social 
Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr, e suas vinculadas, em caso de 
acidente, dano ou furto do material durante o processo de logística, sendo 
de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço 
de seguro das peças durante o trajeto, assim como, para o período de 
exposição e comercialização das peças.
4. deverei recolher os produtos não comercializados no prazo 
determinado pela organização do evento e que após este prazo responderei 
por eventuais extravios.
5. declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não 
incorrendo em nenhuma de suas vedações.
Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) 
e quantidade de peças do artesanato descrito na ficha de inscrição, de 
acordo com o cronograma deste Edital.
[cidadE], [daTa]
____________________________
(Nome e assinatura e do artesão autor da peça)
______________________________________________
(assinatura e nome do responsável legal pela associação)
(Nome da associação)

aNeXo Vi
decLaraÇÃo de cessÃo de direito de Uso de iMaGeM

Eu, _______________________________________________________
_________, portador (a) do rG de nº ______________, inscrito (a) no cPf 
sob nº_____________, residente no endereço _____________________
_______________________, na cidade de _________________, declaro 
possuir poderes para autorizar que a Secretaria de Estado de assistência 
Social Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr e Ministério da indústria, 
comércio Exterior e Serviços – Mdic/SEMPE/dEarT divulgue, exibam em 
público e reproduzam nas peças gráficas ou materiais informativos, as 
obras intelectuais referentes ao Edital nº001/2019, referente à 14º Salão 
do artesanato – raízes Brasileiras Brasília/df, a realizar-se de 27 a 31 
de Outubro de 2021, assim como as fotos dos profissionais envolvidos, 
entregues por mim para divulgação, para fins publicitários ou educacionais.
Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das 
imagens para as finalidades citadas acima não decorrerá qualquer tipo de 
ônus para a SEaSTEr e Mdic/SEMPE/dEarT, advindos de pagamento de 
direitos de uso de imagem e/ou direitos autorais.
[cidadE], [daTa]
__________________________________________________________
(assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita)
(Número do registro civil/rG)
Portaria Nº 802/2021 – 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 01 de janeiro de 2019.
rESolVE:
PUBlicar o Edital de chamamento Público nº 001/2021/ SEaSTEr, que 
tem por objetivo selecionar artesãos, com suas respectivas produções, 
para participação no 14º Salão do artesanato raízes Brasileiras - Brasília/
df, que será realizado no período de 27 a 31 de outubro de 2021 na arena 
de Eventos do Pátio Brasil Shopping em Brasília – df.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de setembro de 2021.
iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
Matrícula 5945555/1
terMo de coMProMisso Nº 001/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das
exigências legais, sistemáticas e operacionais para a execução do 
“Programa de aquisição de alimentos- Paa” – Execução Emergencial 
/3562/2020, na modalidade “compra com doação Simultânea” (aquisição 
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de produtos oriundos da agricultura familiar local para doação a entidades 
sócio-assistenciais municipais, para mitigação da situação de insegurança 
alimentar e nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: ABAETETUBA
cNPJ: 05.105.127/0001-99
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 003/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das
exigências legais, sistemáticas e operacionais para a execução do 
“Programa de aquisição de alimentos-Paa” – Execução Emergencial 
/3562/2020, na modalidade “compra com doação Simultânea” (aquisição 
de produtos oriundos da agricultura familiar local para doação a entidades 
sócio-assistenciais municipais, para mitigação da situação de insegurança 
alimentar e nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: ACARÁ
cNPJ: 05.196.548/0001-72
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 010/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: ANANINDEUA
cNPJ: 05.058.441/0001-68
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 012/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das SECRETARIA DE 
ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com exigências legais, sistemáticas 
e operacionais para a execução do “Programa de aquisição de alimentos-
Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade “compra 
com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da agricultura 
familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais municipais, para 
mitigação da situação de insegurança alimentar e nutricional dos usuários 
da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: AUGUSTO CORRÊA
cNPJ: 04.873.600/0001-15
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 016/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: BAIÃO
cNPJ: 05.425.871/0001-70
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 021/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: BENEVIDES
cNPJ: 05.058.466/0001-61
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim

terMo de coMProMisso Nº 028/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição de 
alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade “compra 
com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da agricultura 
familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais SECRETARIA DE 
ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede
sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: BREVES
cNPJ: 04.876.389/0001-94
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 029/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: BUJARU
cNPJ: 05.196.563/0001-10
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 030/2020 – seaster – disaN/Paa
terMo de coMProMisso Nº 034/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: CAPANEMA
cNPJ: 05.149.091/0001-45
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 035/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: CAPITÃO POÇO
cNPJ: 05.149.109/0001-09
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 038/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição  de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: COLARES
cNPJ: 05.835.939/0001-90
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 043/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos-Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
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data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: CURRALINHO
cNPJ: 04.876.710/0001-30
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 045/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: CURUÇÁ
cNPJ: 05.171.939/0001-32
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 046/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: DOM ELISEU
cNPJ: 22.953.681/0001-45
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 047/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: ELDORADO DOS CARAJÁS
cNPJ: 84.139.633/0001-75
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 052/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: GURUPÁ
cNPJ: 04.876.397/0001-30
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 053/2020 – seaster – disaN/Paa
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: IGARAPÉ-AÇU
cNPJ: 05.149.117/0001-55
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim

terMo de coMProMisso Nº 055/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: INHANGAPI
cNPJ: 08.995.816/0001-04
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 056/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: IPIXUNA DO PARÁ
cNPJ: 83.268.011/0001-84
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 063/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das 
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
exigências legais, sistemáticas e operacionais para a execução do 
“Programa de aquisição de alimentos- Paa” – Execução Emergencial 
/3562/2020, na modalidade “compra com doação Simultânea” (aquisição 
de produtos oriundos da agricultura familiar local para doação a entidades 
sócio-assistenciais municipais, para mitigação da situação de insegurança 
alimentar e nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: LIMOEIRO DO AJURU
cNPJ: 05.105.168/0001-85
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 068/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: MARAPANIM
cNPJ: 05.171.681/0001-74
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 071/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: MELGAÇO
cNPJ: 04.876.470/0001-74
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 074/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
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avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: MOJUÍ DOS CAMPOS
cNPJ: 17.349.848/0001-23
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 085/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: OURÉM
cNPJ: 05.149.133/0001-48
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 087/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede
sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: PACAJÁ
cNPJ: 22.981.427/0001-50
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 088/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos-Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: PALESTINA DO PARÁ
cNPJ: 83.211.417/0001-20
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 092/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: PEIXE-BOI
cNPJ: 05.149.158/0001-41
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 094/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: PLACAS
cNPJ: 01.611.858/0001-55
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim

terMo de coMProMisso Nº 097/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede
sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: PORTO DE MOZ
cNPJ: 05.183.827/0001-00
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0100/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: QUATIPURU
cNPJ: 01.612.367/0001-29
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0109/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos-Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: SANTA ISABEL DO PARÁ
cNPJ: 05.171.699/0001-76
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0112/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: SANTA MARIA DO PARÁ
cNPJ: 05.149.174/0001-34
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0117/2020 – seaster – disaN/Paa
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos-Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
cNPJ: 05.341.614/0001-31
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
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terMo de coMProMisso Nº 0132/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: TERRA ALTA
cNPJ: 34.823.518/0001-47
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0134/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: TOMÉ-AÇU
cNPJ: 05.196.530/0001-70
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0136/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: TRAIRÃO
cNPJ: 10.221.760/0001-82
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0137/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos-Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: TUCUMÃ
cNPJ: 22.981.088/0001-02
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0138/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: TUCURUÍ
cNPJ: 05.251.632/0001-41
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim

terMo de coMProMisso Nº 0140/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
dirEToria dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal
avenida Governador José Malcher, 1018 - Nazaré - Belém-Pará -: 66055-
260 – ( 3239-1404 – disan.para@gmail.com
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: URUARÁ
cNPJ: 34.593.541/0001-92
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0141/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: VIGIA
cNPJ: 05.351.606/0001-95
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim
terMo de coMProMisso Nº 0144/2020 – seaster – disaN/Paa
objeto: estabelecer pacto de cooperação técnica e de co-responsabilidade 
logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromissária/
Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais, 
sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de aquisição 
de alimentos- Paa” – Execução Emergencial /3562/2020, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades sócio-assistenciais 
municipais, para mitigação da situação de insegurança alimentar e 
nutricional dos usuários da rede sócio-assistencial.
data da assinatura: 20/08/2020
Vigência: 20/08/2020 a 20/08/2021
Município beneficiário: XINGUARA
cNPJ: 04.144.150/0001-20
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 704102
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 682/2021-GP de 14/09/2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de maio de 2021, e;
considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário publico, conforme 
autorização expedida pela casa civil nos termos do “paragrafo único” do 
art. 11 do decreto Estadual nº 1230 de 26 de fevereiro de 2015;
considerando que se trata de TErMo adiTiVo, conforme autorizado 
através do Processo 2021/750296.
r E S o l V E:
art. 1º. ProrroGar por mais um ano os contratos administrativos de 
Servidores Temporários listados nas planilhas em anexo a esta Portaria, 
nos termos e prazo da lei complementar nº 07 de 25 de setembro de 
1991, alterada pela lei complementar nº 077 de 28 de dezembro de 2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa



 diário oficial Nº 34.699  99 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

ProrroGaÇÃo de teMPorÁrios coM data iNiciaL de eXercÍcio eM aGosto de 2020 

N° MaTrÍc. ViNc. NoME EXErcÍcio carGo SETor cidadE
1 5938723 2 addilEY coSTa MarTiNS 03/08/2020 aG. dE Portaria Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
2 5,7E+07 5 adEilToN GoMES BaTiSTa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
3 5956675 1 adENiKSoN araUJo dE aSSiS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
4 5956687 1 adilSoN ModESTo fEliX 03/08/2020 PSicoloGo casa de Passagem BElEM
5 5891040 4 adriaNa carrEira MElo PESSoa 03/08/2020 PSicoloGo casa de Passagem BElEM
6 5,7E+07 2 adriaNa dE NaZarE riBEiro diaS PiNTo 03/08/2020 PEdaGoGo casa de Passagem BElEM
7 5956581 1 adriaNa oliVEira dE PaiVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
8 5956587 1 adriaNa SaNToS ViEira 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
9 5956352 1 adriaNa VaScoNcEloS doS SaNToS 05/08/2020 PSicoloGo Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
10 5956354 1 adSoN BENEdiTo BaTiSTa da SilVa filHo 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
11 5956657 1 alaN faBricio PicaNco MoNTEiro 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
12 5956957 1 aldiENE MaGalHaES rocHa 24/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
13 5924000 2 alESSaNdra coElHo liMa 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
14 5947044 2 alESSaNdro JorGE da lUZ NaSciMENTo 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
15 5937162 2 alEX doUGlaS cardoSo dE liMa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
16 5935694 2 alEX JUlio dE SoUZa caMPElo 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
17 5913342 3 alEXaNdra lUcia SoUSa MiraNda 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
18 5888207 4 alEXaNdrE dE oliVEira 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
19 5933450 2 alEXaNdrE SaMPaio BEZErra 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
20 5,7E+07 4 alEXaNdriNa TErEZa THoMaZ SaNTiaGo 03/08/2020 PSicoloGo Presidência BElEM
21 5956691 1 aliNE SaBriNa PaZ dE araUJo dE SoUSa 03/08/2020 aSSiST. Social casa de Passagem BElEM
22 5956358 1 alTEMar SaNToS da SilVa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
23 5956407 1 alUiSio foNSEca SaNTaNa 03/08/2020 aG. dE Portaria Espaço recomeço BElEM
24 5956418 1 aMaNda caroliNa SaNToS dE oliVEira 03/08/2020 aG. dE Portaria divisão de Suprimentos BElEM
25 5956719 1 aMaNda caroliNE BarroS coSTa 03/08/2020 aSSiST. Social Espaço de convivência 1 BElEM
26 5934544 2 aNa criSTiNa fErrEira PErEira 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
27 5923847 2 aNa lUcia do roSario fErrEira 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
28 3212327 7 aNa lUcia raMoS oliVEira 03/08/2020 PEdaGoGo Seção de armazenagem BElEM
29 5934548 2 aNa PaUla GoMES 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
30 5905447 4 aNa PaUla SaNToS da SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
31 5,7E+07 7 aNdErSoN SilVa PiNTo 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
32 5956402 1 aNdErSoN TElES dUarTE 03/08/2020 aG. dE Portaria Espaço de convivência 1 BElEM
33 5,7E+07 3 aNdrE JiMENES MalcHEr dE oliVEira 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
34 5956694 1 aNdrEa SilVa MacHado 03/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Espaço recomeço BElEM
35 5956361 1 aNdrEi fiGUEirEdo BarBoSa 05/08/2020 PSicoloGo Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
36 5956688 1 aNdrEia dE JESUS MEdEiroS dE MElo 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
37 5933915 2 aNdrEia dE NaZarE SiQUEira BarBoSa 03/08/2020 aSSiST. Social Espaço de convivência 1 BElEM
38 5,4E+07 4 aNdrES dE alBUQUErQUE NUNEZ 03/08/2020 PSicoloGo Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
39 5911087 2 aNdrEZa aMaral frEiTaS dE BriTo 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
40 5956607 1 aNGElica lorraY SilVa SaNToS 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
41 5956455 1 aNNa BriGida dUarTE loPES 03/08/2020 aSSiST. Social centro de internação de adolescente Masculino BElEM
42 5901372 4 aNToNia WilMa alEXaNdrE da SilVa 03/08/2020 PSicoloGo Espaço recomeço BElEM
43 5179319 1 aNToNio carloS doS SaNToS 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
44 5923997 2 aNToNio da SilVa carValHo 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
45 5890073 3 aNToNio faBio riBEiro da SilVa 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
46 5956461 1 aNToNio JociNElSoN alMEida dE SoUSa 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
47 5,7E+07 5 aNToNio SErGio fErrEira dE liMa 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
48 5956637 1 aNToNio VicENTE raMalHo da SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
49 5956611 1 arlEY rafaEl PiMENTEl PErEira 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
50 5956454 1 arliNdo da SilVa cardoSo 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
51 5956669 1 BENEValdo SardiNHa SarGES 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
52 5956502 1 BraS BorGES da TriNdadE 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
53 5909457 2 BrENda dE aMoriM BaSToS 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente feminino BElEM
54 5926017 2 BrENda do Socorro caBEca SilVa 03/08/2020 MoNiTor Seção de convênios BElEM
55 5913396 3 BrUNa coSTa SaNToS 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
56 5956685 1 BrUNo cESar PErEira da SilVa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
57 5943479 2 BrUNo liMa corrEa 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
58 5946208 2 BrUNo SErGio rodriGUES fEliX 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
59 5956507 1 caMila dE MiraNda MEdiNa 03/08/2020 aSSiST. Social Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
60 5933449 2 caMilla TaYNaraH PiNHEiro SilVa 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente feminino BElEM
61 5956717 1 carla YaSMiNE caSTro GoMES 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
62 5,4E+07 3 carloS alBErTo aMaral dE oliVEira JUNior 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
63 5904249 2 carloS aUGUSTo da SilVa SaNToS 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
64 5956722 1 carloS daNiElSoN SaNToS dE araUJo 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

65 5956412 1 carloS WalBEr SilVa da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
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66 7,4E+07 3 cEliNaldo WaUGHaN SardiNHa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
67 5956747 1 cHarlENE araUJo dE aNdradE 10/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
68 5956721 1 ciBElE VaSco SaNToS 03/08/2020 aSSiST. Social Espaço recomeço BElEM
69 5915927 3 cid loBaTo doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
70 5862418 4 claUdio EdSoN MENdES dE SoUZa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
71 5956420 1 claUdio NaZarENo SaNToS dE alMEida 03/08/2020 aG. dE Portaria divisão de Suprimentos BElEM
72 5923357 2 claYSoN rUBENS daNTaS QUEiroZ 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
73 5431093 3 clEBEr caMPoS corrEa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
74 5,7E+07 4 clEiNaldo alcaNTara rEiS 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
75 5956375 1 criSTiaNo MarcElo da coSTa MorEira 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
76 5918555 2 criSTiaNo MoTa dE SoUSa 05/08/2020 aG. dE Portaria Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
77 5956612 1 daiNara carValHo dE SoUSa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
78 5935379 2 daNiEl faVacHo da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
79 5956362 1 daNiEl SaVio coSTa SaNToS 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
80 9,8E+07 2 dEilSoN dE SoUZa MacHado 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
81 9,8E+07 2 dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira 03/08/2020 aSSiST. Social Seção de armazenagem BElEM
82 5935711 2 diaNa dE SoUSa corrEa 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
83 5867576 4 diaNY do Socorro BaSToS SErra 03/08/2020 aG. dE Portaria coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
84 5956424 1 diEGo dE SoUZa coNrado 03/08/2020 aG. dE Portaria Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
85 5935743 2 diEGo NEVES cardoSo 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
86 5956366 1 diEGo SilVa ParENTE 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
87 5925912 3 dilZa do Socorro aSSENcao dE MElo 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
88 5956738 1 dioGENES PErEira dE SoUSa 10/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
89 5,7E+07 2 dMilSoN cardoSo oliVEira 03/08/2020 PEdaGoGo coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
90 5928369 2 dorilENY do Socorro SaldaNHa aNdradE 03/08/2020 PEdaGoGo Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
91 5,7E+07 4 doUGlaS doS SaNToS NEGrao JUNior 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
92 5956377 1 doUGlaS MoTa PErEira 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
93 9,8E+07 2 Ed PaUlo PaiVa GaTiNHo 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
94 5,7E+07 4 EdErSoN JoSE SoUSa dE alMEida 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
95 5956696 1 EdiEMillY da SilVa PaNToJa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
96 5,7E+07 4 Edil GElSoN rodriGUES 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
97 5956656 1 EdilENE do Socorro carNEiro daS cHaGaS 03/08/2020 MoNiTor Espaço de Acolhimento Provisório 2 BElEM
98 5956558 1 EdilEUZa alVES fErrEira 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente feminino BElEM
99 5956617 1 EdiNaElSoN da SilVEira SilVa 10/08/2020 aG. dE Portaria Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
100 5892704 2 EdioN WilSoN PEdro GoNcalVES dE aZEVEdo 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
101 5914007 2 EdiTH dE JESUS MaToS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
102 5956494 1 EdNaN MarcoS da coSTa PErEira 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
103 5956482 1 EdSoN BaTiSTa dE alMEida 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
104 5904625 3 EdSoN da SilVa carNEiro 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
105 5956511 1 EdUardo da SilVa rodriGUES 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
106 5894765 6 EdUardo fEliZ caValcaNTE 03/08/2020 PSicoloGo centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
107 5956474 1 EdUardo NaZarENo do NaSciMENTo JUNior 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
108 5927328 2 EdUardo roBErTo JorGE coNcEicao 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
109 5906569 3 ElaNE criSTiNa fErrEira dE oliVEira 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
110 5890511 2 EliaNE criSTiNa liMa SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
111 5956385 1 EliElSoN BarroS da SilVa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
112 8,1E+07 3 EliNE Socorro GoMES BilBY NEVES 05/08/2020 aG. dE Portaria Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
113 5956677 1 EliSVaNda BarrETo SaNTaNa ViEGaS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
114 5956469 1 EliZEl caValcaNTE NUNES 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
115 5905542 2 EliZEU coSTa dE SoUZa 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
116 5956740 1 EloiZa rodriGUES MorEira VErNEr 10/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
117 5,7E+07 4 ElToN lEYS cordoVil MarTiNS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
118 5956462 1 ElViS SoUZa alMEida 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
119 6039175 2 EMYllY rENaTa fErNaNdES riBEiro 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
120 5935459 2 EriNEi SaNToS dE SoUZa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
121 5956531 1 EVElEN NaTacHa rodriGUES lEao 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
122 5956701 1 EVErToN PaTricio MoNTEiro BarBoSa 03/08/2020 aG. dE Portaria Seção de convênios BElEM
123 5956614 1 EWErToN fUrTado riBEiro 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

124 5908332 2 EWErToN loBaTo dE SoUZa 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM

125 7565252 2 fEliPE dE alMEida GUiMaraES 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

126 5956478 1 fEliPE MaTHEUS dE BriTo SilVa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

127 5936242 2 fErNaNda lETicia aNdradE dE SoUZa GoraYEB 03/08/2020 PEdaGoGo Espaço de convivência 1 BElEM
128 5923433 2 fErNaNdo aUGUSTo coSTa lEal 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

129 5,7E+07 3 fErNaNdo lUiZ alVES dE MEdEiroS 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

130 5956501 1 fErNaNdo NaSciMENTo dE liMa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
131 5956655 1 fErNaNdo rodriGUES QUarESMa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

132 5150884 3 fraNcElY MElo MorEira 03/08/2020 PEdaGoGo coordenadoria de atencimento Social 2 BElEM
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133 5956782 1 fraNciNE MoNTE dUarTE 03/08/2020 NUTricioNiSTa Seção de almoxarifado BElEM
134 5956500 1 fraNcioElSoN dE MElo fariaS 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
135 5,7E+07 2 fraNciSca dE frEiTaS liMa 24/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
136 5920984 2 fraNciSca liMa SoUSa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
137 5914323 2 fraNciSca rUfiNo da coSTa 24/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
138 5956741 1 fraNciSco dE liMa SoUSa 10/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
139 5,7E+07 5 fraNciSco NaZarE PiNTo fariaS JUNior 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
140 5916082 3 fraNKliN TaVarES TEiXEira 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
141 5956421 1 GaBriEl ViNicioS lEal 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
142 5956709 1 GaBriEla GoMES riBEiro 03/08/2020 aSSiST. Social casa de Passagem BElEM
143 5956585 1 GEfESSoN doS SaNToS liNHarES 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
144 5956577 1 GEiSiaNY MacEdo aMoriM 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
145 5956580 1 GEoVa SaNToS BaldUiNo 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
146 5956704 1 GErUSa liMa MENEZES fErrEira 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
147 5956670 1 GiaNN SoarES doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
148 5956496 1 GilBErTo riBEiro dE oliVEira 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
149 5956394 1 GilfraNK SoUSa NUNES 05/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
150 5956499 1 GilNEY doS SaNToS GoMES 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
151 5956707 1 GioVaNi MarcHESi PiNTo cardoSo 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
152 5933201 2 GiSElE frEirE TEiXEira 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
153 6039024 3 GiSEllE do Socorro araUJo QUEiroZ 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
154 5956465 1 GlaNdSToN VicTor HaUSSlEr oliVEira 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
155 5956712 1 GlaUcia PEdroSa foNSEca 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
156 5941460 2 GrEicE KEllY BaTiSTa dE SoUZa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
157 5956697 1 HElEN criSTiNa BaraTa PErEira 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
158 5899465 3 HENriQUE afoNSo carrEira dE aZErEdo 03/08/2020 PEdaGoGo centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
159 5,6E+07 5 HErNaNdES dE liMa PriMo 10/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
160 5956437 1 iGor fEliPE dE liMa PaNToJa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
161 5956368 1 iNGliTH rodriGUES dE liMa 05/08/2020 PSicoloGo Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
162 7565258 2 iSaiaS SilVa PirES 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
163 5956699 1 iSMaEl Gaia dE aSSUNcao 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
164 554812 6 iVaNEidE Maria NaSciMENTo MElo 03/08/2020 TEc. Social Espaço recomeço BElEM
165 5931525 2 iVaNEY SoarES rodriGUES 03/08/2020 PEdaGoGo centro de internação de adolescente feminino BElEM
166 5956427 1 iVaNilda ESPiNdola coSTa 03/08/2020 aG. dE Portaria divisão de Suprimentos BElEM
167 5956690 1 iVaNilSoN fErrEira BarroS 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
168 5956781 1 iVaNir dE oliVEira SoUTo 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
169 5923375 2 iVoNEidE SalES dE QUEiroZ 03/08/2020 aSSiST. Social casa de Passagem BElEM
170 5938719 2 JacHSoN ZacariaS riBEiro SErra 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
171 5956371 1 JacKSoN dE SoUSa SaNToS 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
172 5956591 1 JailSoN MoUrao dE carValHo 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
173 5956713 1 JaMillY dE faTiMa MarTiNS SoUZa 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
174 8400923 2 JaNaiNa fErNaNdES raBElo 05/08/2020 PSicoloGo Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
175 5956450 1 JaNio alVES BarBoSa 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
176 5956702 1 JaQUEliNE MicHEli lEiTE loBaTo 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
177 5956490 1 JarElE alVES TorrES 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
178 5934993 2 JEaN HErBTH SaNToS GalVao 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
179 5931359 2 JEffErSoN criSTiaNo SoUZa da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
180 5956510 1 JEffErSoN rocHa dE SENa 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
181 5920252 2 JEffErSoN XaViEr dE Sa BarBoSa 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
182 5908762 2 JENNiffEr PaMElla BalaN 31/08/2020 TEc. Social Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
183 5948130 2 JESSE PErEira dE carValHo 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
184 5956381 1 JESSica PiNTo TriNdadE lEal 05/08/2020 TEc. Social Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
185 9,8E+07 2 JHoNNaTTHaN KEViN SilVa da rocHa 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
186 5956592 1 Joao aGrESoN PraTES BriTo 10/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
187 5956714 1 Joao carloS fiGUEirEdo SaldaNHa 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
188 5956703 1 Joao da coNcEicao SilVa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
189 5956595 1 JoEl SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
190 5931242 2 JoElSoN carValHo dE SoUZa 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
191 5956448 1 JoicE dE JESUS fErrEira E SilVa 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
192 5956680 1 JoNaTHaN rodriGo cardoSo MiraNda 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

193 5956663 1 JoQUiBEdE NaSciMENTo SilVa 03/08/2020 aG. dE Portaria Espaço de convivência 2 BElEM

194 5956443 1 JorGE lUiS da SilVa JUNior 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

195 5,7E+07 4 JorGE ricardo fariaS da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
196 5956534 1 JoSE aUGUSTo MacEdo doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
197 5956665 1 JoSE carloS da coSTa cHUcrE 03/08/2020 aG. dE Portaria Seção de convênios BElEM
198 5927323 2 JoSE carloS MaToS do PaTrociNio 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

199 5956513 1 JoSE carloS SiMoES da SilVa 03/08/2020 aSSiST. Social centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
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200 5956598 1 JoSE GUilHErME dE SoUZa E SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
201 5934855 2 JoSE lUiZ oliVEira dE alMEida 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
202 5939229 2 JoSE Maria da SilVa carValHo 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
203 7565558 2 JoSE Maria da SilVa corrEa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
204 5956599 1 JoSE rEiNaldo diaS BaTa Sa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
205 5956483 1 JoSE SaNdro BaliEiro diaS 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
206 5938768 2 JoSiaNE MacHado doS rEiS 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
207 5923887 2 JoSiEl GoNcalVES 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
208 5956481 1 JoYcElaiNa dE SoUSa daNTaS 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
209 5927565 2 JUliaNa MarTiNS MENdES 03/08/2020 aSSiST. Social Espaço recomeço BElEM
210 5,7E+07 2 JUlio cEZar caSTro froES 03/08/2020 MoNiTor Espaço de Acolhimento Provisório 2 BElEM
211 5956504 1 KarEN PriScila PErdiGao cardiaS 03/08/2020 aSSiST. Social centro de internação de adolescente Masculino BElEM
212 5956491 1 KaroliNE dE faTiMa SaNToS liMa 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
213 5956508 1 KENNEdY da cUNHa SaNToS 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
214 5956403 1 KErlaNNY do aMaral SoUSa 05/08/2020 aSSiST. Social Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
215 5956716 1 KESia caroliNE SilVa doS SaNToS 03/08/2020 PSicoloGo coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
216 5956409 1 KESSia cEcilia diaS aZEVEdo SilVa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
217 5956743 1 lariSSa diaS aNdrE rEBEllo 03/08/2020 TEc. Social Espaço de convivência 1 BElEM
218 5934508 2 lEaNdro NaSciMENTo SarMENTo coSTa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
219 5956343 1 lEidE Mara SoUZa liMa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
220 5956788 1 lEila SENa dE SoUZa 03/08/2020 NUTricioNiSTa Seção de almoxarifado BElEM
221 5956485 1 lEiliaNE BaTiSTa fErrEira 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
222 9,8E+07 2 lEoNaN MENdES PiNHEiro 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
223 5956600 1 lEoNardo coSTa doS SaNToS 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
224 5956785 1 lETicia GoNcalVES MESQUiTa da SilVa 03/08/2020 NUTricioNiSTa Seção de almoxarifado BElEM
225 5920395 2 licE ENEdiNa carValHo da SilVa 03/08/2020 aG. dE Portaria Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
226 5956602 1 lidiaNNE criSTiNa doS aNJoS BaraTa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
227 5926644 2 liNdaNor SilVa dE SoUZa 03/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Espaço recomeço BElEM
228 5,7E+07 4 liNdoMar doS SaNToS cardoSo 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
229 5956533 1 loUriNaldo da coSTa PiNHEiro 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
230 5920576 3 lUaNa da crUZ aNTUNES 03/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM centro de internação de adolescente Masculino BElEM
231 5956693 1 lUcaS SilVa PErEira 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
232 9,8E+07 2 lUciaNa SilVa MoNTEiro da MoTa 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
233 5956671 1 lUciElToN ViEira do NaSciMENTo 03/08/2020 aG. dE Portaria Seção de convênios BElEM
234 5918798 3 lUcilEia cardoSo caValcaNTE 10/08/2020 PEdaGoGo Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
235 5909038 2 lUciMarY GoNcalVES dE fraNca 03/08/2020 PEdaGoGo Espaço de Acolhimento Provisório 2 BElEM
236 5778816 1 lUiS claUdio dE oliVEira fUrTado 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
237 5956744 1 lUiS fEliPE Varao coSTa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
238 5956705 1 lUiS fErNaNdo do NaSciMENTo coNdE 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
239 5956746 1 lUiS HENriQUE da SilVa SaNToS 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
240 5920980 2 lUiZ aUGUSTo da SilVa alcaNTara 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
241 5907276 3 lUiZ carloS MENdES BaSToS 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
242 5926692 2 lUiZ claUdio VicTor HolaNda 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
243 5956700 1 lUiZ doS rEiS GoNcalVES JUNior 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
244 5956516 1 lUiZ MiGUEl SoUSa doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
245 5903013 3 MaNoEl doS SaNToS PErEira 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
246 5889148 3 MaNUEl MoraES filHo 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
247 5904247 3 Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo 03/08/2020 aSSiST. Social centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
248 5899230 2 MarcElo carloS da coNcEicao SaNToS 17/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

249 5917643 3 MarcElo dE JESUS PorTilHo fErrEira 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

250 5933773 2 MarcElo MiraNda da SilVa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

251 5956583 1 MarcElo SilVa E SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

252 5936521 2 Marcia dE faTiMa MoUra GUrJao 03/08/2020 PEdaGoGo centro de internação de adolescente Masculino BElEM
253 5956509 1 Marcio ailaN MoUra loBo 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
254 5936607 2 Marcio alEXaNdrE do NaSciMENTo 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
255 5933439 2 Marcio liMa da coNcEicao 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
256 7565422 2 MarcoS alEXaNdrE ViEira NaSciMENTo 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
257 5956487 1 MarcoS aNToNio MElo TaVarES 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
258 5934359 2 MarcoS cardoSo doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
259 5956388 1 MarcoS NaMor MariNHo Vidal 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
260 5956457 1 Maria alEidE caSTro dE MENEZES 03/08/2020 adMiNiSTrador divisão de recursos Humanos BElEM
261 5956492 1 Maria dE NaZarE coElHo 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
262 5956674 1 Maria dE NaZarE MaciEl GoMES 03/08/2020 aG. dE Portaria coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
263 5956596 1 Maria ElENilda PaiVa da SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
264 5956405 1 Maria GEorGiNa doS SaNToS raPoSo 03/08/2020 aG. dE Portaria divisão de Suprimentos BElEM
265 5956615 1 Maria JoSE araUJo SoUSa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

266 5,7E+07 4 Maria lUiZa BarroS dE liMa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
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267 5956681 1 Maria PollYaNNa GoMES BarBoZa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
268 5956711 1 MariENE TEiXEira PaScoal 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
269 5956784 1 MarilEi alVES dE oliVEira 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
270 5956683 1 Marilia fraNca oliVEira 03/08/2020 PSicoloGo Seção de armazenagem BElEM
271 5905327 3 Marilia GaBriElE MoraES da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
272 5905998 3 Mario alMEida MoNTEiro JUNior 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
273 5956391 1 MarlloN WESclEN caMPoS dE alMEida 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
274 5956658 1 MarlUcE do Socorro MaToS da SilVa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
275 5956682 1 MaTEUS araUJo Maia 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
276 5929893 2 MaTEUS MENdES do rEGo 03/08/2020 TEc. Social Seção de convênios BElEM
277 5956519 1 MaTHEUS da SilVa lEiTE 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
278 5956535 1 MaUricio PiMENTEl dE MElo 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
279 5956695 1 MaUro cESar BarroS do NaSciMENTo 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
280 5956467 1 MaX alaN BarroS do NaSciMENTo 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
281 5938818 2 MicHElE coSTa doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
282 5909881 3 MoiSES BaliEiro doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
283 5956795 1 MoNaliSa PErEira dE MiraNda 10/08/2020 aSSiST. Social Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
284 5956594 1 MUrilo dE araUJo SoUSa 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente feminino BElEM
285 5956414 1 NaiaNE cardiaS MoraES 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria  de atendimento Social i BElEM
286 7E+07 2 Naiara criSTiNa PaZ HENriQUE 03/08/2020 aSSiST. Social coordenadoria de atendimento Social ii BElEM
287 5956430 1 NaYlla dE caSSia BraBo coElHo 03/08/2020 aG. dE Portaria centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
288 5943629 2 NaZarENo fiGUEirEdo dE SoUSa 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM
289 5956566 1 NEYlor fEliPE NiNa GUiMaraES 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
290 5,4E+07 4 NorMa SUElY cElSo doS SaNToS MoNcao 03/08/2020 TEc. Social casa de Passagem BElEM
291 5956706 1 NorToN BarroS frEirE 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
292 5956401 1 oraci TraVaSSo dE fariaS 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
293 5956723 1 orlaNdo BaSilio doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
294 5906549 2 oScar JoSE doS SaNToS riBEiro 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
295 5925852 2 oSEaS BarBoSa da SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
296 633013 2 oZar MaiKoN cardoSo dE frEiTaS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
297 5901993 3 PaUla criSTiNa SaNToS dE MoraES 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
298 5956506 1 PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
299 5956686 1 PaUlo cESar fUrTado doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
300 5,7E+07 4 PaUlo SErGio dE carValHo rodriGUES 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
301 5956673 1 PaUlo TriNdadE caBral NETo 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
302 5956512 1 PaUlo ViTor SoUSa E SilVa 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
303 5725593 6 PEdro PETroNio oToNi oliVEira 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
304 5931536 2 rafaEl caMPoS caSTro 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
305 5956567 1 rafaEl caMPoS corrEa 05/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
306 5956441 1 rafaEl da SilVa corrEa aMaral 05/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
307 5931883 2 rafaEl doS SaNToS BarBoSa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
308 5956435 1 rafaEla MariNHo coSTa 03/08/2020 aG. dE Portaria Unidade de Semiliberdade do Para BElEM
309 5936661 2 raiMUNda do Socorro PErEira TEiXEira 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM
310 5600766 2 raiMUNdo oZEaS XaViEr oliVEira 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
311 5920149 2 raoNi da lUZ SilVa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
312 5917986 3 raPHaEl cUNHa NoroNHa 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
313 5956411 1 raQUEl caNcio daS cHaGaS 03/08/2020 aG. dE Portaria Espaço recomeço BElEM
314 5956708 1 raQUEl cardoSo MENEZES 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
315 5956692 1 raQUEl fariaS dE alMEida 03/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Espaço de convivência 2 BElEM
316 5956755 1 raYaNE PriScila fiGUEira da coNcEicao 05/08/2020 PEdaGoGo Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
317 5956489 1 rEGiNaldo corrEa da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM

318 5,4E+07 3 rEMildo raMoS PiNTo 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM

319 5956488 1 rENaN BarBoSa dE oliVEira 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM
320 5956456 1 rENaN dE SoUSa cUNHa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
321 5956622 1 rENaTo ViEira da SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
322 5956479 1 rENilSoN dE BriTo faGUNdES 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
323 5934681 2 rENNY raMoS da SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
324 5943580 2 rEViEro dE alMEida fErrEira 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
325 5927324 2 ricardo caValcaNTE liMa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
326 5908208 4 ricardo coSTa JardiM 03/08/2020 MoNiTor Seção de convênios BElEM
327 5956689 1 ricardo JUlio doS SaNToS GaSPar 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
328 5,4E+07 4 ricardo rodriGUES GoMES 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM
329 6045423 2 riVEliNo crUZ PaZ 03/08/2020 aG. dE Portaria casa de Passagem BElEM
330 7565582 2 roBErTo HErcUlaNo SilVa doS SaNToS 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM
331 5937385 2 roBErTo riBEiro MacHado 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
332 5946992 2 roBErTo WillES araUJo dE SoUZa 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM

333 5956505 1 roBErVal da SilVa BarBoSa 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM
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334 5956621 1 rodriGo liMa raBElo 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

335 5931413 2 rodriGo rodolfo doS SaNToS riBEiro 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

336 5943255 2 rodriGo rodriGUES E SilVa 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

337 5956445 1 rodriGo SoarES dE frEiTaS 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM

338 5956395 1 roGErio falcao raMoN 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

339 5956662 1 roNaldo NEGrao fErrEira 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM

340 5956397 1 roNiSSoN SoUSa SaNToS 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

341 5956754 1 roSE clair MENdoNca MaracaiPE MarQUES 10/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

342 5956542 1 roSiNaldo doS SaNToS cardoSo 03/08/2020 MoNiTor centro de internação de adolescente Masculino BElEM

343 5,7E+07 3 roSiValdo da SilVa araUJo 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM

344 5896871 3 roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo 03/08/2020 aSSiST. Social Espaço de convivência 1 BElEM

345 5956624 1 SaBriNa EMaNUElE Sa dE SoUZa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

346 5956503 1 SaloMao SaNToS dE SoUZa 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM

347 5956728 1 SaMaNTHa dE oliVEira MorEira 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM

348 5956442 1 SaNdErSoN coNcEicao PErEira PorTal 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM

349 5907334 3 SaNdra diaS SoarES TEiXEira 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

350 5,4E+07 6 SEBaSTiao JorGE QUarESMa dE lEMoS 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM

351 8401153 2 SErGio carNEiro GoMES 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

352 5930733 3 SilaS PorTo rodriGUES 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

353 5956586 1 SilVEira MarTiNS rEiS 10/08/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

354 5956425 1 SilVio dE SoUZa SoarES 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

355 5956659 1 SoNia criSTiNa dE oliVEira SilVa SoUZa 03/08/2020 MoNiTor coordenadoria de atendimento Social ii BElEM

356 5910685 3 SUElY carValHo da SilVa 03/08/2020 MoNiTor centro de adolescente em Semi-liberdade BElEM

357 5,7E+07 3 TadEU JUNior SoUZa dE liMa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

358 5956399 1 TarciSio ScHrEiBEr JUNior 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

359 5,7E+07 4 TElMa do Socorro raBElo rodriGUES 03/08/2020 aSSiST. Social casa de Passagem BElEM

360 5956486 1 THalYSoN aZEVEdo BEZErra 03/08/2020 MoNiTor Unidade de Semiliberdade do Para BElEM

361 5956590 1 THaMara PaUla oliVEira da SilVa 10/08/2020 aUX. dE ENfErMaGEM Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

362 5933307 2 THarllES SilVa coSTa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

363 5935302 2 THaTiaNNY NaZarE aZEVEdo PaiXao 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

364 5956400 1 THiaGo dE araUJo SoUSa 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

365 5956597 1 THiaGo PaUliNo dE SoUZa SilVa 10/08/2020 aG. adMiNiSTraTiVo Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

366 5943284 2 THUlio SElToN MarTiNS dE SoUZa aGUiar 03/08/2020 aG. dE Portaria centro de internação de adolescente feminino BElEM

367 5956609 1 UliSSES TElEMaco SilVa caSaES 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

368 5956610 1 ValdiZa PirES da SilVa 10/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

369 5956495 1 VaNia JaMillY Maia MoUra 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 2 BElEM

370 5956498 1 VaNia QUEiroZ riBEiro 03/08/2020 PEdaGoGo Espaço de Acolhimento Provisório 1 BElEM

371 5918667 2 VilSoN TardElli lEiTE raBElo 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

372 5901988 3 VilSoN TEiXEira lUZ 03/08/2020 MoNiTor Espaço recomeço BElEM

373 5956753 1 WaKcilaN SoarES doS rEiS 10/08/2020 PSicoloGo Unidade de assistência Social Marabá MaraBa

374 5956715 1 WalciclEY coSTa dE SoUZa 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

375 5,4E+07 2 WaNdEr MorEira aNdradE 05/08/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

376 5956433 1 WaNdSoN JUNior da SilVa SoUTo 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

377 5931150 2 WaSHiNGToN JoSE acacio TEiXEira 03/08/2020 MoNiTor casa de Passagem BElEM

378 5956718 1 WilliaN cHaVES da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM

379 8401143 2 WilSoN SoarES doS SaNToS 03/08/2020 MoToriSTa Seção de Zeladoria e Transporte BElEM

380 5956423 1 WladiMir BEcKMaN do ValE 03/08/2020 aG. dE Portaria divisão de Suprimentos BElEM

381 5956428 1 YUri oliVEira da SilVa 03/08/2020 MoNiTor Espaço de convivência 1 BElEM

382 5956720 1 ZacariaS dE JESUS PaNToJa dE oliVEira 03/08/2020 MoNiTor Seção de armazenagem BElEM
 

ProrroGaÇÃo de teMPorÁrios coM data iNiciaL de eXercÍcio eM seteMBro de 2020 

N° MaTrÍc. ViNc. NoME EXErcÍcio carGo SETor cidadE

1 5956653 1 adao lENNoN dE SoUSa fEiToSa 01/09/2020 MoToriSTa Unidade de assistência Social Marabá MaraBa
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ProrroGaÇÃo de teMPorÁrios coM data iNiciaL de eXercÍcio eM NoVeMBro de 2020 

N° MaTrÍc. ViNc. NoME EXErcÍcio carGo SETor cidadE

1 5957384 1 GaBriEl WEBEr GoNcalVES cErdEira 03/11/2020 aGENTE adMiNiSTraTiVo Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM
 

ProrroGaÇÃo de teMPorÁrios coM data iNiciaL de eXercÍcio eM deZeMBro de 2020 

N° MaTrÍc. ViNc. NoME EXErcÍcio carGo SETor cidadE

1 57235113 3 alTEME BriTo dE aQUiNo 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

2 5958119 1 cElioNEi SoUSa NaSciMENTo 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

3 5958117 1 daVid WilKEr alMEida doS SaNToS 14/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

4 57204518 2 dilENE SiQUEira dE SoUSa oliVEira 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

5 5958102 1 EdiMara caroliNE rodriGUES do NaSciMENTo 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

6 5958112 1 ElBErTE SaNToS dE SoUZa 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

7 57214043 2 EldEr oTaVio SaNToS aGUiar 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

8 5913320 2 fraNciElY fiGUEira da SilVa 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

9 5623375 1 JorGE alBErTo dE oliVEira 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

10 5928106 2 JoSE carloS fErrEira lira 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

11 80846344 4 lUiZ rENaTo dE SoUSa ViEira 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

12 5958090 1 Maria da coNcEicao dE oliVEira BElo 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

13 5958076 1 rai ViEira dE aQUiNo 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

14 5889164 3 raUl dE JESUS fErrEira PErNa 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

15 5958096 1 SaBriNa ScHErEr 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

16 57199207 2 SErGio SaNToS do NaSciMENTo 01/12/2020 MoNiTor Unidade de assistência Social Santarém SaNTarEM

Protocolo: 704095
Portaria Nº. 663 de 13 de seteMBro de 2021.
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de SiNd. PUNiTiVa, com fundamentos no art. 200, paragrafo único, da lei 5.810/94, para determinar o 
ARQUIVAMENTO da SIND. PUNIIVA Nº. 022/2019, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar conduta irregular.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 703781
Portaria Nº. 681 de 14 de seteMBro de 2021
i - dESaBiliTar, como administrador no Sistema E Jurisdicionado o servidor: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS JÚNior, cPf: 333.669.262-87, 
e-mail: miguelfortunatoadv@gmail.com
ii - HaBiliTar, como administrador no Sistema E Jurisdicionado o servidor: lUiZ cElSo da SilVa, cPf: 005.970.042-42, e-mail: luizcelsoadvogado@
gmail.com, a coNTar dE 03.05.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 703934
Portaria Nº 680/2021-GP/FasePa de 13/09/2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de maio de 2021, e considerando da lei Estadual nº 7.794 de 14 de janeiro de 2014 e no decreto 
nº 1.047 de 05 de maio de 2014 que regulamenta a Gratificação de Desempenho de Atividade Socioeducativa – GDAS.
rESolVE:
art. 1º. Tornar público as Metas para avaliação institucional da faSEPa, previstas para o terceiro quadrimestre de 2021, compreendido no período de 16 
de setembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022, referente ao processo de avaliação de desempenho, conforme anexos i e ii que fazem parte integrante 
desta Portaria.
Art. 2º. O resultado das metas será apresentado à Comissão através de relatório sucinto e específico das atividades realizadas e/ou o produto informado 
para o cumprimento das metas estabelecidas;
art. 3º. a comissão de avaliação de desempenho divulgará através do site da faSEPa (www.fasepa.pa.gov.br) ou por outro meio idôneo os esclarecimentos 
para desenvolvimento da avaliação pelos gestores.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVa do Pará
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

aNeXo i
METaS  - 3º ciclo - 16.09.2021 a 15.01.2022 - SEdE adMiNiSTraTiVa

SETorES METaS PoNToS

PrESidÊNcia 
1- Promover parcerias, voltadas para o esporte na Socioeducação; 35

2 - fortalecer as articulações com o Sistema de Justiça e rede de serviços para implementação do Sistema Estadual de Socioeducação; 35
GaBiNETE da PrESidÊNcia 1 - Elaboração de Manual de Redação Oficial do Gabinete da FASEPA; 70

aSSESSoria da PrESidÊNcia
1 - Elaboração de planejamento para um acompanhamento/controle efetivo de prazos de processos e solicitações recebidas e enviadas; 20

2 - Remeter a Presidência, Relatório mensal dos processos em andamento de interesse da Assessoria da Presidência; 20
3 - acompanhamento das câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e comissões Temáticas de Gestão da Socioeducação; 30

ProJUr 1 - Relatório de todas as demandas trabalhistas no quadrimestre; 70

Protocolo 
1 - Realizar o controle de entrada e saída de processos administrativos, oriundos de órgãos externos e encaminhamento das ordens bancárias via correios no 

período do quadrimestre; 35

2 - realizar os cadastramentos dos servidores que precisam acessar o PaE na inclusão dos documentos no sistema; 35

aSPad
1- conclusão de 10 (dez) Processos administrativos disciplinares no período do quadrimestre; 40

2- análise prévia de 10 (dez) processos que estão aguardando instauração no período do quadrimestre; 15
3- digitalização de 10 (dez) processos que estão aguardando instauração no período do quadrimestre; 15

aScoM
1 - Produção da Oficina de Conceitos Básicos de Comunicação na Socioeducação com os servidores da FASEPA; 40

2 - criação de vídeo com o passo a passo dos conceitos Básicos de comunicação na Socioeducação; 30

cci
1 - Apresentar Relatório mensal de açoes da CCI; 35

2- Coordenar e apresentar o Relatório sobre andamento dos processos originados na plataforma do SIC.PA; 35
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cPl

1- Elaborar Relatório de Acompanhamento dos Processos Licitatórios para melhor gestão e acompanhamento da situação e andamento dos processos correspon-
dente ao quadrimestre; 20

2- Elaborar até 03 (três) editais de Pregão Eletrônico referente ao período do quadrimestre; 25
3- Realizar reuniões com os setores demandantes dos processos licitatórios,  juntamente com a Gerência de Material e Patrimônio para uma melhor gestão 

processual no período do quadrimestre; 25

 daf 1 - Remeter à Presidência Relatório Mensal consolidado de açoes executadas pela Diretoria Administrativa e Financeira e setores vinculados correspondente ao 
quadrimestre; 70

  GErad -SETorES ViNcUladoS -GalMoX/GEcoN/GPaT/GMaP/GZET/
GSErV/GErEM E arQUiVo PErMaNENTE; 1- Apresentar Relatório mensal de ações da Gerência Administrativa - GERAD e Gerências vinculadas correspondente ao quadrimestre; 70

SETor dE diáriaS/PaSSaGENS 1 - Emitir Relatório mensal dos processos de diárias e passagens tramitados para o Setor correspondente ao quadrimestre; 70
GErÊNcia dE PlaNEJaMENTo orÇaMENTário(NUPlaN) 1- Apresentar Relatório mensal de ações da Gerência correspondente ao quadrimestre; 70

GiNfo
1 - Apresentar Relatório mensal de açoes da Gerência; 35

2- realizar visitas técnicas de manutenção e/ou correção em todas as UaSES da região Metropolitana de Belém; 35

GEfiN - SETorES  ViNcUladoS - GEf/GEo/GPc

1 - Apresentar Relatório mensal de ações da GFIN e Gerências vinculadas; 25
2 - realizar reuniões presenciais com as UaSES da região Metropolitana de Belém para orientação acerca dos procedimentos na Prestação de contas de diárias, 

Passagens e Suprimentos de fundos; 25

3 - realizar reuniões por videoconferência com as Unidades do ciaM Marabá, cESEBa e Semi Santarém para orientação acerca da Prestação de contas das 
solicitações de Passagens e diárias e Suprimentos de fundos; 20

GrH- SETorES ViNcUladoS - GPaG,GEMPES e NGP 1- Apresentar Relatório mensal de açoes da Gerência de Recursos Humanos e Gerências vinculadas correspondente ao quadrimestre; 70

dirEToria dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo/daS(crEaM/caSE/NPr)

1-Realização de 02 (duas) Oficinas para Capacitação a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo na região do Marajó, municípios de Gurupá 
e anajás, com participação dos atores do Sistema de Garantia de direitos; 10

2- Realização de 01 (uma) Oficina para Capacitação a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo na Região do Caeté, município de Santa 
luzia do Pará, com a participação dos atores do Sistema de garantis de direitos; 10

3- Realizar Oficinas de Comunicação Não Violenta nas UASES: CAS I, CAS II, UASE II, CIAM Marabá e nas Unidades de Santarém; 15
4-implementar, acompanhar e Monitorar o Projeto Maleta Juventudes nas UaSES ciam Marabá e Santarém. 10

5- realização do 3º Encontro de Gestores para avaliação do Planejamento 2021; 15
6-realização do Encontro de apresentação das Boas Práticas na Socioeducação. 10

NÚclEo dE PlaNEJaMENTo E ProJEToS/NPP
1 - Elaborar os Relatórios situacionais e de diagnóstico do SIGPLAN corespondente ao quadrimestre; 35

2 - Apresentar Relatório mensal de ações das Gerências vinculadas ao NPP correspondente ao quadrimestre; 35
 

aNeXo ii
METaS daS UNidadES aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo - 3º ciclo - 16/09/2021 a 15/01/2022

UaSES METaS PoNToS

aPoENa

1-assegurar a realização de 02 (dois) Encontros utilizando a metodologia das Práticas restaurativas; 15
2-assegurar a realização de 02 (dois) Encontros formativos com servidores, com temáticas pertinentes ao trabalho socioeducativo, sendo ambas com a metodologia do Projeto Maleta futura Juventude; 15

3-Ampliar e diversificar a execução e acompanhamento das oficinas socioeducativas e projetos de musicalização e esporte; 20
4-apoiar eventos internos e externos, realizados conforme calendário nas Unidades Socioeducativas e instituições parceiras. 20

aNaNiNdEUa
1-realizar 03 (três) círculos de Práticas restaurativas com os socioeducandos, com temáticas voltadas para o cumprimento da MSE; 20

2-inserir 100% dos socioeducandos das fases intermediária e conclusiva no Sistema S; 30
3-Realizar formação continuada com os servidores da UASE III, com a temática: Desafios diários no trabalho Socioeducativo. 20

BENEVidES
1-Garantir 100% de inserção dos Socioeducandos, nos cursos EAD e na Oficina de Informática Básica; 30

2-Garantir participação de 100% dos socioeducando em palestras Educativas na área da Saúde; 20
3-Garantir a participação de 100% dos socioeducando das fases intermediária e conclusivas nos Cursos Profissionalizantes. 20

caS-icoaraci
1-assegurar a realização de 04 (quatro) eventos utilizando as Práticas restaurativas, sendo 02 (duas, para os socioeducandos, 01 (uma) com os familiares e 01 (uma) com servidores; 20

2-Promover na unidade o projeto “Orientação e Enfrentamento ao uso de Drogas”, buscando parcerias para realizar palestras, oficinas, visitas e discussões com entidades que realizam trabalhos sobre o tema; 30
3-Promover a continuidade das atividades do Projeto Maleta futura Juventude cim a oarticipação dos socioeducandos, familiares e servidores. 20

caSf
1-Garantir participação e interação dos servidores de todas as categorias em atividades pegagógicas conforme plano de ação mensal da Unidade (Elaboração e Execução de Plano de Ação Mensal); 20

2-Inserir e Acompanhar 100% das socioeducandos em atividades de qualificação (cursos/projetos EAD), observando o Protocolo de segurança de enfrentamento à COVID-19. 25
3-realizar no minimo 01 (uma) reunião cim 100% dos servidores por categoria, com o objetivo de alinhar e garantir a organização do trabalho. 25

cEfiP
1-realizar 02 (duas) Palestras Nutricionais com o tema “alimentação Saudável”, alusiva à semana da saúde do adolescente; 30

2-realizar 02 (dois) Encontros e almoço com as familias das adolescentes; 20
3- realizar 01 (uma) Palestra com a temática suicidio. 20

cESEf
1-realizar 01 (um) Trabalho de Grupo com as socioeducandas com o tema mudanças de fases (inicial, intermediária e conclusiva); 20
2-realizar 01 (uma) roda de conversa com os familiares das socioeducandas obedecendo os Protocolos de distanciamento social; 25

3-Garantir 01 (uma) roda de conversa entre a comunidade aocioeducativa usando a metodologia das Práticas restaurativas. 25

cESEM
1-Participação de 90% dos servidores, no encontro sobre comunicação não violenta; 20

2-Garantir com efetividade, os trabalhos de grupo através do Projeto Maleta futura Juventude; 20
3-Realizar oficina sobre Noções de Defesa Pessoal, com 90% dos servidores. 30

cSEBa
1-Promover 02 (dois) Encontros com socioeducandos e familiares utilizando a metodologia de Práticas restaurativas; 20

2-fortalecer a participação de 80% das categorias (monitoria, professores, enfermagem, técnica de referência e um integrante) na construção do Pia; 30
3-Assegurar a matricula e efetivação de 60% dos adolescentes em Cursos Profissionalizantes EAD e/ou presencial; 20

cJM
1-realizar Práticas restaurativas com socioeducandos abordando o contexto socioeducativo; 35

2-capacitação de servidores com foco nas relações interpessoais; 35

ciJaM 
1-Elaborar 02 (dois)eventos envolvendo familias e adolescentes na quadra da unidade, culminandi com almoço (comida de casa); 25

2-realizar 01 (um) trabalho temático de grupo no quadrimestre em parceria com a equipe da SEdUc. 20
3-Efetivar roda de conversa com servidores e representantes das instituições crEaS e conselho Tutelar. 25

ciaM MaraBá
1-inserir mensalmente 80% de Socioeducandos nos cursos Ead; 30

2-Garantir consultas com clinico Geral e Vacinação para 100% dos socioeducandos; 20
3-realizar 02 (duas) assembléias com socioeducandos. 20

ciaM SidEral
1-Garantir acesso a rede socioassistencial as famílias e adolescentes com sentença de desinternação e cumprimento em meio aberto (la e PSc); 35

2-realizar Encontros temáticos com os servidores visando o aperfeiçoamento no atendimento socioeducativo; 35
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caS ii - NoVa SEMili-
BErdadE

1-Garantir 01 (uma) atividade de grupo por equipe de monitoria usando a metodologia das das Práticas restaurativas; 20
2-realizar 01 (uma) reunião por mês com as familias; 20

3-Realizar a implantação de uma horta suspensa com Oficina de manejo e cultivo de sementes. 30

SaS

1-realizar 03 (três) círculos de Práticas restaurativas com  a comunidade socioeducativa (adolescentes/jovens, familiares e servidores); 40
2-assegurar ativiades sociopedagogicas com 50% dos adolescentes/jovens custodiados; 10

3-realizar 04 (quatro) reuniões com servidores por categoria para alinhamento da organização do trabalho, visando o atendimento humanizado de adolescentes e familiares; 10
4-Garantir atendimento de 70% das famílias dos adolescentes/jovens; 10

SEMi SaNTarÉM
1-realizar encontros com os socioeducandos, uma vez por mês para trabalhar os temas do Projeto Maleta futura Juventude; 25

2-realizar palestras sobre HiV, SifiliS, HB e Hc em parceria com cTa/UrES e sobre alcool e outras drogas em parceria com o caPS/ad iii. ; 20
3-assembleia com as familias, socioeducandos e servidores para socialização das ações desenvolvidas pela Unidade. 25

Protocolo: 704119

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 671  de 03 de seteMBro de 2021- coNcEdEr 90 (noventa dias 
de prorrogação de licença saúde  ao servidor Alberto da Silva Tenório  matrícula 
nº 5419140/2,cargo  Monitor, período de 16.06.21 a 13.09.21
Portaria Nº 672 dE 03 dE SETEMBro dE 2021 - resolve conceder licença 
para tratamento de saúde aos servidores  abaixo :

   NoME carGo MaTrÍcUla laUdo   PErÍodo diaS
Marinaldo lobato Viana monitor 54188702/2 78616 09.06.21 a 06.09.21    90

francirlei Pessoa de oliveira aUX.TÉcNico 3197760/1 78864 23.08.21 a 21.10.21    60
liliane lima da Silva monitor 57191432/1 78710 10.03.21 a 01.07.21   114

Portaria Nº. 677 de 09 de seteMBro de 2021-dESiGNar Elizabeth 
Maria félix, cargo: Psícologa, mat: 516082/5 para responder pela 
gerência do cEfiP, na ausência da titular Josilene damasceno ferreira, 
mat: 5938357/1, cargo:assistente Social,que estará em licença saúde,no 
período de 31.08.21 a 02.09.21,sem ônus para administração.
Portaria Nº. 678  de 09 de seteMBro de 2021- coNcEdEr  licença 
Nojo a servidora Telmara Silva da  Silva, mat:54189637/1,cargo: monitor, 
período 23.08.21 a 30.08.21.
Portaria Nº. 679  de 09 de seteMBro de 2021- coNcEdEr  licença 
Nojo ao servidor Telmo Mário Menezes da Silva, mat:5724953/2,cargo: 
monitor, período 25.08.21 a 01.08.21.
errata da Portaria nº 670/2021, publicada no doE nº 34.697 de 
14/09/2021,  Protocolo: 2021/952857
Servidor: Nelma Souza figueiredo
onde se lê: 673 de 30 de setembro de 2021
Leia-se:  673 de 03 de setembro de 2021 
Errata da Portaria nº 670/2021, publicada no doE nº 34.697 de
14/09/2021,  Protocolo: 2021/952857
Servidor: José Soares da Silva
onde se lê: 670 de 30 de setembro de 2021
Leia-se:  670 de 03 de setembro de 2021 
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa

Protocolo: 703955
.

diÁria
.

Portaria:  419- do dia 14/09/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando 
custodiado na UaSE aNaNiNdEUa i-cJM (Proc. 997532/2021-Mem 216/2021)
SErVidora: lElia PESSoa oliVEira
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 3202640/ 1  
SErVidor : WaNdSoN JUNior da SilVa SoUTo
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5956433/ 1  
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: ParaGoMiNaS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 23 a 24/09/2021  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 704011
.

FÉrias
.

Portaria N°650/2021-GP/GrH de 31 de agosto 2021
EXclUir da Portaria nº474/2021 publicada no doE 34630 de 07/07/2021,a 
servidora  abaixo relacionada,por motivo de licença saúde no período.

NoME aQUiSiT  iNicio fiM
Maria TErESa fiGUEirEdo 18/19 02/08/2021 31/08/2021

ordenador responsável:luiz celso da Silva
Protocolo: 703999

.

torNar seM eFeito
.

o distrato de coNtrato do serVidor teMPorÁrio Nº 428/2020 
tHiaGo PaULiNo de soUZa LiMa, PUBlicado No doE 34.697 dE 14/09/2021
lUiZ cElSo dE da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 704112

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 675 de 03 de seteMBro de 2021.  - rESolVE: conceder, 
licença para Tratamento de Saúde aos servidores, abaixo relacionados.

NoME carGo MaTricUla laUdo PEriodo
MoNica VaNJa BaTiSTa dE 

SoUZa MoNiTor 57188765/1 69684 11.12.20 a 18.12.20

raiMUNda criSTiNa liMa da 
SilVa PSicoloGo 54195785/1 69686 22.12.20 a 24.12.20

raiMUNda criSTiNa liMa da 
SilVa PSicoloGo 54195785/1 69687 27.12.20 a 02.01.21

aNToNio HUGo da coSTa liMa MoNiTor 55588515/1 67832 15.10.20 a 21.10.20
laUriJaNE MoNTEiro MoNTEiro aSSiST. Social 3215806/1 69688 09.11.20 a 18.11.20

SoNia Maria carValHo rEBElo aG. SErV. 
coMPl. 3211274/1 69689 07.12.20 a 11.12.20

iVoNE VaNda da SilVa SErVENTE 3217337/1 69815 07.01.21 a 21.01.21
iZaBEl criSTiNa PEdroSa da 

coSTa aG. dE Portaria 54189532/1 69816 28.12.20 a 01.01.21

lilia criSTiNa diNiZ SilVa MoNiTor 57191482/1 69817 27.10.20 a 25.11.20
cliVia Maria BarroS fEr-

NaNdES MoNiTor 54189453/2 69681 06.11.20 a 19.11.20

SilVia criSTiNa doS SaNToS 
rEiS MoNiTor 54195982/1 69691 03.01.21 a 07.01.21

roSiValdo SoarES fErrEira aG. dE Portaria 55586434/1 70023 17.01.21 a 31.01.21
aNToNio fErNaNdo ParENTE 

da SilVa MoNiTor 54190320/1 70022 05.01.21 a 24.01.21

fraNciMarY MariNHo riBEiro MoNiTor 5082960/3 69841 04.12.20 a 06.12.20

JoSEfa lUZ da SilVa aG. dE SErV. 
coPlM. 3213463/1 69842 23.11.20 a 29.11.20

lUiZ cElSo da SilVa - Presidente
Protocolo: 703993

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA e o 
(a) socioeducando (a) GEoVaNa da lUZ daMaScENo resolvem assinar 
o Termo de compromisso n° 16/2021. inserção do socioeducando ao 
convênio n° 01/2016 celebrado entre a faSEPa e a Secretaria de Estado de 
administração do Pará – SEad, conforme previsão legal da lei federal n° 
8.069/90. art. 63.Período: 15 /09/ 2021 a 14 /09/2022; Valor r$ 485,46.
lUiZ cElSo da SilVa / Presidente da faSEPa

Protocolo: 703952
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 440/2021-GGP/seJUdH  
Belém (Pa), 10 de setembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/947863;
rESolVE:
dESiGNar o servidor aNTÔNio aUGUSTo VUlcÃo GaMa, matrícula nº 
40371/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder 
pelo cargo de Secretário dos conselhos no período de 01/09/2021 a 
30/09/2021, em virtude da titular, a servidora ViViaNa coSTa fErNáNdEZ, 
matrícula nº 5567190/4, encontrar-se em gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 703828
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Portaria Nº 444/2021-GGP/seJUdH
Belém (Pa), 13 de setembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 991, de 24 de agosto de 2020 no 
capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no art. 26º.
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como 
Gestor de Frota e Equipe de Apoio/Perfil Consulta, junto à SECRETARIA 
dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no Sistema de Gestão de 
Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Estado.

Matrícula Servidor Perfil cargo
5961740/1 iaci ferreira dos Santos Júnior Gestor de frota comissionado
5898162/1 Joseane Tavares farias Gestor de frota Efetivo

 
art. 2º - os efeitos desta Portaria entram em vigor na data da sua publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 703911
Portaria Nº 447/2021-GGP/seJUdH
Belém (Pa), 14 de setembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o processo administrativo eletrônico nº 2021/1001655
rESolVE:
rEMoVEr o servidor Bruno Natan abraham Benchimol, matrícula funcional 
n°.5961435/1, ocupante do cargo de Secretário de conselho, do Núcleo de 
controle interno - Nci, para a Gerência de Patrimônio e Serviços Gerais - 
GPSG, a contar de 13.09.2021, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 704157
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: terceiro
coNtrato N. 05/2018- seJUdH
Processo nº Processo N. 2018/217048 - Pae n. 2021/871714 
oBJETo: alterar ViGÊNcia, PrEÇo e doTaÇÃo orÇaMENTária.
fUNdaMENTo lEGal: lei n. 8.666/93, art. 57, inciso ii
ViGÊNcia: 12 (doze) meses, a contar da data de 06/09/2021 até 06/09/2022
daTa da aSSiNaTUra: 03/09/2021
Valor Total do contrato: r$ 4.380,96 
Previsão orçamentária:
PTrES: 188238 
Plano de Trabalho: 14.126.1508.8238 
Plano interno: 4120008238c 
fonte: 0101002877 
Natureza de despesa: 339140 
Valor Mensal : r$ 365,08 
Valor Total anual: r$ 4.380,96 
contratante: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH. 
cNPJ nº 05.054.895/0001-60
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará – ProdEPa, 
cNPJ n. 05.059.613/0001-18
ordenador de despesa: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 703849
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PUBLicaÇÃo de eXtrato de editaL 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 01/2021 – seJUdH
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH comunica 
que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para registro de 
Preços, do tipo menor preço global do lote, conforme abaixo: 
oBJETo: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução 
completa de datacenter incluindo Servidores de processamento de dados, 
Unidade central de armazenamento de dados do tipo all flash, Switches, 
appliance e software de backup, rack para datacenter, No-breaks, Serviços 
de instalação e operação assistida para os equipamentos adquiridos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
daTa da aBErTUra: 30/09/2021. 
Hora dE aBErTUra: 10h00min (Horário de Brasília) 
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br 
UaSG: 925606 - Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH 
(rua Vinte e oito de Setembro, 339 - campina, Belém/ Pa, 66010-100 , Belém-Pa) 
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, no dia 15/09/2021 (Horário de Brasília – df). 
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.
comprasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras 
do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.
compraspara. pa.gov.br. 
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretario de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 704334

.

diÁria
.

diÁrias 
Portaria Nº 428/2021
oBJETiVo: Participar do Encontro de rede.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo:  Paragominas/Pa
SErVidor:
•MARCIA ANDREIA JORGE DE LIMA; CARGO: Coordenadora- CIPM; MAT: 
571900234; PErÍodo: 28 a 30/09/2021; Quantidade de diárias:  2,5
•KELLY REGINA CASTRO CASTELLO BRANCO; CARGO: Assistente Administrativo; 
MaT: 5116945/3; PErÍodo: 28 a 30/09/2021; Quantidade de diárias: 2,5.
•KELEN CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS; CARGO: Assistente Social; MAT: 
57192823/1; PErÍodo: 28 a 30/09/2021; Quantidade de diárias:  2,5
•EVERSON SALES DOS SANTOS ALMEIDA; CARGO: Motorista; MAT: 
57201730/1; PErÍodo: 28 a 30/09/2021; Quantidade de diárias:  2,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 703784
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 255/2021 daF/sedeMe - BeLÉM, 13 de seteMBro de 2021.
Nome:ZUlEidE rafaEla PiMENTEl BaraTa/Matricula:n°6402945/2/
cargo:diretor/origem:Belém-Pa/destino:São félix do Xingu–Pa/
Período:14 a 18/09/2021/diária:4,5 (quatro e meia)/objetivo:representar 
a SEdEME em reunião com a Prefeitura e instituições parceiras, durante 
a assinatura do Plano de Trabalho estabelecido entre a Secretaria e o 
Município. Na ocasião serão iniciadas as ações do cronograma estabelecido 
entre as partes para o desenvolvimento das cadeias Produtivas na cidade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 703925
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 087/2021 - GGa/sedeMe   BeLÉM 14 de seteMBro de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
i - EXclUir da Portaria de férias nº 081/2021 GGa/SEdEME, de 30/08/2021, 
publicada no doE 34.686, de 31/08/2021, por necessidade de serviço, a 
servidora liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo, identidade funcional nº 
80845108/1, ocupante do cargo de diretora, lotada nesta SEdEME.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 704325
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

..

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº 016/2021
contratante:  companhia de Gás do Pará – Gás do Pará.
contratado: apolo Tubulars S/a - cNPJ nº 42.419.150/0001-84
objeto: fornecimento de Tubos em aço carbono aPi l GraU B, schedule 
40, com revestimento anticorrosivo em polietileno extrudado, tripla 
camada, para o ramal de distribuição de gás de Barcarena-Pa.
Vigência: 12 meses Modalidade: Pregão Eletrônico nº 03/2021 – Processo nº 016/2021.
data de assinatura: 08 de setembro de 2021.
Valor Estimado: r$ 1.007.031,60 (um milhão e sete mil, trinta e um reais 
e sessenta centavos).
Dotação orçamentária: Próprio.
Fonte de Recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado.
Pelo contratado: rafael alcides raphael e césar augusto Peixoto de castro Palhares.

Protocolo: 704090
eXtrato de coNtrato Nº 027/2021
contratante:  companhia de Gás do Pará – Gás do Pará.
contratado: Braz & Braz ltda. - cNPJ nº 10.251.429/0001-05
objeto: Prestação de serviços de locação de veículos.
Vigência: 12 meses
Modalidade: contratação direta Por dispensa de licitação com base na lei 
13.303/16 – Processo nº 027/2021.
data de assinatura: 10 de setembro de 2021.
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Valor Estimado: r$ 26.160,00 (vinte e seis mil, cento e sessenta reais).
Dotação orçamentária: Próprio.
Fonte de Recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macedo.
Pelo contratado: ricardo Gomes Braz da Silva.

Protocolo: 704116
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMero da disPeNsa: 020/2021.
daTa da diSPENSa E raTificaÇÃo: 30.08.2021.
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 2021NE00476. NÚMEro Prd: 
242022021000146.
oBJETo: contratação de empresa especializada para renovação de 01 
(um) Certificado Digital para Pessoa Física, do tipo e-CPF A3, com validade 
para 36 (trinta e seis) meses.
coNTraTada: SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE dadoS – 
SErPro. cNPJ n.º 33.683.111/0001-07.
f.P.: 700201.22.122.1297.8338. foNTE: 0261000000. ElEMENTo dE 
dESPESa: 339040.
Valor ToTal: r$ 206,00 (duzentos e seis reais).
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 - ii, da lei N° 13.303/16, e regulamento 
interno de licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo n.º 2021/928120.
ordENador: EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES - PrESidENTE, em 
exercício | codEc.

Protocolo: 704163
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

coNtrato
.

contrato: 002/2021 - NePMV | licitação: Pregão Eletrônico n.º 002/2021 – 
NEPMV | objeto: aquisição de 50 Nobreaks 1200 Va | Valor Total: r$ 31.000,00 
(trinta e um mil reais) | data da assinatura: 13/09/2021 | Vigência: Se inicia 
com sua assinatura e se encerra com o recebimento definitivo e o respectivo 
pagamento de todos os equipamentos adquiridos pelo coNTraTaNTE 
| funcional Programática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 
449052 - Plano interno: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 / 0306 
| contratada: BElPara coMErcial lTda | c.N.P.J.: 05.903.157/0001-40 
| Endereço: Travessa Humaitá nº 2233 – Térreo. cEP 66.093-047, Bairro do 
Marco, Belém/Pa | ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa.

Protocolo: 703838
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 085/2021 – 14  de seteMBro  de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito crEdcidadÃo, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/São João de Pirabas/Belém, com o objetivo de realizar 
palestras e cadastros aos futuros microempreendedores dos municípios 
acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
EriKa PriScila caSTElo TaVarES 5948461-3 Gerente regional 15 e 16/09/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 704319
Portaria nº 083/2021 – 14  de seteMBro  de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito crEdcidadÃo, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias as servidoras abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/aurora do Pará/Belém, com o objetivo de realizar 
entrega de cartas de crédito aos microempreendedores dos municípios 
acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de 
diárias

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953839-1 coord. oPEracioNal 15/09/2021 1/2

EllEN PaTricia coUTiNHo NoGUEira 57199970 GErENTE adMiNiS-
TraTiVo 15/09/2021 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 704252
Portaria nº 084/2021 – 14  de seteMBro  de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/São João de Pirabas/castanhal, com o objetivo de 
realizar palestra e cadastro de crédito aos microempreendedores dos 
municípios acima mencionado, do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
rENaTa KEllY dE GoiS 

BarrEiroS 59466293-1 Gerente regional 15 a 16/09/2021    1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 704287
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo 
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 682/2021, de 14 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS 
PÚBlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto/ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1013995, de 14/09/2021 
e os termos do Memorando nº 5/2021/cPl/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WilSoN PrUdÊNcio dE MoUra filHo, matrícula 
nº. 5950417/1, ocupante do cargo de assessor ii, para responder como 
Presidente da comissão Permanente de licitação, no período de 15/09/2021 
a 29/09/2021 (15 dias), sem ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas 
atribuições, em razão do titular o servidor lEaNdro dE aGUiar alVES, 
matrícula 5950412/1, está usufruindo do gozo de férias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 704305
.

errata
.

retiFicaÇÃo de 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 E 
ViGÊNcia: 13/03/2021 a 13/03/2023
Leia-se: EXTraTo dE coNTraTo Nº 71/2021-TP Nº 12/2021 E ViGÊNcia: 
13/09/2021 a 13/09/2023
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 703819
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 72/2021 - coNVite Nº 19/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
arKHiTEKToN aSSociadoS lTda - cNPJ nº 67.978.379/0001-80
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, Visando Elaboração 
de Projetos Executivos de arquitetura e Engenharia Para reforma, 
ampliação e adequação no Hospital ophir loyola, nos Seguintes Setores: 
central de Material Esterilizado, divisão de Medicina Nuclear e divisão de 
radioterapia (Bunkers), em Belém, neste Estado
ViGÊNcia: 15/09/2021 a 12/02/2023
Valor: r$ 210.091,86
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE01797
doTaÇÃo orÇaMENTária:  
90101 10.302.1427.8289 449051 0103/0303
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua Tomás Morus, 81, conj. 201, água Branca, cEP 0500-090, São Paulo-SP
Telefone: (11) 3586-5719

Protocolo: 704341
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.

diÁria
.

Portaria Nº 671/2021, de 09 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/982310, de 03/09/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2, 
cargo/função: coordenador.
OBJETIVO: Proceder fiscalização nas Obras: Contrato Nº 29/2020- 
conclusão do Sistema de abastecimento de água no Município de anajás/
Pa e contrato nº 33/2021 - conclusão do Sistema de abastecimento de 
água no Município de afuá/Pa.
dESTiNo: anajás e afuá/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 28/09 a 01/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 703787
.

oUtras MatÉrias
.

errata ao terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de 
Processo LicitatÓrio – toMada de PreÇos Nº 024/2021-sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
coNSTrUÇÃo dE aBaTEdoUro dE fraNGo, no Município de BarcarENa, 
neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
Na publicação ocorrida no dia 14 DE SETEMBRO DE 2021, diário oficial Nº 34.697
oNde se LÊ: r$ 738,54 (Quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e 
trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
Leia-se: 491.738,54 (Quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e 
trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
Belém-Pa, 14 de setembro de 2021
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 704205
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 42/2017
Objeto: Em face dos acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam 
ajustadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$4.424.873,35 
(quatro milhões e quatrocentos e vinte e quatro mil e oitocentos e 
setenta e três reais e trinta e cinco centavos), passando o valor global 
de r$81.360.079,50 (oitenta e um milhões e trezentos e sessenta mil 
e setenta e nove reais e cinquenta centavos), para r$85.784.952,85 
(oitenta e cinco milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e novecentos 
e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), representando um 
aumento na ordem de 5,347314% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 30.08.2021.
Contratada: Consórcio Carmona-Calcar-Ikopp, CNPJ: 28.681.268/0001-55.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 704290
2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 05/2020
Objeto: Em face dos acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam 
ajustadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$373.184,95 
(trezentos e setenta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e noventa 
e cinco centavos), passando o valor global de r$746.872,95 (setecentos 
e quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco 
centavos), para r$1.120.057,90 (um milhão e cento e vinte mil e cinquenta 
e sete reais e noventa centavos), representando um aumento percentual 
de 49,96% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 30.08.2021.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda., cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 704285
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 56/2018
objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços, por mais 3 
(três) meses, iniciando em 16.07.2021, encerrando em 15.10.2021, 
e o prazo de vigência contratual, por mais 2 (dois) meses, iniciando 
em 16.10.2021, encerrando em 15.12.2021.
data de assinatura: 14.09.2021.
contratada: Senha Engenharia & Urbanismo S.S., cNPJ: 36.863.538/0001-77.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 704281

5° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 19/2017
objeto: revisão de preços do contrato em epígrafe, acrescendo mensalmente 
o valor de r$22.191,67 (vinte e dois mil e cento e noventa e um reais e sessenta 
e sete centavos), passando de r$88.766,67 (oitenta e oito mil e setecentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), para r$110.958,33 (cento 
e dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), e 
acrescendo ao valor global o montante de r$266.300,00 (duzentos e sessenta 
e seis mil e trezentos reais), passando de r$1.065.200,00 (um milhão e 
sessenta e cinco mil e duzentos reais), para r$1.331.500,00 (um milhão e 
trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), representando um aumento 
na ordem de 25% em relação ao valor inicial do contrato.
data da assinatura: 27.08.2021.
contratada: Ticket Soluções HdfGT S/a., cNPJ: 03.506.307/0001-57.
ordenador: José antônio de angelis. 

Protocolo: 704267
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 04/2020
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio em epígrafe por mais 
12 (doze) meses, iniciando em 10.09.2021, encerrando em 09.09.2022.
data da assinatura: 27.08.2021.
cedente: Município de Prainha, cNPJ: 04.860.854/0001-07.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 704271
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2021
o diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, HoMoloGa o resultado 
da licitação Pregão Eletrônico de Nº 07/2021, na forma da lei de nº 
10.520/2002, lei federal nº 13.303/2016, decreto Estadual nº 2.121/2018 
do decreto federal de nº 5.450/2005, e do regulamento interno de licitações 
e contratos da coHaB-Pa - rilc, por atender as exigências do Edital.
Belém, Pa, 10/09/2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 703890
.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2021
Processo adMiNistratiVo Nº  2020/605358
o Pregoeiro da coHaB-Pa, em conformidade com o inciso iV do art.3º 
c/c o inciso XX do art. 4º, ambos da lei nº 10.520/02 e o inciso iX do 
art. 11º do decreto federal de nº 5.450/05 e disposições do Edital da 
licitação, adJUdica e torna Publico o resultado da licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico de Nº 07/2021, para serviços de recrutamento, seleção e 
acompanhamento de aprendizes, em favor da empresa abaixo:
cENTro dE iNTEGracao EMPrESa EScola ciEE, por apresentar a melhor 
proposta no valor global de r$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Belém, Pa, 10/09/2021.
albano Bulhões leite
Pregoeiro da coHaB-Pa.

Protocolo: 703887
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 419 de 10 de seteMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.   
r E S o l V E: 
i - dESiGNar o servidor aNTÔNio alVES dE MElo, identidade funcional nº 
57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, para responder pelo cargo de Gerente, GEP-
daS-011.3, no período de 01/09 a 30/09/2021, com todas as vantagens inerentes 
ao cargo, durante o impedimento do titular MarcElo liENdro da SilVa aMaral, 
identidade funcional nº 5954298/1, lotado a diretoria de administração e finanças, 
que se encontra de férias, no período acima citado, conforme Portaria nº 326 de 
28/07/2021, publicada no doE nº 34.655 de 30/07/2021.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 01/09/2021. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 10 de Setembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 703799
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Portaria Nº 419 de 10 de seteMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.                       
r E S o l V E: 
i - dESiGNar o servidor aNTÔNio alVES dE MElo, identidade funcional 
nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na 
diretoria de administração e finanças – daf, para responder pelo cargo de 
Gerente, GEP-daS-011.3, no período de 01/09 a 30/09/2021, com todas as 
vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do titular MarcElo 
liENdro da SilVa aMaral, identidade funcional nº 5954298/1, lotado 
a diretoria de administração e finanças, que se encontra de férias, no 
período acima citado, conforme Portaria nº 326 de 28/07/2021, publicada 
no doE nº 34.655 de 30/07/2021.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 01/09/2021.   
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 10 de Setembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 703916
.

errata
.

Fica retificado na Portaria nº 338, de 04/08/2021, publicada no 
d.o.e. nº 34.659, de 05/08/2021.
onde se lê: laudo Médico nº 70639 de 15/03/2021.
Leia-se: laudo Médico nº 77749 de 27/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 14 de setembro de 2021.

Protocolo: 704282
Fica retificado na publicação da Portaria nº 422, de 10 de setembro 
de 2021, publicada no doe nº 34.697 de 14/09/2021.
onde se lê: 03 e 1/2 (quatro e meia) diárias
Leia-se: 03 e 1/2 (três e meia) diárias
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 14 de setembro de 2021.

Protocolo: 704236
.

diÁria
.

Portaria Nº 424 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 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:
i - coNcEdEr ao servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, matricula 
57214839/1 ocupante 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 a 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.
ii - Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 13/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 13 de Setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças
*republicada por conter incorreções no doE nº 34.697 do dia 14/09/2021.

Protocolo: 704324
Portaria Nº 427 de 14 de seteMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, 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 2021/809216. 
r E S o l V E: 
i – autorizar os servidores EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada 
na SEcad, a viajar ao distrito de Mosqueiro-Pa, nos dias 27 e 28/08/2021, 
a fim de realizar visita de avaliação com os atuais alunos do Programa 
forma Pará de Mosqueiro, ação do Governo do Estado, para ofertar cursos 
de nível superior em parceria com as prefeituras locais, e BENiGNo iSraEl 
QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá a Secretária adjunta ao referido distrito.
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.
iii - Esta Portaria possui efeitos retroativos a 27 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 14 de setembro de 2021. 
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 704182

Portaria Nº 425 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1003990;         
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade 
funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar ao município de Tailândia-
PA, no período de 08/09 a 10/09/2021, a fim de conduzir colaborador 
eventual, em visita técnica para acompanhamento da obra da EETEPa .
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 13 de setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 704120
Portaria Nº 426 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 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 o servidor roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade 
funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, a viajar ao município de curuçá-Pa, nos dias 
16 e 17/09/2021, a fim de conduzir os técnicos do programa Forma Pará e 
os Cinegrafistas que irão fazer toda a cobertura da palestra que o Secretário 
carlos Edilson Maneschy fará aos alunos de Enfermagem do forma Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 13 de setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 704130
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO 
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo 
terMo aditiVo ao coNVÊNio N°001/2021
coNVÊNio Nº 019/2019 – FaPesPa/UFPa
Processo n° 2019/402418
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
convenente: Universidade federal do Pará – UfPa
cNPJ: 34.621.748/0001-23
objeto do Termo aditivo:
1.Prorrogação da vigência do convênio n°019/2019 por mais 12 (doze) meses
2.alteração do cronograma de Execução (Meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho
data de assinatura: 10/09/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho.

Protocolo: 703919
..

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 319/2021-seeL, de 10 de seteMBro de 2021.
coNcEdEr ao servidor carloS aUGUSTo dE alMEida BarBoSa, 
Matrícula nº 6320708/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
Esporte em Educação física, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no 
período de 20/09/2021 a 18/11/2021, referente ao triênio 2011/2014. 
ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 703922
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 322/2021-seeL, de 13 de seteMBro de 2021.
dESiGNar os servidores rafaEl THEocHaroPoUloS corrÊa 
(Pregoeiro), 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 - SrP, para realizar 
aquisição de material 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: 704060
.

FÉrias
.

Portaria Nº 321/2021-seeL, 10 de seteMBro de 2021.
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor JoSE MarilENo BoTElHo 
PoNTES, matrícula nº 57202118/1, referente ao exercício 2019/2020, no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 703938
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 320/2021-seeL, de 10 de seteMBro de 2021.
coNcEdEr, de acordo com o art. 72, iii da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime 
Jurídico Único), 08 (oito) dias de licença Nojo a servidora KaTia Maria aNdradE 
dE oliVEira, matrícula nº 51855913, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de Esporte em Educação física, lotada na diretoria Técnica de Esporte e lazer - 
dTEl, em decorrência do falecimento de sua Genitora, no período de 15/08/2021 
a 22/08/2021. ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 703926
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-HaBiliTada;
•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 – iNaBiliTada;
•CONDESA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 
SaNEaMENTo EirEli, cNPJ:32.914.155/0001-20 – iNaBiliTada.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão 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 
* republicada por ter saído com incorreções no doe nº 34.697 de 
14/09/2021

Protocolo: 704136
..

secretaria de estado 
de tUrisMo

.

..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 418/GEPS/SETUr dE 14 dE SETEMBro dE 2021;coNSidEraNdo 
os termos do Processo Nº 2021/986125; rESolVE: i – dESiGNar a comissão 
de seleção da SElEÇÃo PÚBlica dE ProJEToS dE EVENToS GEradorES dE 
flUXoS TUrÍSTicoS NoS MUNicÍPioS ParaENSES, referente ao Edital de 
chamamento Público nº 001/2021, composta pelos servidores abaixo descritos:

QTd NoME MaTricUla fUNÇÃo Na coMiSSÃo
01 allYSoN EUGENio NEri dE oliVEira 57203859/1 PrESidENTE 
02 daYaNE BEaTriZ ModESTo fErrEira 5960393/1 MEMBro 
03 rafaElla caroliNa dE BriTo 55585723/1 MEMBro 
04 UlTiMo aUGUSTo corrÊa dE MiraNda 55589514/1 SUPlENTE 
05 Maria dE fáTiMa c. BooiJ 5888245/1 SUPlENTE 

ii – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.;registre-se, 
publique-se e cumpra-se. aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.diretor de 
administração e finanças

Protocolo: 703982
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 419/2021-GePs/setUr, de 14 de seteMBro de 
2021;coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria 
Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização 
dos contratos na administração pública; coNSidEraNdo os termos do 
Processo nº. 2021/601899; rESolVE:i - dESiGNar o servidor arMiNo 
JoSÉ BarrETo GoNÇalVES, matrícula nº 5958991/1, cPf: 300.993.312-
68, ocupante do cargo de Coordenador de Marketing, como fiscal de 
contrato para fiscalizar e acompanhar a contratação de stand na 35ª 
Feira de Negócios Turísticos estabelecida pelo Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 001/2021 entre a Secretaria de Estado de Turismo (SETUr) e 
a UGarT – União Gaúcha dos representantes de Turismo do rGS, a contar 
de 03/08/2021;ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.registre-se, publique-se e cumpra-
se.aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 704067
.

diÁria
.

Portaria 420/GePs/setUr de 14 de seteMBro de 2021; coNSidEraNdo 
os termos do processo 2021/990178; rESolVE: conceder 02 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor adMilSoN alcÂNTara da SilVa, matrícula funcional nº 
54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisas;OBJ: a fim de organizar e conduzir 
a “Oficina do Programa de Regionalização do Turismo” 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: 703971
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 417/GePs/setUr de 14 de seteMBro de 2021; 
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a Portaria Nº 392/2021, publicada no doE 
34.688 de 02/09/2021; registre-se, publique-se e cumpra-se. aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 703800
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 463/2021-GGP/dPG de 08/09/2021
considerando o Processo nº 2021/790861– dEfPUB, de 20/07/2021. 
RESOLVE: Conceder 08 (oito) dias de afastamento para fins de Licença 
casamento (Gala) a Servidora Publica JUlia TÓTola forÇa lEiTao, 
matrícula nº 5910736, conforme o art. 72 da lei 5.810/94, para gozar no 
período de 27/08/2021 a 03/09/2021. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM 
diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 703935

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 461/2021-GGP/dPG de 08/09/2021
considerando Processo nº 2021/957432 - dEfPUB- dE 31/08/2021; 
rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 73890, licença para 
tratamento de Saúde à Servidora Pública Maria dE NaZarE SalES dE 
frEiTaS, matrícula nº. 3241360, no período de 19/01/2021 a 17/06/2021, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 703930
Portaria Nº 462/2021-GGP/dPG de 08/09/2021
considerando Processo nº 2021/911047- dEfPUB- dE 55588706; rESolVE: 
conceder conforme laudo Médico nº 79314, licença para tratamento de 
Saúde à defensora Pública JENiffEr dE BarroS rodriGUES, matrícula 
nº. 55588706, no período de 18/08/2021 a 16/09/2021, de acordo com 
o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 703931
Portaria Nº  460/2021-GGP/dPG de 08/09/2021
considerando Processo nº 2021/782544- dEfPUB- dE 16/07/2021; rESolVE: 
conceder conforme laudo Médico nº 78986, licença assistência por motivo 
de doença para acompanhar pessoa da família ao defensor Público aUGUSTo 
SEiKi KoZU, matrícula nº. 55588702, no período de 19/07/2021 até 
13/08/2021, art. 86 do rJU, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Para

Protocolo: 703928
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 521/2021-GGP-dPG, de 10  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/ 969463. rESolVE: 
dESiGNar a defensora Pública lariSSa dE alMEida BElTrao roSaS, 
id. funcional: 57234669/ 1, para responder pela coordenação do Núcleo 
de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero – NUGEN, desta 
defensoria Pública do Estado do Pará, durante o período de férias da 
titular, a defensora Pública, lariSSa MacHado SilVa NoGUEira, id. 
funcional: 57190943 / 1, no período de 13/09/2021 a 02/10/2021 – 20 
dias, resguardados os efeitos financeiros.
MoNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 704047
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 951/2021 – da, 01/09/2021.
Nome: adalberto da Mota Souto, mat.3083462, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 800,00
Natureza da despesa: 339036 – r$ 200,00
Prazo para aplicação: 30 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 704078
Portaria 881/2021 – da, 23/08/2021.
Nome: João carlos da fonseca, mat. 57202183, cargo auxiliar de defensoria.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – r$ 8.798,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 704010
..

diÁria
.

Portaria 983/2021 - da,08/09/2021. conceder 1, diária(s) 
aos Servidores aNdrÉ oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, 
cargo ENGENHEiro ciVil, lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, 
matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria 
E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa Na SEdE rEGioNal do 
caETÉ. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a caPaNEMa, período 27/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704309
Portaria 970/2021 - da,08/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao defensor WalTEr aUGUSTo BarrETo TEiXEira, matrícula 54191077, 
objetivo rEaliZara aTENdiMENTo No MUNicÍPio dE MoJU (24 
E 25/08) Servidor(es) adEildo SaNToS doS SaNToS, matrícula 
0035785, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSor Para 
rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico dE aBaETETUBa Para MoJU (24 E 
25/08) fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a MoJU, período 24/08/2021 a 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 703943
Portaria 972/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária 
ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, cargo 
MoToriSTa, Para dESlocar-SE dE caPaNEMa a BElÉM, No dia 20.08.2021, 
coM a fiNalidadE dE BUScar MaTErial dE EXPEdiENTE Para a rEGioNal. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704147
Portaria 971/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores EliNaldo oliVEira dE liMa, matrícula 5927307, cargo 
GErENTE dE SErViÇoS e Eric coSTa MarTiNS, matrícula 57207074, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar TraNSPorTE dE MaTErial. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a MaracaNÃ, período 17/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704129
Portaria 970/2021 - da,08/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao defensor WalTEr aUGUSTo BarrETo TEiXEira, matrícula 54191077, 
objetivo rEaliZara aTENdiMENTo No MUNicÍPio dE MoJU (24 E 
25/08) e Servidor adEildo SaNToS doS SaNToS, matrícula 0035785, 
cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSor Para rEaliZar 
aTENdiMENTo ao PÚBlico dE aBaETETUBa Para MoJU (24 E 
25/08) fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a MoJU, período 24/08/2021 a 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704121

Portaria 978/2021 - da,08/09/2021. conceder 3 + 1\2, diária(s) 
ao defensor roNaldo NoGUEira MarQUES, matrícula 5957733, objetivo 
dESlocaMENTo Para cUrSo dE forMaÇÃo, coNSoaNTE coNVocaÇÃo 
da Portaria Nº 29/2021/GaB/dPG, dE 29 dE JUNHo dE 2021. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de caMETá a BElEM, período 25/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704238
Portaria 979/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores alMiNo alBUES GoNÇalVES NETo, matrícula 5959702, 
cargo TÉcNico EM iNforMáTica, MarcElo doS SaNToS GaMBoa, 
matrícula 57211830-1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica 
a, faBio JoSE da SilVa MacHado, matrícula 54197217, cargo 
SEcrETário(a) dE dirEToria, EdiNaldo TENorio dE frEiTaS, matrícula 
57234526-1, cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica a, raiMUNdo 
NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, 
objetivo coNfiGUraÇÃo dE ESTrUTUra lÓGica fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
MariTUBa, período 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704243
Portaria 977/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores EdiNaldo TENorio dE frEiTaS, matrícula 57234526-1, 
cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica a, raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo MaNUTENÇÃo Na 
rEdE TElEfÔNica fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 24/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704231
Portaria 974/2021 - da,08/09/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
as Servidoras roSaNa Maria frEiTaS dE lEMoS, matrícula 555880592, 
cargo aSSiSTENTE Social, MiSlENE liMa SilVa, matrícula 54191092, 
cargo PSicÓloGa, objetivo aÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS. ViSiTa 
iNSTiTUcioNal a dP dE ParaUaPEBaS. fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a ParaUaPEBaS, 
período 13/09/2021 a 15/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704211
Portaria 975/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo 
SEcrETário(a) dE NÚclEo METroPoliTaNo, daVidSoN BrENo SoUZa 
da coNSolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E 
PaTriMoNio, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar adEQUaÇÃo da NoVa SEdE da dEfENSoria 
EM MariTUBa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 25/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704218
Portaria 976/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo 
SEcrETário(a) dE NÚclEo METroPoliTaNo, daVidSoN BrENo SoUZa 
da coNSolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E 
PaTriMoNio, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar adEQUaÇÃo da NoVa SEdE da dEfENSoria 
EM MariTUBa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 26/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704225
Portaria 973/2021 - da, 08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária 
ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, cargo 
MoToriSTa, Para dESlocar-SE dE caPaNEMa a BraGaNÇa, No dia 
23.08.2021, coM a fiNalidadE dE ENTrEGar MaTErial dE EXPEdiENTE. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704204
Portaria 980/2021 - da,08/09/2021. conceder 1, diária(s) a defensora 
BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar 
JUriS Na cidadE dE GoiaNÉSia fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia 
do Pará, período 23/08/2021 a 24/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704275
Portaria 982/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores EliNaldo oliVEira dE liMa, matrícula 5927307, cargo 
GErENTE dE SErViÇoS, NilToN da coSTa MoNTEiro, matrícula 
57211743, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar PEQUENoS rEParoS 
No PrÉdio Para iNaUGUraÇÃo da NoVa SEdE. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
MariTUBa, período 24/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704297
Portaria 981/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
a defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 80845729/4, objetivo 
rEaliZar iTiNErÂNcia EM GoiaNÉSia fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia 
do Pará, período 27/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 704292
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JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa 
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 
rePetiÇÃo
toMada de PreÇos Nº 003/tJPa/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução da obra para 
a recuperação da pintura da fachada do conjunto arquitetônico do Fórum 
criminal e impermeabilização das lajes e fachadas dos blocos a e B, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em razão 
da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante às sessões 
públicas decorrentes, medidas de prevenção controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde dos participantes, a fim de evitar a disseminação 
da doença, mediante Protocolos recomendados pela organização Mundial 
de Saúde, Ministério da Saúde, conselho Nacional de Justiça, Secretarias de 
Saúde, Estadual e Municipal, bem como as normas emanadas por este Poder.
abertura: 04/10/2021, às 10 horas (horário local).
As sessões públicas ocorrerão no Auditório do Serviço de Licitações, Prédio - 
Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 3089, 
bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: Cópia gratuita em mídia magnética da 
licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo das cópias. 
informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br Belém, 
14/09/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 704280
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 003/tJPa/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo da 
oBra dE coNSTrUÇÃo do NoVo fÓrUM dE SÃo fÉliX do XiNGU, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em razão 
da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante às sessões 
públicas decorrentes, medidas de prevenção controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde dos participantes, a fim de evitar a disseminação 
da doença, mediante Protocolos recomendados pela organização Mundial 
de Saúde, Ministério da Saúde, conselho Nacional de Justiça, Secretarias de 
Saúde, Estadual e Municipal, bem como as normas emanadas por este Poder.
abertura: 19/10/2021, às 10 horas (horário local).
As sessões públicas ocorrerão no Auditório do Serviço de Licitações, Prédio - 
Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 3089, 
bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: Cópia gratuita em mídia magnética da 
licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo das cópias. 
informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br Belém, 
14/09/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 704173
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 002/tJPa/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
da oBra dE coNSTrUÇÃo do NoVo fÓrUM dE SaliNÓPoliS, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em razão 
da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante às sessões 
públicas decorrentes, medidas de prevenção controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde dos participantes, a fim de evitar a disseminação 
da doença, mediante Protocolos recomendados pela organização Mundial 
de Saúde, Ministério da Saúde, conselho Nacional de Justiça, Secretarias de 
Saúde, Estadual e Municipal, bem como as normas emanadas por este Poder.
abertura: 18/10/2021, às 10 horas (horário local).
As sessões públicas ocorrerão no Auditório do Serviço de Licitações, Prédio - 
Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 3089, 
bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: Cópia gratuita em mídia magnética da 
licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo das cópias. 
informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br Belém, 
14/09/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 704169
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 001/tJPa/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
da oBra dE coNSTrUÇÃo do NoVo fÓrUM dE XiNGUara, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em razão 
da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante às sessões 
públicas decorrentes, medidas de prevenção controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde dos participantes, a fim de evitar a disseminação 
da doença, mediante Protocolos recomendados pela organização Mundial 
de Saúde, Ministério da Saúde, conselho Nacional de Justiça, Secretarias de 

Saúde, Estadual e Municipal, bem como as normas emanadas por este Poder.
abertura: 15/10/2021, às 10 horas (horário local).
As sessões públicas ocorrerão no Auditório do Serviço de Licitações, Prédio - 
Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 3089, 
bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: Cópia gratuita em mídia magnética da 
licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo das cópias. 
informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br Belém, 
14/09/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 704162
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 018/2021. – o TriBUNal 
dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado pela sua Secretária 
de administração, Sra. dEBora MoraES GoMES, brasileira, servidora pública, 
portadora da carteira de identidade n°. 1602961 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf 
sob o n°. 257.584.702-87, designada pela Portaria nº. 450/2021-GP, publicada 
no diário de Justiça de 02 de fevereiro de 2021, vem atualizar o contrato n° 
019/2020/TJPA, para nomear um fiscal substituto, conforme abaixo: 

coNTraTo coNTraTada fiScal SUBSTiTUTo 

0019/2020 WEBTriP aGÊNcia dE ViaGENS E TUriSMo EirEli. 

 
KlaUS rHoSSard SEaBra GUiMarÃES 

Matrícula 
nº. 112267 

  
  

 
data da assinatura: 01 de setembro de 2021. // Pa-
MEM-2021/29808. // responsável pela assinatura: dEBora MoraES 
GoMES – Secretária de administração. 

Protocolo: 703831
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 019/2021. 
– o triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dEBora MoraES 
GoMES, brasileira, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do 
Pará, portadora da carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no 
cPf/Mf sob o nº.257.584.702-87, designada pela Portaria nº. 450/2021-
GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 
fevereiro de 2021, vem atualizar o acordo de cooperação Técnica nº 
038/2019/TJPA para substituir a fiscal indicada pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Pará, conforme 
requerido pelo Excelentíssimo Secretário adjunto de Gestão administrativa 
da SEGUP e de acordo com a tabela abaixo: 

acordo dE cooPEra-
ÇÃo TÉcNica acordaNTE fiScal aTUal 

SEGUP 

 
NoVo fiScal 

SEGUP 

038/2019 SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social do ESTado do Pará 

 
adriaNE coSTa 

alVES 
MaT.: 5936907 

  
  

 
HElToN cHarlES 
araÚJo MoraiS 
MaT.: 5706386 

 
data da assinatura: 13 de setembro de 2021. // Pa-
MEM-2021/33971. // responsável pela assinatura: dEBora MoraES 
GoMES – Secretária de administração. 

Protocolo: 703824
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 020/2021. – o 
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ, neste ato representado 
pela sua Secretária de administração, Sra. dEBora MoraES GoMES, 
brasileira, servidora pública, portadora da carteira de identidade n°. 
1602961 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o n°. 257.584.702-87, designada 
pela Portaria nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de 
fevereiro de 2021, vem atualizar o contrato n° 008/2021/TJPa, com 
fundamento no art. 65, §8º da lei 8.666/93 e alterações, para alterar o 
fiscal demandante, conforme o quadro abaixo: 

coNTraTo coNTraTada aNTiGo fiScal dEMaNdaNTE NoVo fiScal dEMaNdaNTE 

008/2021 rESoUrcE aMEricaNa 
lTda. 

clEBEr roBErTo PaES da 
rocHa 

Matrícula 109762 

 
fáBio cEZar MaSSoUd SalaME da 

SilVa 
Matrícula 
nº. 59579 

  
  

 
data da assinatura: 13 de setembro de 2021. // Pa-
MEM-2021/33359 // responsável pela assinatura: dEBora MoraES 
GoMES – Secretária de administração – TJPa. 

Protocolo: 703845
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 030/2019-TJPA// Partes: 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de Curionópolis CNPJ/
Mf 22.938.732/0001-60- objeto: implantação e implementação do núcleo 
de digitalização na comarca de Parauapebas, com vistas à digitalização de 
todos os processos que atualmente tramitam fisicamente nas Varas Cíveis e 
da fazenda Pública e das comarcas do Sudeste do Pará.// objeto do aditivo: 
prorrogação de vigência, atualização da cláusula Nona que trata da prestação 
de contas e do Plano de Trabalho no que tange ao cronograma de desembolso 
e o remanejamento dos saldos dos recursos não utilizados para compra de 
equipamentos e contratação de serviços.// Vigência do aditivo: 24 meses; 
início em 31/08/2021 e término em 30/08/2023.// data da assinatura: 
30/08/2021//responsável pela assinatura: desembargadora célia regina de 
lima Pinheiro – Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 703863
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.

oUtras MatÉrias
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 026/2021-tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a ordEM doS 
adVoGadoS do BraSil/Pa - SUBSEÇÃo caMETá //objeto: cooperação 
mútua entre os partícipes para a digitalização e virtualização do acervo 
físico das unidades judiciárias do Polo de cametá-Pa, visando a implantação 
do acervo 100% digital, conforme Plano de Trabalho elaborado pelas 
partes // Vigência: 12 (doze) meses, início em 13/09/2021 e término 
em 13/09/2022 // recursos: não haverá repasse de recurso entre os 
partícipes.// foro: Belém/Pa// data da assinatura: 13/09/2021 //. 
responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – 
desembargadora Presidente do TJ/Pa. 

Protocolo: 704212
extrato do acordo de cooperação técnica nº. 025/2021-tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE BraSil NoVo/Pa // objeto: cooperação mútua entre os 
partícipes para a digitalização e virtualização do acervo físico da comarca 
de Brasil Novo, visando a implantação do acervo 100% digital, conforme 
Plano de Trabalho elaborado pelas partes // Vigência: 12 (doze) meses, 
início em 13/09/2021 e término em 13/09/2022 // recursos: não haverá 
repasse de recurso entre os partícipes.// foro: Belém/Pa // data da 
assinatura: 13/09/2021 // responsável pela assinatura: célia regina de 
lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa. 

Protocolo: 704214
extrato de termo de rescisão antecipada  ao termo de concessão 
Administrativa Remunerada n° 051/2020/TJPA // Partes: TJ/Pa 
e a empresa WaNdEMBErG dE frEiTaS NoGUEira NoGUEira - ME, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 12.573.555/0001-01.// resolvem rescindir o 
contrato(Termo de concessão administrativa remunerada) nº. 051/2020/
TJPa, a contar de 09/08/2021, com fundamento nos artigos 78 e  79 , da lei 
nº. 8.666/93// data da assinatura: 09/08/2021/ foro: Belém// responsável 
pela assinatura: débora Moares Gomes – Secretária de administração.

Protocolo: 704202
extrato de termo de cancelamento - o tribunal de Justiça do estado 
do Pará, cNPJ/MF nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado 
por sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, designada 
pela Portaria nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de 
fevereiro de 2021, resolve cancelar o iTEM 04 da aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇoS Nº. 026/2020/TJPa - celebrada com a empresa iS7 iMPorTaÇÃo, 
EXPorTaÇÃo E coMÉrcio dE PEÇaS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 36.392.321/0001-26, oriunda do Pregão Eletrônico n°. 040/TJPa/2020, 
de acordo com a instrução realizada nos autos do Pa-MEM-2021/10122//data 
da assinatura: 27 de agosto de 2021//responsável pela assinatura: dEBora 
MoraES GoMES – Secretária de administração do TJ/Pa. 

Protocolo: 704258

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

Protocolo: 704398
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de rePUBLicaÇÃo de editaL
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 005/2021. TiPo: Menor preço. oBJETo: 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo 
de apoio administrativo, copeiragem, recepção, Motorista e analistas de Ti. 
NoVa daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 28/09/2021 no site: 
www.licitacoes-e.com.br. acESSo ao EdiTal: o Edital com alteração estará 
disponível nos sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 
14 de setembro de 2021. lEoNardo rafaEl fErNaNdES – Pregoeiro.

Protocolo: 703989

.

.

triBUNaL de coNtas 
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.459, de 13 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 – EXoNErar a servidora aMaNda loUrEiro XErfaN, matrícula nº 
0101696, do cargo em comissão de assessor de Planejamento NS-01, a 
partir de 14-09-2021.
ii – NoMEar a referida servidora para exercer o cargo em comissão de 
assessor Jurídico NS-01, a partir de 14-09-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 13 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 703864
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Portaria Nº 37.458, de 13 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 – EXoNErar o servidor GlaUco foNTElES oliVEira E SilVa, matrícula 
nº 0100372, do cargo em comissão de assessor Jurídico NS-01, a partir 
de 14-09-2021.
ii – NoMEar o referido servidor para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Planejamento NS-01, a partir de 14-09-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 13 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 703860
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.460, de 13 de seteMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 096/2021 - SEGP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 011541/2021.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillET, analista auxiliar 
controle Externo, matrícula n° 0100633, para exercer em substituição o cargo 
de Subsecretária de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da titular 
ElYEda dE fáTiMa doS SaNToS PESSÔa, no período 02 a 30/09/2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 13 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 704061
Portaria Nº 37.457, de 13 de seteMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 056/2021 – difi, protocolizado sob o 
Expediente nº 011431/2021,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, para exercer em substituição a função 
gratificada de Coordenadora de Orçamento e Finanças, durante o impedimento 
do titular lUciVal SilVa dE SENa, no período de 08 a 22-09-2021.
ii – dElEGar à servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, poderes para liberar arquivos de 
pagamento nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil S/a, no 
período de 08 a 22-09-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 13 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 703856
Portaria Nº 37.456, de 13 de seteMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o expediente nº 011296/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS aUGUSTo fErrEira Maia, agente auxiliar 
de Serviços administrativos, matrícula nº 0179531, para exercer em 
substituição a função gratificada de Gerente de Expediente - Secretaria 
Geral, durante o impedimento do titular, aNToNio MaNoEl GoMES da 
cUNHa TroEira, no período, no período de 01 a 30-09-2021.

Protocolo: 703803
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
terceiro terMo aditiVo
coNtrato Nº 09/2018
daTa da aSSiNaTUra: 13/09/2021.
oBJETo: o contrato original passa a ter sua vigência prorrogada por mais 
12 (doze) meses, com início em 21/09/2021 e término em 21/09/2022.
coNTraTada: GEMElo do BraSil daTa cENTErS, coMÉrcio E 
SErViÇoS lTda. (cNPJ/Mf nº: 03.888.247/0001-84).
ENdErEÇo: alameda Grajaú, nº 60, Sala 2116 – alphaville industrial – 
Barueri-SP Valor: o valor mensal de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), a contar de 21 de setembro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 – Tribunal de contas do Estado do Pará
01.032.1455 8.771 – Manutenção de Soluções de Tecnologia da informação
Natura da despesa:
3390.40 – Serviço de Tecnologia da informação e comunicação – Pessoa Jurídica
fonte de recursos:
01 – recursos ordinários
12 – receita Patrimonial – outros Poderes
contenção de crédito: 2021Nd00158
ordENadora: Maria lourdes lima de oliveira

Protocolo: 704042

QUiNto terMo aditiVo 
coNtrato Nº: 03/2020
daTa aSSiNaTUra: 09/09/2021.
oBJETo: repactuação de preços em 5,11% (cinco inteiros e onze 
centésimos porcento) do valor original do contrato.  
Valor MENSal ESTiMado: r$ 361.507,20 (trezentos e sessenta e hum 
mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 – Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 6.267 – operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natura da despesa:
3.3.90.37.04 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
contenção de crédito: 2021Nd00107
coNTraTada: SGE – Serviços Gerais E Engenharia Eireli (cNPJ nº. 
83.343.665/0001-25).
ENDEREÇO: Avenida Senador Lemos, nº 2053, Ed. Tropical Office, Sala 22, 
Bairro do Telégrafo. Belém/Pa. cEP: 66.113-000
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira.

Protocolo: 704015
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de aFirMaÇÃo e Posse deFerido a daVid BorGes reis e siLVa, 
NoMeado Para eXercer o carGo eFetiVo de aNaLista MiNisteriaL – 
esPeciaLidade: tecNoLoGia da iNForMaÇÃo do QUadro de PessoaL 
do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ.
aos quatorze dias do mês de setembro do corrente ano de dois mil e vinte e 
um, o Senhor daVid BorGES rEiS E SilVa, brasileiro, casado, natural de 
Belém/Pa, nascido aos três dias do mês de agosto do ano de mil, novecentos 
e oitenta e um, portador da cédula de identidade número 3956-corEcoN/
Pa e do cPf nº 687.641.032-34, apresentou os documentos para tomar 
posse no cargo efetivo de aNaliSTa MiNiSTErial – ESPEcialidadE: 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo do quadro de pessoal do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará, para o qual foi nomeado através da Portaria 
nº 182/2021/MPc/Pa, de treze de agosto do corrente ano, publicada no 
Diário Oficial do Estado de dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um, 
em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, e com 
fundamento na lei complementar Estadual nº 09/1992, alterada pela lei 
complementar Estadual nº 106/2016 (lei orgânica do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará) e na lei Estadual nº 8.100/2015. Estando 
todos os documentos conforme e tendo sido observado o cumprimento dos 
requisitos legais para a investidura no cargo, nos termos do art. 21 da lei 
Estadual nº 5.810/1994, o empossando presta, neste ato, o compromisso 
de servir e desempenhar fielmente os deveres do cargo para o qual foi 
nomeado, bem como de cumprir e de fazer cumprir a constituição federal, 
a constituição do Estado do Pará e as leis do país, pelo que o Procurador-
Geral de contas do Estado, Excelentíssimo Senhor doutor GUilHErME da 
coSTa SPErrY, defere o compromisso e declara-o empossado, lavrando-
se o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo 
Procurador-Geral de contas e pelo servidor ora empossado.
daVid BorGES rEiS E SilVa
GUilHErME da coSTa SPErrY

Protocolo: 703906
..

MiNistÉrio PÚBLico 
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2854/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando a necessidade de cumprimento de proposições e recomendações 
nos autos do Procedimento de correição n.º 1.00436/2021-03, 
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem, em suas respectivas lotações, na alimentação dos bancos de 
dados do Sistema SNi-Nd do conselho Nacional do Ministério Público (resolução 
cNMP n.º 136/2016), a contar de 13/09/2021, até ulterior deliberação:
alESSaNdra MarTiNS BraGa (apoio da PGJ);
odENilSoN dE JESUS SiQUEira da SilVa (apoio da PGJ);
rENaTa doS SaNToS foNSEca (apoio da PGJ);
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ricardo JoSÉ caBral dE carValHo (apoio da assessoria Jurídica da PGJ);
Maria aNGÉlica PaUla dE frEiTaS dE SoUZa (apoio da assessoria Jurídica da PGJ);
PaUlo MaUrÍcio SalES cardoSo (assessor do cPJ); e.
Márcio dE lEÃo MarTiNS (analista Jurídico - cPJ).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 14 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 704069
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do Contrato: 138/2019-MP/PA. 
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa oPEN 
TrEiNaMENToS EMPrESariaiS E EdiTora lTda EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Fornecimento de licença de uso do 
software sistema Web Gestão Tributária. Prorrogação do prazo de vigência 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, inciso iV, da lei nº 
8.666/1993, c/c cláusula Nona, item 9.1. do contrato.
data de assinatura: 14/09/2021.
Vigência do aditamento: 23/10/2021 a 22/10/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101 
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procurador 
Geral de Justiça.

Protocolo: 703850
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Convite
Número: 007/2021 (repetição do convite nº 005/2021-MP/Pa)
Objeto: Contratação de empresa ou profissional autônomo especializado 
na prestação de serviços de conservação e restauro de bens móveis para a 
restauração de um conjunto de telas de obras de arte e de placas metálicas 
do Ed. Sede do Ministério Público do Estado do Pará.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, atividade 
de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 
horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
Local de Abertura: Auditório Natanael Leitão, situado à Rua João Diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 22/09/2021.
credenciamento: 09:03h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento de despesa: 3390-39 – outros serviços de Terceiros – PJ
Elemento de despesa: 3390-36 – outros serviços de Terceiros - Pf
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior.

Protocolo: 704307
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do 
resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 037/2021-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS coNTiNUadoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa, 
iNclUiNdo o forNEciMENTo E EMPrEGo dE PEÇaS, SEM ÔNUS Para 
ESTE ÓrGÃo MiNiSTErial, EM 01 (UM) EQUiPaMENTo MUlTifUNcioNal 
(coPiadora/iMPrESSora/ ScaNNEr) MoNocroMáTica dE GraNdE 
PorTE, Marca XEroX, ModElo d 125 coM MÓdUloS dE aliMENTaÇÃo 
dE PaPEl E acaBaMENTo E coNTroladora dE iMPrESSÃo EXTErNa :
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-05.388.674/0001-00 - SToQUE SolUcoES TEcNoloGicaS S/a. - ToTal r$ 48.000,00
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 48.000,00
Valor Total do certame: r$ 48.000,00
Belém (Pa), 14 de setembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 703841
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do 
resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 035/2021-mp/pa, empreitada por 
preço global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto registro 
de preços para fornecimento de placas para identificação de ambientes 
internos e placas em vidro temperado:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-21.600.386/0001-42 - lUXNorTE - ToTal r$ 27.940,00 
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 17.940,00 
item 5 – Valor Total …. r$ 10.000,00  
Valor Total do certame: r$ 27.940,00 
Belém (Pa), 14 de setembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 703903

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do 
resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 031/2021-MP/Pa, empreitada por preço 
global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE EXaMES 
laBoraToriaiS Para a coMProVaÇÃo dE PaTErNidadE PEla aNáliSE 
dE dNa, ViSaNdo SUBSidiar oS ProcEdiMENToS EXTraJUdiciaiS 
dE rEcoNHEciMENTo dE PaTErNidadE, No ÂMBiTo do MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará :
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-33.543.219/0001-96- BiocHEMiE BioTEcNoloGia S/a. - ToTal r$ 72.160,00
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 72.160,00
10.814.997/0001-77- BioVida dNa EXaMES dE PaTErNidadE E 
iMUNiZacoES lTda- ToTal r$ 101.600,00
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 101.600,00
Belém (Pa), 14 de setembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 703899
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do 
resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 044/2021-mp/pa, empreitada 
por preço global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto a 
confecção de carimbos automáticos e convencionais, troca de borrachas e 
de refis, com fornecimento de material :
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
02.055.122/0001-00 – rcN coMErcio E SErViÇoS lTda - ToTal r$ 38.344,24 
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 38.344,24 
Valor Total do certame: r$ 38.344,24 
Belém (Pa), 14 de setembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 704192
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resultado 
da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação 
do Pregão Eletrônico nº. 043/2021-mp/pa, empreitada por preço global por 
item, no tipo maior desconto, que tem como objeto registro de preços, com 
validade de 12 meses, para aquisição eventual de livros nacionais, disponíveis 
no mercado interno para o para acervo da Biblioteca artemis leite da Silva e 
outras Unidades do Ministério Público do Estado do Pará: 
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
36.544.630/0001-74 – BEcBooKS SolUÇÕES EdUcacioNaiS lTda - 
ToTal r$ 61.690,00 
item 01 – Valor com desconto .... r$ 61.690,00 
Valor Total do certame: r$ 61.690,00 
Belém (Pa), 14 de setembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 704188
toMada de PreÇos Nº 001/2021-MP/Pa 
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de julgamento 
das propostas financeiras referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-
MP/Pa, do Processo administrativo nº 206/2018-SGJ-Ta, que tem como 
objeto a reforma em sede do MPPa no município de São domingos do 
capim (lote i); reforma em sede do MPPa no município de Tucumã (lote 
ii); e reforma em sede do MPPa no município de Mãe do rio (lote iii):
1) os servidores designados como equipe de apoio técnico deste certame, 
responsáveis pela análise das propostas financeiras, indicaram: a) 
Quanto às propostas apresentadas para o loTE i: a empresa PoSiTaNo 
arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES EirEli apresentou, em sua planilha 
orçamentária, o valor do item 1.4 (Mobilização e desmobilização de pessoal 
e equipamentos) 124% superior ao critério de aceitabilidade estabelecido 
no Edital, e o valor do item 1.5 (administração local da obra) 196% superior 
ao critério de aceitabilidade estabelecido no Edital, desatendendo ao 
subitem 10.2 e 11.1.9 do instrumento convocatório; As demais empresas 
participantes do lote i atenderam aos critérios estabelecidos no Edital, sem 
quaisquer restrições; b) Quanto às propostas apresentadas para loTE ii: 
as empresas participantes do lote ii atenderam aos critérios estabelecidos 
no Edital, sem quaisquer restrições; c) Quanto às propostas apresentadas 
para o loTE iii: as empresas participantes do lote iii atenderam aos 
critérios estabelecidos no Edital, sem quaisquer restrições.
2) diante da manifestação da equipe técnica, a comissão Permanente de 
licitação decidiu: dESclaSSificar a proposta financeira apresentada pela 
empresa PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES EirEli para o lote i;
3) e claSSificar as demais propostas financeiras, conforme registrado a 
seguir: loTE i - Em primeiro lugar a proposta apresentada pela empresa facE 
ENGENHaria lTda – EPP no valor global de r$220.057,31; em segundo lugar 
a proposta apresentada pela empresa coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirEli no valor global de r$225.753,77; loTE ii - Em primeiro lugar 
a proposta apresentada pela empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES 
EirEli no valor global de r$408.000,61; em segundo lugar a proposta apresentada 
pela empresa coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli no 
valor global de r$500.128,55; loTE iii - Em primeiro lugar a proposta apresentada 
pela empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli no valor global 
de r$418.159,35; em segundo lugar a proposta apresentada pela empresa facE 
ENGENHaria lTda – EPP no valor global de r$497.115,31; em terceiro lugar 
a proposta apresentada pela empresa coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo EirEli no valor global de r$500.573,12; em quarto lugar 
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a proposta apresentada pela empresa coElHo QUEiroZ coNSTrUÇÕES 
EirEli com proposta no valor global de r$523.078,92.
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 14 de setembro de 2021.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 704190
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021-MP/Pa
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços de alimentação.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 050/2021-SGJ-Ta, que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 034/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento da Pregoeira designada pela Portaria nº. 
2177/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a favor da 
empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
M.c. XErfaN rEcEPcoES (cNPJ: 05.332.940/0001-00):
Grupo 01 - Valor global: r$ r$ 284.120,00;
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 704195
.

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 007/2021-MP/3ªPJP
o Ministério Público do Estado do Pará, através da 3ª Promotoria de 
Justiça cível de Parauapebas, no uso de suas atribuições constitucionais e 
infraconstitucionais, nos termos dos arts. 127 e 129 da cf/88, art. 66, § 2º do 
Código Civil, art. 26, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), 
art. 54, i, da lei complementar Estadual nº 057/06, art. 8º, iii e iV da 
resolução nº 174/2017, torna pública o Procedimento administrativo SiMP n° 
006770-030/2021, o qual encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Parauapebas, situada na rua c, Qd. 37, lt. 07 e 08, Bairro cidade Nova, cEP 
68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone/fax: (94) 3352-6400.
Portaria nº 007/2021-MP/3ªPJP
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará
Polo Passivo: iNSTiTUTo ParaENSE dE ESPorTE E EdUcaÇÃo SaMUrai-ZEN.
Assunto: Apuração de prestação de contas finalísticas do Instituto Paraense 
de Esporte e Educação Samurai-Zen, inscrita no cNPJ nº 09.021.952/0001-
66, em relação aos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Parauapebas 
nos últimos 05 (cinco) anos.
Parauapebas/Pa, 02 de setembro de 2021.
VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo – 5ª Promotora de Justiça cível de 
Parauapebas, respondendo cumulativamente pela 3ª Promotoria de Justiça 
da família, registros Públicos, fundações Entidades de interesse Social e 
da defesa do consumidor

Protocolo: 704089
Procedimento Administrativo
001608-131/2016
origem: 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci
data de instauração: 01/07/2019
Objeto: Instaurado tendo por objeto fiscalizar o número de vagas em creche, 
localizadas no distrito de outeiro, para que atendam a contento as crianças 
daquele distrito, em especial as crianças da comunidade do fidelis.
a 1ª PJcdcci promove o arquivamento do Procedimento administrativo, 
com fundamento no art. 12, da resolução nº 174, de 04.07.2017, do cNMP 
e art. 36 da resolução n. 007/2019-cPJ,
considerando que após diversas diligências não se pode comprovar 
a existência de crianças em lista de espera em creche e pré-escola, 
notadamente pela falta de informações da própria comunidade (do Fidelis).
SiNara loPES liMa dE BrUYNE, 1ª Promotora de Justiça cível de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci, em exercício

Protocolo: 704094
extrato para publicação de Portaria 025/2021 Procedimento Pre-
paratório, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMoTor dE JUSTiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY TaPaJÓS 
FERREIRA FRANCO, torna pública a Instauração de Procedimento Preparatório 
nº 000486-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento Preparatório
data de instauração: 14 de setembro de 2021
Objeto: Apuração de atos que possam configurar improbidade administrativa 
e/ou dano ao erário referente aos repasse ao fundo Municipal de assistência 
Social de Terra Alta, nos exercícios financeiros de 2013 a 2020.
Promotor de Justiça: Ney Tapajós Ferreira Franco
Promotoria de Justiça de curuçá/Terra alta-Pa  (rua Gonçalo ferreira n.º 384 
– Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000Telefone/fax: (91) 3722-1331).

Protocolo: 704122
Portaria Nº 2828/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, iX, alínea “f” da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 000268-151/2020,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça MaUriM laMEira VErGoliNo, titular da 
Promotoria de Justiça de aurora do Pará, para atuar na Notícia de fato SiMP 
n.º 000268-151/2020 e executar todas as medidas que entender cabíveis 
e necessárias a sua instrução , inclusive investigar, requisitar diligências, 
informações, exames, perícias, documentos, expedir notificações e 
intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações 

e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde 
deferidas por autoridades competentes, oferecer denúncia, propor ação 
judicial que entender pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em 
todos os graus e instâncias jurídicas até o final do processo, podendo, 
ainda, se assim entender, arquivar o feito conforme sua livre convicção, 
em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem ao investigado 
e as pessoas envolvidas, nos termos do art. 18, iX, alínea “f” da lei 
complementar n.º 057, de 6 de julho de 2006 – lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 703912
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação nº 001/2021-Procedimento 
Administrativo Nº 010165-031/2020
o Promotor de Justiça Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 2º, 
§ 4º da resolução nº 023/2007–cNMP, torna pública a recomendação nº 
001/2021, expedida nos autos do Procedimento administrativo Nº 010165-
031/2020, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de 
Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade cEP: 
68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação:  nº 001/2021
recomendados: instituto Mais Saúde, Município de Santarém, controladoria 
Geral do Município, comissão de fiscalização do contrato de Gestão 
nº105/2020 e Procuradoria Geral do Município de Santarém.
assunto:  recomenda que no prazo de 30 (trinta) dias 1. adotem medidas 
efetivas para a inclusão dos cargos de advogado, analista administrativo, 
comprador, coordenador administrativo, coordenador de enfermagem, 
coordenador de recursos humanos, coordenador de tecnologia da 
informação, coordenador de facilities, gerente de suprimentos, coordenador 
de imagem, coordenador Nir, supervisor administrativo, supervisor de 
enfermagem e supervisor operacional no Processo Seletivo Simplificado que 
será realizado pela organização Social, de modo a atender ao princípio da 
impessoalidade na contratação de colaboradores do instituto Mais Saúde; 
2. a organização Social informe o distrato ou outra medida semelhante 
que importe na finalização do vínculo dos colaboradores constantes da 
tabela de cargos; 3. a Organização Social realize seleção específica, sem a 
necessidade de contratação de banca organizadora, para os cargos antes 
listados, com critérios objetivos, bem como respeito à publicidade e à 
impessoalidade, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis, dentre 
elas a responsabilização por ato de improbidade administrativa. 
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 703842
extrato da Portaria nº 095/2021 – Procedimento Preparatório nº 
000387-151/2020
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000387-151/2020 que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 095/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apura o suposto exercício indevido de outra atividade remunerada 
por parte da servidora da UEPa ana Paula cunha dos Santos fernandes, 
em clara violação ao Estatuto da Universidade do Estado do Pará.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 703855
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 006/2021-MP/3ªPJP
o Ministério Público do Estado do Pará, através da 3ª Promotoria de 
Justiça cível de Parauapebas, no uso de suas atribuições constitucionais e 
infraconstitucionais, nos termos dos arts. 127 e 129 da cf/88, art. 66, § 2º do 
Código Civil, art. 26, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), 
art. 54, i, da lei complementar Estadual nº 057/06, art. 8º, iii e iV da 
resolução nº 174/2017, torna pública o Procedimento administrativo SiMP n° 
006667-030/2021, o qual encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Parauapebas, situada na rua c, Qd. 37, lt. 07 e 08, Bairro cidade Nova, cEP 
68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone/fax: (94) 3352-6400.
Portaria nº 006/2021-MP/3ªPJP
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará
Polo Passivo: aSSociaÇÃo dE MicroEMPrEENdEdorES iNdiVidUaiS E 
VENdEdorES aUTÔNoMoS dE ParaUaPEBaS – aMiVaP.
Assunto: Apuração de prestação de contas finalísticas da ASSOCIAÇÃO DE 
MicroEMPrEENdEdorES iNdiVidUaiS E VENdEdorES aUTÔNoMoS dE 
ParaUaPEBaS – aMiVaP, inscrita no cNPJ nº 08.027.207/0001-61, em relação aos 
repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Parauapebas nos últimos 05 (cinco) anos.
Parauapebas/Pa, 02 de setembro de 2021.
VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo – 5ª Promotora de Justiça cível de 
Parauapebas, respondendo cumulativamente pela 3ª Promotoria de Justiça 
da família, registros Públicos, fundações Entidades de interesse Social e 
da defesa do consumidor

Protocolo: 703813
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Portaria Nº 2823/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
12277/2021, em 25/08/2021,
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará, 
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual nº 5.810, de 24/1/1994, o caP PM 
HUGo BErNard lEiTE da SilVa, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor Militar iii, cPc-MP-GM iii, a contar de 23/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2826/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; 
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
11302/2021, em 09/08/2021; 
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo ÉdEr alVES MorEira dE alMEida, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotado na Promotoria de Justiça de 
Marabá, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, 
da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 15/09/2021. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2829/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
6962/2021, em 19/05/2021, 
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora efetiva, faBiola fErrEira fiGUEira, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada na Promotoria de Justiça 
de Castanhal, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, 
alínea “a”, da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação 
e enquanto desempenhar suas atividades junto àquela Promotoria, a 
contar de 01/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2832/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 140/2021/MP/drH/ddP, de 
02/08/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 10904/2021, em 02/08/2021; 
coNSidEraNdo os termos da Portaria nº 2040/2021-MP/PGJ, publicada no doE 
de 21/07/2021, bem como a relotação da servidora andrea Mara ciccio, que passou 
a desempenhar suas atribuições no Grupo Multidisciplinar de Termo de referência;
coNSidEraNdo a extrema necessidade de serviço, bem como o papel 
fundamental da função de pregoeiro para o Órgão, criada pela lei 
complementar Estadual nº 132/2020; 
CONSIDERANDO que a designação para a Função Gratificada de Pregoeiro 
não acarretará aumento de despesas ao Órgão, 
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora ElaiNE caroliNE MarTiNS dE SallES 
GUiMarÃES, ocupante do cargo de auxiliar de administração, para exercer 
a Função Gratificada de Pregoeiro, MP.FG-3, a partir de 01/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2838/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e 
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
11256/2021, datado de 06/08/2021;
coNSidEraNdo o despacho de deferimento da Subprocuradoria-Geral de 
Justiça, área Técnico-administrativa, de 16/08/2021, acolhido in totum,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNdrEa Mara ciccio, ocupante do cargo de auxiliar 
de administração, lotada no Grupo Multidisciplinar de Termo de referência, 
Gratificação pela participação em Comissão, prevista no art. 132, inciso I, c/c 
o art. 139, caput e § 1º da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, e decreto 
Estadual nº 442/1995, de 12/7/1995, no percentual de 20% (vinte por cento) 
sobre o vencimento-base, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquele Grupo, a contar de 01/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 2839/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando das atribuições legais, e 
considerando os termos do expediente protocolizado sob o n.º 12140/2021, 
em 23/08/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar, sem ônus para o Ministério Público do Estado do Pará, a 
servidora alEXaNdra SoUZa da SilVa, ocupante do cargo de auxiliar 
de administração, a se deslocar desta capital a Brasília/df, no período de 
03/09 a 01/10/2021, para prestar auxílio como colaborada eventual na 
implementação do acordo de cooperação Técnica entre o Ministério da 
Mulher, da família e dos direitos Humanos/ouvidoria Nacional de direitos 
Humanos e conselho Nacional do Ministério, notadamente no que se 
relaciona aos termos de adesão do Ministério Público do Estado ao acordo 
celebrado entre o cNMP e oNdH.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 703914
Portaria Nº 2827/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei complementar nº 057, de 6 de 
julho de 2006, e 
coNSidEraNdo que o art. 5º, inciso Vi, da resolução nº 012/2017-
cPJ, dispõe que cabe ao coordenador do Grupo de atuação Especial de 
inteligência e Segurança institucional (GSi) “propor ao Procurador-Geral 
de Justiça a regulamentação de procedimentos operacionais padronizados 
(PoP) para disciplinar o funcionamento do Grupo”; 
coNSidEraNdo a necessidade de padronizar rotinas das diligências de 
busca e apreensão e guarda de informações e evidências digitais para 
assegurar a produção probatória e evitar nulidades;
coNSidEraNdo, ademais, o que dispõe o art. 24 da resolução nº 
156/2017-cNMP que determina: “os atos cuja publicidade possa 
comprometer a efetividade das ações de segurança institucional deverão 
ser publicados em extrato”;
coNSidEraNdo a proposta e a documentação apresentadas pelo 
coordenador do GSi ao Procurador-Geral de Justiça encaminhadas via 
ofício nº 157/2021/MP/GSi, que instrui o SiP nº 9827/2021,
r E S o l V E:
art. 1º. aprovar os Procedimentos operacionais Padronizados sobre busca 
e apreensão e sobre evidências digitais em anexo, em tudo observadas as 
disposições legais e constitucionais concernentes a esses procedimentos;
art. 2º. caberá ao Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança 
institucional (GSi) adotar medidas para acompanhar o cumprimento dos 
Procedimentos operacionais Padronizados, bem como sugerir sua atualização;
art. 3º. os Procedimentos operacionais Padronizados é documento de 
utilização interna, considerado preparatório de acordo com o art. 3º, inciso 
Xii, do decreto nº 7.724/2012, e, conforme art. 20, não está sujeito à 
classificação e divulgação previstas em Lei. 
art. 4º. a divulgação, revelação, fornecimento, utilização ou reprodução 
do seu conteúdo sem a devida autorização, antes da tomada de decisão 
ou do ato administrativo para o qual foi produzido, por qualquer meio 
e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acesso indevidos, 
caracteriza o crime de violação de sigilo funcional, art. 325 do decreto-lei 
nº 2.848/1940, violando também o art. 157, inciso X da lei complementar 
estadual n. 197/2000, sujeitando, ainda, o agente público responsável às 
sanções administrativas cabíveis.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 13 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 703915
sessão de continuidade 
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente de 
licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão que dará 
continuidade à concorrência nº 002/2021-MP/Pa (registro de Preços para 
serviços de elaboração de projetos de arquitetura e projetos complementares), 
a ser realizada no dia 16/09/2021, às 10h30, na Sala de reuniões das 
Promotorias de direitos constitucionais, localizada no térreo do anexo i, sito 
à Travessa Ângelo Custódio, 36, Cidade Velha, Belém-PA, oportunidade na 
qual será divulgado o resultado da fase de habilitação do certame.

Protocolo: 704233
eXtrato de ata da 9ª sessÃo ordiNÁria HÍBrida do csMP – 2021
(Lei nº 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
daTa E Hora – 13/09/2021; início: 9h11min, término: 11h19min.
local – Plenário “octávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério Público 
do Estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do MPPa e Youtube). 
PrESENTES: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Procurador-Geral de 
Justiça, Presidente do conselho Superior; dr. MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo 
JUNior, corregedor-Geral do Ministério Público; dr. Waldir MaciEira da 
coSTa filHo, conselheiro Secretário e os seguintes conselheiros: dra. Maria 
do Socorro MarTiNS carValHo MENdo, dra. roSa Maria rodriGUES 
carValHo e dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira.
o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, 
registrou a ausência justificada do Exmo. Conselheiro, Dr. MARCOS 
aNTÔNio fErrEira daS NEVES, visto que o mencionado conselheiro 
estava dentre os presentes da 33ª Sessão ordinária da Egrégia Seção de 
direito Penal, agendada para aquele dia.
DELIBERAÇÕES – Após amplamente discutidos os assuntos constantes da 
pauta, conforme detalhadamente descrito na ata desta reunião, arquivada 
em pasta própria, o Conselho Superior tomou as seguintes decisões:



120  diário oficial Nº 34.699 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

iteNs da PaUta:
1.apreciação das atas da 5ª sessão ordinária do Plenário Virtual, realizada 
nos dias 24/05 a 28/05/2021, e da 6ª Sessão ordinária do cSMP ocorrida em 
09/06/2021.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, aProVoU as atas supracitadas.
2.apreciação de expediente: 
2.1. Protocolo SiP n.º 8618/2021
requerente(s): diretor do departamento de recursos Humanos do MPPa
requerido(s): Procuradoria-Geral de Justiça do MPPa
origem: departamento de recursos Humanos do MPPa
assunto: analisar a necessidade de manutenção da comunicação de entrada 
em exercício, após designação e convocação de membros, conforme 
disposição expressa na lei complementar n.º 01/82, não incorporada na 
lei complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006
o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir MaciEira da coSTa 
filHo, explanou sobre o objeto do expediente e o E. conselho Superior, à 
unanimidade, MaNifESToU-SE pela necessidade da comunicação, dada a 
importância da administração Superior ter o registro e controle de quando 
o membro, efetivamente, entrou no exercício do cargo, após sua designação 
ou convocação, ainda que não se encontre expresso na norma legal vigente. 
SUGEriU  que a d. Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área Jurídico-
institucional, Órgão auxiliar do Ministério Público, com atribuição para a 
designação e convocação de membros, seja ouvida sobre o assunto.
3.Julgamento de certames:
3.1. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de PJ de Viseu, 
Edital n.º 06/2021, Gedoc n.º 107.727/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a inscrição 
dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os pressupostos 
objetivos do art. 89 c/c 98 e art. 225, § 2º da lcE nº 057/2006:
SUldBlaNo oliVEira GoMES 
lUiZ da SilVa SoUZa
aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira 
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdEfEriU a inscrição do candidato 
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo por não preencher o requisito previsto 
no art. 89, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006 
(ter retornado à carreira, após afastamento, no prazo mínimo de seis meses 
anteriores ao pedido de inscrição) e a inscrição do candidato PEdro rENaN 
caJado BraSil, por ter sido promovido nos seis meses anteriores ao pedido de 
inscrição, nos termos do art. 89, inciso Viii, da lcE nº 057/2006.
o candidato alaN JoHNNES lira fEiToSa desistiu de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, 
à unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça aNdrÉ caValcaNTi dE 
oliVEira, que ocupa a 117ª (centésima décima sétima) posição na lista 
de antiguidade da 2ª entrância, para remoção ao cargo de PJ dE ViSEU em 
razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e 
não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.2. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de PJ de 
alenquer, Edital n.º 07/2021, Gedoc n.º 107.718/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição do candidato PEdro rENaN caJado BraSil, que, apesar de não 
preencher o requisito previsto no art. 89, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06.07.2006, é candidato único.
os candidatos lUiZ da SilVa SoUZa, alaN JoHNNES lira fEiToSa e 
daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à 
unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça PEdro rENaN caJado BraSil, 
que ocupa a 131ª (centésima trigésima primeira) posição na lista de 
antiguidade da 2ª entrância, para remoção ao cargo de PJ dE alENQUEr 
em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame 
e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.3. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ cível 
de redenção, Edital n.º 08/2021, Gedoc n.º 107.728/2021.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo que os candidatos 
inscritos, desistiram de participar do certame e dETErMiNoU as 
providências necessárias para a comunicação da vaga, para promoção.
3.4. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de PJ de 
oriximiná, Edital n.º 09/2021, Gedoc n.º 107.719/2021.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo que o único 
candidato inscrito, desistiu de participar do certame e dETErMiNoU as 
providências necessárias para a comunicação da vaga, para promoção.
3.5. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 1º PJ de 
Monte alegre, Edital n.º 10/2021, Gedoc n.º 107.729/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição dos candidatos daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro e rafaEl 
TrEViSaN dal BEM, considerando que se encontram em igualdade de 
condições, pois não preenchem o requisito previsto no art. 89, inciso 
Viii, da lei complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006, porém, são 
candidatos únicos, concorrendo ao certame.
o candidato PEdro rENaN caJado BraSil teve sua inscrição prejudicada, 
considerando que foi protocolada em data anterior à sessão de julgamento 
de sua remoção, ocorrida nesta sessão, nos termos do art. 56, § 9º do 
regimento interno do cSMP.
os candidatos lUiZ da SilVa SoUZa e alaN JoHNNES lira fEiToSa 
desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 

da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à 
unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça daVid TErcEiro NUNES 
PiNHEiro, que ocupa a 129ª (centésima vigésima nona) posição na lista 
de antiguidade da 2ª entrância, para remoção ao cargo de 1º PJ dE MoNTE 
alEGrE em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no 
certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.6. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 3º PJ de 
Parauapebas, Edital n.º 11/2021, Gedoc n.º 107.720/2021.
o Egrégio conselho Superior iNdEfEriU a inscrição da candidata lorENa 
dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ, por ter sido removida nos seis 
meses anteriores ao pedido desta remoção, nos termos do art. 89, inciso 
Viii, da lcE nº 057/2006.
os candidatos aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira, daVid TErcEiro 
NUNES PiNHEiro e PEdro rENaN caJado BraSil tiveram suas inscrições 
prejudicadas, considerando que foram protocoladas em data anterior 
à sessão de julgamento de suas remoções, ocorridas nesta sessão, nos 
termos do art. 56, § 9º do regimento interno do cSMP.
o candidato arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo desistiu de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório da 
corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos 
termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de Justiça crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa, que 
ocupa a 98ª (nonagésima oitava) posição na lista de antiguidade da 2ª 
entrância, para remoção ao cargo de 3º PJ dE ParaUaPEBaS em razão de 
ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir 
qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.7. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 6º PJ agrário 
de altamira, Edital n.º 12/2021, Gedoc n.º 107.730/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição da candidata rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo, considerando 
que preenche os requisitos previstos no art. 89, inciso Viii e art. 225, § 2º, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006.
o candidato PEdro rENaN caJado BraSil teve sua inscrição prejudicada, 
considerando que foi protocolada em data anterior à sessão de julgamento 
de sua remoção, ocorrida nesta sessão, nos termos do art. 56, § 9º do 
regimento interno do cSMP.
os candidatos aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira e arTHUr diNiZ 
fErrEira dE MElo desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, 
à unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça rENaTa ValÉria PiNTo 
cardoSo, que ocupa a 128ª (centésima vigésima oitava) posição na lista 
de antiguidade da 2ª entrância, para remoção ao cargo de 6º PJ aGrário 
dE alTaMira em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.8. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 4º PJ criminal 
de Marituba, Edital n.º 13/2021, Gedoc n.º 107.722/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os 
requisitos previstos no art. 89, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
n.º 057, de 06.07.2006:
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa
liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira
BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
alaN JoHNNES lira fEiToSa
JoSE aUGUSTo NoGUEira SarMENTo
BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa
JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior
SUldBlaNo oliVEira GoMES
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdEfEriU a inscrição dos candidatos:
- arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo por não preencher o requisito 
previsto no art. 89, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 057, de 
06.07.2006 (ter retornado à carreira, após afastamento, no prazo mínimo 
de seis meses anteriores ao pedido de inscrição).
- lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ e Maria JoSÉ ViEira 
dE carValHo cUNHa, por terem sido removidas nos seis meses anteriores ao 
pedido desta remoção, nos termos do art. 89, inciso Viii, da lcE nº 057/2006.
os candidatos liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira, Maria 
cláUdia ViToriNo GadElHa, aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira e 
daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro, tiveram suas inscrições prejudicadas, 
considerando que foram protocoladas em data anterior à sessão de julgamento 
de suas remoções, nos termos do art. 56, § 9º do regimento interno do cSMP.
as candidatas criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES, Márcio lEal diaS 
e SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à 
unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça JoSÉ aUGUSTo NoGUEira 
SarMENTo, que ocupa a 51ª (quinquagésima primeira) posição na lista de 
antiguidade da 2ª entrância, para remoção ao cargo de 4º PJ criMiNal dE 
MariTUBa em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.9. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 3º PJ cível 
de Benevides, Edital n.º 21/2021, Gedoc n.º 110.202/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
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inscrição dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os 
requisitos previstos no art. 89, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
n.º 057, de 06.07.2006:
arliNdo JorGE caBral JÚNior
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira
SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa
MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo
JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior
fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá
aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro
adriaNa PaSSoS fErrEira
BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa
Erica alMEida dE SoUSa
SUldBlaNo oliVEira GoMES
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdEfEriU a inscrição dos candidatos:
- arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo por não preencher o requisito 
previsto no art. 89, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 057, de 
06.07.2006 (ter retornado à carreira, após afastamento, no prazo mínimo 
de seis meses anteriores ao pedido de inscrição).
- NaYara SaNToS NEGrÃo, por ter sido removida nos seis meses anteriores ao 
pedido desta remoção, nos termos do art. 89, inciso Viii, da lcE nº 057/2006.
os candidatos crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa, ioNE MiSSaE 
da SilVa NaKaMUra, Maria cláUdia ViToriNo GadElHa, aNdrÉ 
caValcaNTi dE oliVEira e daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro, tiveram 
suas inscrições prejudicadas, considerando que foram protocoladas em 
data anterior à sessão de julgamento de suas remoções, nos termos do 
art. 56, § 9º do regimento interno do cSMP.
os candidatos fraNKliN JoNES ViEira da SilVa, GrUcHENHKa oliVEira 
BaPTiSTa frEirE, rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES, JÚlio cÉSar SoUSa 
coSTa, JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE, JoSÉ aUGUSTo 
NoGUEira SarMENTo, Márcio lEal diaS, SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo 
KalUME e daNYllo PoMPEU colarES desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à 
unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça MarcEla cHriSTiNE fErrEira 
dE MElo, que ocupa a 46ª (quadragésima sexta) posição na lista de 
antiguidade da 2ª entrância, para remoção ao cargo de 3º PJ cÍVEl dE 
BENEVidES em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.10. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de 
Parauapebas, Edital n.º 22/2021, Gedoc n.º 110.201/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a inscrição 
dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os requisitos previstos 
no art. 89, inciso Viii, da lei complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006:
arliNdo JorGE caBral JÚNior 
SUldBlaNo oliVEira GoMES 
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
os candidatos aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira, PEdro rENaN caJado 
BraSil e daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro, tiveram suas inscrições 
prejudicadas, considerando que foram protocoladas em data anterior 
à sessão de julgamento de suas remoções, ocorridas nesta sessão, nos 
termos do art. 56, § 9º do regimento interno do cSMP.
os candidatos rafaEl TrEViSaN dal BEM, lUiZ da SilVa SoUZa e 
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à 
unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça arliNdo JorGE caBral JÚNior, 
que ocupa a 119ª (centésima décima nona) posição na lista de antiguidade 
da 2ª entrância, para remoção ao cargo de 2º PJ dE ParaUaPEBaS em 
razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e 
não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.11. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 1º PJ da infância 
e Juventude de ananindeua, Edital n.º 23/2021, Gedoc n.º 110.207/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a inscrição 
dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os requisitos previstos 
no art. 89, inciso Viii, da lei complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006:
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE
liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira
SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa
HYGÉia ValENTE dE SoUZa PiNTo
SUldBlaNo oliVEira GoMES
MariEla corrÊa HaGE
criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES
JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior

fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá
aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro
adriaNa PaSSoS fErrEira
BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa
Erica alMEida dE SoUSa
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdEfEriU a inscrição dos candidatos:
- arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo por não preencher o requisito 
previsto no art. 89, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 057, de 
06.07.2006 (ter retornado à carreira, após afastamento, no prazo mínimo 
de seis meses anteriores ao pedido de inscrição).
- NaYara SaNToS NEGrÃo, por ter sido removida nos seis meses anteriores ao 
pedido desta remoção, nos termos do art. 89, inciso Viii, da lcE nº 057/2006.
os candidatos MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo, crYSTiNa MicHiKo 
TaKETa MoriKaWa, ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Maria cláUdia 
ViToriNo GadElHa, aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira e daVid TErcEiro 
NUNES PiNHEiro, tiveram suas inscrições prejudicadas, considerando 
que foram protocoladas em data anterior à sessão de julgamento de suas 
remoções, nos termos do art. 56, § 9º do regimento interno do cSMP.
os candidatos fraNKliN JoNES ViEira da SilVa, Márcio lEal diaS, 
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE, JoSÉ aUGUSTo NoGUEira 
SarMENTo e JÚlio cÉSar SoUSa coSTa desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório da Corregedoria-
Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de Justiça PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira, que ocupa a 
24ª (vigésima quarta) posição na lista de antiguidade da 2ª entrância, para 
remoção ao cargo de 1º PJ da iNfÂNcia E JUVENTUdE dE aNaNiNdEUa em 
razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não 
existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.12. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de 
itaituba, Edital n.º 24/2021, Gedoc n.º 110.203/2021.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo que não houve 
inscritos e dETErMiNoU as providências necessárias para a comunicação 
da vaga, para promoção.
3.13. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de direitos 
constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, Edital n.º 25/2021, Gedoc n.º 110.209/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os 
requisitos previstos no art. 89, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
n.º 057, de 06.07.2006:
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE
liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira
HYGÉia ValENTE dE SoUZa PiNTo
rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES
SUldBlaNo oliVEira GoMES
MariEla corrÊa HaGE
criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES
liliaN NUNES E NUNES
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
aMaNda lUciaNa SalES loBaTo
JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior
fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá
aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro
adriaNa PaSSoS fErrEira
BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa
Erica alMEida dE SoUSa
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME
JÚlio cÉSar SoUSa coSTa
daNYllo PoMPEU colarES
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdEfEriU a inscrição dos candidatos:
- arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo por não preencher o requisito 
previsto no art. 89, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 057, de 
06.07.2006 (ter retornado à carreira, após afastamento, no prazo mínimo 
de seis meses anteriores ao pedido de inscrição).
- NaYara SaNToS NEGrÃo, por ter sido removida nos seis meses anteriores ao 
pedido desta remoção, nos termos do art. 89, inciso Viii, da lcE nº 057/2006.
os candidatos, MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo, crYSTiNa 
MicHiKo TaKETa MoriKaWa, Maria cláUdia ViToriNo GadElHa, 
aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira e daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro, 
tiveram suas inscrições prejudicadas, considerando que foram protocoladas 
em data anterior à sessão de julgamento de suas remoções, nos termos do 
art. 56, § 9º do regimento interno do cSMP.
os candidatos fraNKliN JoNES ViEira da SilVa, Márcio lEal diaS, 
JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo e GrUcHENHKa oliVEira 
BaPTiSTa frEirE desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 



122  diário oficial Nº 34.699 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório da Corregedoria-
Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de Justiça JÚlio cÉSar SoUSa coSTa, que ocupa a 25ª (vigésima quinta) 
posição na lista de antiguidade da 2ª entrância, para remoção ao cargo de 2º PJ 
dE dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNdaMENTaiS, dEfESa do PaTriMÔNio 
PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE aNaNiNdEUa em razão 
de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir 
qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.14. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 3º PJ 
criminal de Belém, Edital n.º 33/2021, Gedoc n.º 112.842/2021.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os 
pressupostos objetivos do art. 89 c/c 98 da lcE nº 057/2006:
carMEN BUrlE da MoTa dE frEiTaS
ViViaNE loBaTo SoBral
NadilSoN PorTilHo GoMES
alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira
JaYME fErrEira BaSToS filHo
os candidatos SaNdro raMoS cHErMoNT e SilVia rEGiNa MESSiaS 
KlaUTaU desistiram de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, 
nominal e fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, 
nos termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à 
unanimidade, o(a) Promotor(a) de Justiça alBElY MiraNda loBaTo 
TEiXEira, que ocupa a 96ª (nonagésima sexta) posição na lista de 
antiguidade da 3ª entrância, para remoção ao cargo de 3º PJ criMiNal 
dE BElÉM, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
3.15. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de 
controle Externo da atividade Policial e da Tutela coletiva da Segurança 
Pública de Belém, Edital n.º 42/2021, Gedoc n.º 117.358/2021
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os 
pressupostos objetivos do art. 89 c/c 98 da lcE nº 057/2006:
ÉriKa MENEZES dE oliVEira
SilVia rEGiNa MESSiaS KlaUTaU
NadilSoN PorTilHo GoMES
aNa Maria MaGalHÃES dE carValHo
JaYME fErrEira BaSToS filHo
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no Relatório da Corregedoria-
Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de Justiça SilVia rEGiNa MESSiaS KlaUTaU, que ocupa a 92ª (nonagésima 
segunda) posição na lista de antiguidade da 3ª entrância, para remoção 
ao cargo de 4º PJ dE coNTrolE EXTErNo da aTiVidadE Policial E da 
TUTEla colETiVa da SEGUraNÇa PÚBlica dE BElÉM, em razão de ser o(a) 
candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir qualquer 
motivo que legitimasse a sua recusa.
4.Julgamento de Processos:
4.1. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira daS nEVES:
4.1.1. Processo n.º 000160-151/2019 - SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, H.P.S.N. e i.r.M.
requerido(s): a.c.P.o.J.
origem: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade administrativa de Belém 
assunto: apurar ato de improbidade administrativa consistente em suposto 
descumprimento de decisão judicial
item adiado.
5.Comunicação de vagas.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo da existência de 
vagas e dEcidiU pela abertura de edital para os seguintes cargos:
03 (três) vagas para remoção na 3ª entrância: 1º PJ dE MoSQUEiro; 1º 
PJ cÍVEl E dE dEfESa coMUNiTária E cidadaNia dE icoaraci e 11º PJ 
coM aTriBUiÇÕES GEraiS dE BElÉM;
03 (três) vagas para promoção à 3ª entrância: 1º PJ dE MoSQUEiro (merecimento); 
1º PJ cÍVEl E dE dEfESa coMUNiTária E cidadaNia dE icoaraci (antiguidade) 
e 11º PJ coM aTriBUiÇÕES GEraiS dE BElÉM (merecimento);
01 (uma) vaga para remoção na 2ª entrância: 3º PJ dE ParaGoMiNaS; 
03 (três) vagas para promoção à 2ª entrância: 2ª PJ cÍVEl dE rEdENÇÃo 
(merecimento), PJ dE oriXiMiNá (antiguidade) e 4º PJ dE iTaiTUBa (merecimento);
03 (três) vagas para remoção na 1ª entrância: PJ dE caPiTÃo PoÇo, PJ 
dE MElGaÇo e PJ dE PacaJá.

6.o que ocorrer.
Ao final, o Exmo. Conselheiro Secretário, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, fez uso da 
palavra para lembrar a todos os presentes sobre a próxima Sessão Administrativa do 
conselho Superior, agendada para ocorrer no dia 15/09/2021 (quarta-feira), às 14h.
Nada mais foi deliberado.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2021.
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público

Protocolo: 704239
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato de editaL de coNVite/coNVocaÇÃo Para aUdiÊNcia 
PÚBLica-BarÃo do GUaJarÁ
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com 
fundamento no art. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; art. 26, 
iV, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), art. 54, 
da lei complementar Estadual nº 57/06 (lei orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará) e resolução nº 07/2019, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Estado do Pará, torna pública o Edital de convite/convocação para 
audiência Pública na Escola Estadual Barão do Guajará, no centro comunitário 
da comunidade do Guajará, no dia 17/09/2021, às 09:30h, para tratar da 
reforma da escola Estadual e da atuação do Ministério Público para a garantia 
do direito à educação dos moradores. a participação é livre, e será garantido 
direito à palavra aos interessados, por tempo e forma combinados com o 
membro do Ministério Público. Que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de colares, situada na rua dr. Justo chermont, 155- centro, cEP: 
68785-000, colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 704154
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 004/2021-MP/8ªJMaB
a 8ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi 
e § 3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo n° 000431-940/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, 
s/nº, Esq. c/ Rod. Transamazônica - Agrópolis do INCRA, CEP 68.502-290 
- Marabá - Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 004/2021-MP/8ªPJMaB
Envolvido: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Ajustamento de 
conduta (Tac) celebrado entre o Ministério Público do Estado do Pará e o 
Ministério Público federal com o Município de Bom Jesus do Tocantins/Pa, 
que tem como objeto a implementação de medidas de preservação das 
praias do referido município.
Josélia leontina de Barros lopes - Promotora de Justiça.

Protocolo: 704151
Extrato para publicação no Diário Oficial do Estado
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000655-826/2021  – MP/PJla
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a 
instauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se 
encontra à disposição na Avenida Conceição, nº 231, Bairro Cuba, Fórum 
de limoeiro do ajurú, Município de limoeiro do ajurú/Pa.
Pa SiMP Nº 000655-826/2021  – MP/PJla
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 129, inciso iii, da constituição da república. 
interessado(s): colETiVidadE
objeto: instaurado para acompanhar o plano de retomada das aulas no 
município de limoeiro do ajurú a partir do segundo semestre do ano 2021.
diligências:
a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
b) comunicação para publicação do extrato desta Portaria no doE/Pa;
d) Após, retornem os autos para determinação das diligências necessárias.
limoeiro do ajurú/Pa, 15 de setembro de 2021.
GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 704141
extrato de Publicação da Portaria n.º 014/2021-MP/2ª PJdiat/
BeLÉM-Pa
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 2º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, 
E dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. adriana de lourdes 
Mota Simões colares, torna pública a Portaria n.º 014/2021-MP/2ªPJdiaT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, 
n.º 36, anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 014/2021
data da instauração: 10/09/2021
objeto: Garantir ao Sr. WalMir PiNHo cHaVES, idoso de 61 anos de 
idade, paciente do Sistema Único de Saúde – SUS (cNS n.º 702 0073 5577 
6682), diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, o fornecimento 
do medicamento NiNTEdaNiBE 150mg, de acordo com sua respectiva 
prescrição médica.Promotora de Justiça: dra. adriana de lourdes Mota 
Simões colares (titular)

Protocolo: 704146
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MUNicÍPios
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do Para
aViso de retiFicaÇÃo

O Município de Aurora do Pará através da Pregoeiro, torna público 
o aviso de retificação dos processos Licitatórios do Tipo Menor Preço 
Pregão Eletrônico 029/2021 publicado no dia 14 setembro de 2021 no  diário 
oficial do Estado/IOEPA página 119, onde se lê: a análise e julgamento 
será no dia 22 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 08:00hs. leia-se: a análise 
e julgamento será no dia 24 de julho de 2021 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 08:00hs.
Pregão eletrônico 030/2021 publicado no dia 14 setembro de 
2021 no diário oficial do Estado/IOEPA página 119, onde se lê: a 
análise e julgamento será no dia 22 de setembro de 2021 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, 
às 08:00hs. leia-se: a análise e julgamento será no dia 24 de julho de 
2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980389, às 10:00hs.
Pregão eletrônico 031/2021 publicado no dia 14 setembro de 2021 
no diário oficial do Estado/IOEPA página 119, onde se lê: a registro 
de Preço para futuro e eventual contratação de empresa para serviços de 
manutenção de central de ar-condicionado para atender as necessidades 
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. 
leia-se: registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de refeições acondicionadas em marmitex, visando atender 
as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias do Município de aurora do 
Pará. será no dia 27 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 15:00hs.  
Pregão eletrônico 032/2021 publicado no dia 14 setembro de 2021 
no diário oficial do Estado/IOEPA página 119, onde se lê: a análise 
e julgamento será no dia 23 de setembro de 2021 por meio do endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 08:00hs. 
leia-se: a análise e julgamento será no dia 27 de julho de 2021 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 
08:00hs. continuando inalterada as demais informações.

raFaeL aGUiar MeNdoNÇa-PrEGoEiro
Protocolo: 704270

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso aNULaÇÃo de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇos - Nº. 004/2021-tP

oBJETo: Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços 
de rEcaPEaMENTo aSfálTico aV caSTElo BraNco E liGaÇÃo coM 
a ViciNal 13 calÇadaS MEio fio E roTaToriaS. considerando que 
o edital consta no item 12.1.1 “b” prazo de 90 dias para execução, e no 
anexo ii Modelo carta Proposta estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias 
para execução, considerando o vício contida no edital, e no intuito  de 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração, e afim de que a licitação seja 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, nos termos da Súmulas 
346 e 473 do Supremo Tribunal federal, bem como nos termos do artigo 49 
da lei 8.666/93, decido pela anulação da presente licitação.

Weder Makes carneiro-Prefeito
Protocolo: 704265

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

Extrato de 1º Termo Aditivo de Acréscimo 25% do Contrato nº. 020/2021 
- origem Pregão eletrônico srP nº 001/2021.
coNTraTaNTE - o MUNiciPio dE BraSil NoVo. coNTraTado: GoNÇalVES 
& diaS lTda, cNPJ/Mf 07.868.912/0006-33. oBJETo: acréscimo de 25,00% 
ao contrato de acordo com o art. 65, § 1º da lei 8.666/93. Valor total do 
acréscimo r$ 276.225,00 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e vinte e 
cinco reais).

Weder MaKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 704261

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
Extrato de 1° Termo Aditivo de Acréscimo 25% do Contrato nº. 023/2021 
- origem Pregão eletrônico srP nº 001/2021.
coNTraTaNTE - o MUNiciPio dE BraSil NoVo/fUNdo MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social. coNTraTado: GoNÇalVES & diaS lTda, cNPJ/
Mf 07.868.912/0006-33. oBJETo: acréscimo de 25,00% ao contrato de 
acordo com o art. 65, § 1º da lei 8.666/93. Valor total do acréscimo r$ 
13.050,00 (treze mil e cinquenta reais).

WaLcLÉia rodriGUes de LiMa
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social

Protocolo: 704262

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 1009001-2021 
oriGeM: PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021 - PMc 

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): J. c. P 
Prado comércio Eireli cNPJ: 21.254.778/0001-05. objeto: aquisição de Material 
Elétrico Para a Manutenção de rede de iluminação Pública do Município de 
capanema/Pará. Valor Global: r$ 21.000,00(vinte e hum mil reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da 
assinatura: 10/09/2021. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.  

coNtrato Nº 1009002/2021 
oriGeM: PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021 - PMc 

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): fenix 
ligistica comércio E locações de Máquinas Eireli cnpj: 09.368.158/0001-
93. objeto: aquisição de Material Elétrico Para a Manutenção de rede 
de iluminação Pública do Município de capanema/Pará. Valor Global: r$ 
2.799.000,00(dois milhões setecentos e noventa e nove mil reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da 
assinatura: 10/09/2021. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.  

coNtrato Nº 1009003/2021
oriGeM: PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021 - PMc

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): delvalle 
Matérias Elétricos Eireli cNPJ:37.227.550/0001-58. objeto: aquisição de 
Material Elétrico Para a Manutenção de rede de iluminação Pública do Município 
de capanema/Pará. Valor Global: r$ 610.000,00(seiscentos e dez mil reais). 
Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data 
da assinatura: 10/09/2021. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.  

coNtrato Nº 1009004/2021 
oriGeM: PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021 - PMc 

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): d. 
duarte de Moura Eireli cNPJ: 34.036.580/0001-99. objeto: aquisição de 
Material Elétrico Para a Manutenção de rede de iluminação Pública do 
Município de capanema/Pará. Valor Global: do presente contrato é r$ 
522.000,00(quinhentos e vinte e dois mil reais). Vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 
10/09/2021. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.  

coNtrato Nº 1009005/2021 
oriGeM: PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021 - PMc

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): T. costa 
da Silva Eireli cNPJ: 05.344.742/0001-58. objeto: aquisição de Material 
Elétrico Para a Manutenção de rede de iluminação Pública do Município de 
capanema/Pará. Valor Global: r$ 922.000,00(novecentos e vinte e dois 
mil reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de 
Sua assinatura. data da assinatura: 10/09/2021. ordenador: Francisco 
Ferreira Freitas Neto.  

eXtrato de reGistro de PreÇo 
REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, vinculada ao PP nº 002/2020-PMC-
srP. objeto: registro de Preço Para Eventual e futura aquisição de 
Material Elétrico para a manutenção de rede de iluminação Pública do 
Município de capanema/Pará. Vencedores: T costa da Silva Eireli, cNPJ 
03.230.897/0001-38. lote-Valor: 1-r$922.000,00: J. c. P. Prado comércio 
Eireli - Me, cNPJ 21.254.778/0001-05. lote-Valor: 2-r$21.000,00. d. duarte 
de Moura Eireli, cNPJ 34.036.580/0001-99. lote-Valor: 3-r$522.000,00. 
devalle Materiais Elétricos Eireli Epp, cNPJ 37.227.550/0001-58. lote-
Valor: 4-r$610.000,00; fenix logistica, comércio E locações de Máquinas 
Eireli - Me, cNPJ 09.368.158/0001-93. lote-Valor: 5-r$2.799.000,00. 
Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Em 09/09/2021. Laise Martins Leal - Pregoeira

Protocolo: 704273
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtado de JULGaMeNto - 

PreGÃo eLetroNico Nº 010/2021
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia-Pa, através da 
Secretaria de infraestrutura e desenvolvimento Urbano, por intermédio 
da sua Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que realizou a licitação 
na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, Nº 010/2021, do tipo MENor 
PrEÇo Por iTEM, em conformidade com a lei federal nº 10.520/2002, e 
subsidiariamente, com a lei federal nº 8.666/1993, com a lei complementar 
nº 123/2006, 147/2014, 155/2016, decreto 10.024/2019 e demais 
legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste 
Edital e em seus anexos. cujo objeto aQUiSiÇÃo dE ÓlEo diESEl-S10 
Para aBaSTEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE TErraPlENaGEM Para 
rEcUPEraÇÃo dE ESTradaS da ZoNa rUral No MUNiciPio dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, conforme convênio Nº 005/2021/ com a 
secretaria de estado de transporte/setran, conforme termo de referência 
e projeto básico em anexo ao edital. No dia 13/09/2021 às 09h00m, por 
meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo como 
vencedora do certame a empresa TErra coMErcio dE coMBUSTÍVEl 
E TraNSPorTE lTda, cNPJ 18.851.910/0001-43, e convoca a empresa 
supracitada para assinatura do contrato em um prazo máximo de 05 
(cinco) dias uteis. conceição do araguaia-Pa, 14 de setembro de 2021. 
Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL

Protocolo: 704275

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de 
adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 017/2021 

tiPo: Menor Preço por item  
oBJETo: registro de preços para eventual aquisição de máquinas e 
suprimentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Administração com participação de órgãos da Prefeitura 
Municipal de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 29 de setembro 
de 2021. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo 
site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 
09 de setembro de 2021 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico Nº 024/2021 
tiPo: Menor Preço por item 

oBJETo: aquisição de material permanente, didático e esportivo 
para atender as necessidades das creches Pro infância através da 
Secretaria Municipal de Educação de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO 
ProPoSTaS: 30 de setembro de 2021. Hora: 09:00 hs – o edital está 
disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br – 09 de setembro de 2021 – daniel de 
Jesus Macedo – Pregoeiro

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico Nº 025/2021 
tiPo: Menor Preço por item  

oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento térmico por incineração e destino final das cinzas 
dos resíduos de saúde “a”, “B”, “d” e “E”, suprindo as necessidades do fundo 
Municipal de Saúde do Município de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO 
ProPoSTaS: 1º de outubro de 2021. Hora: 09:00 hs – o edital está 
disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br – 13 de setembro de 2021 – daniel de 
Jesus Macedo – Pregoeiro.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico Nº 026/2021 
tiPo: Menor Preço por item 

oBJETo: aquisição de carteiras escolares, freezer e bebedouros 
para as escolas Municipais de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO 
ProPoSTaS: 04 de outubro de 2021. Hora: 09:00 hs – o edital está 
disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br – 13 de setembro de 2021 – daniel de 
Jesus Macedo – Pregoeiro

Protocolo: 704215

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de retiFicaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 005/2021seMUsa 
Tipo: menor preço por item, objeto: registro de preços para contratação de 
empresa(s) visando o fornecimento de materiais odontológico, destinados 
atender as demandas da secretaria municipal de saúde de curuça-pa 
onde se lê /sessão: dia 03/09/2021, às 09:00h. lê-se16/09/2021info
rmações:Editaldisponível:https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
https://www.https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes.JeFFersoN 
Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 704279

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetroNico N° 017/2021/srP 
oBJETo: aquisição de medicamentos, materiais, insumos e equipamentos para o 
fundo Municipal de Saúde. contratante: fundo Municipal de Saúde. contratada: 
centermedicaprodutos Hospitalares ltda. coNTraTo Nº 2021/0106. Valor: r$ 
1.435.118,37. Vigência: 10/09/2021 a 31/12/2021. contratada: Medic - Pharma 
drogaria ltda; coNTraTo Nº 2021/0109. Valor: r$ 192.994,15. Vigência: 
13/09/2021 a 31/12/2021. Natanael ribeiro da Silva - Sec. Mun. de Saúde.

Protocolo: 704283

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL

Informamos que houve retificações na publicação na Imprensa 
Oficial do Estado do Pará - IOEPA Nº 34.693, do dia 09 de setembro 
de 2021, página nº 103, referente ao coNTraTo Nº 358/2021/SMSi, 
Presencial no 030/2021/cEl/PMM, gerado em função do Processo 
Licitatório nº 11.150/2021-CEL/PMM, que gerou a Ata de Registro de 
Preços nº 057/2021/SEVoP/PMM, objeto: fornecimento de materiais de 
consumo (Gêneros alimentícios, Materiais descartáveis e Utensílios para 
cozinha, bem como Material de limpeza). Empresa: V G dE SoUSa 
fErrEira inscrita sob o cNPJ: 23.912.114/0001-03; onde se ler: Valor 
r$ 18.796,60 (dezoito mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta 
centavos), Leia-se: Valor r$ 17.532,79 (dezessete mil, quinhentos e 
trinta e dois reais e setenta e nove centavos). Jair Barata Guimarães, 
secretário de segurança institucional.

Protocolo: 704320

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 368/2021/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 295/2021-cPl, objeto: aquisição de leites especiais 
e suplementos alimentares, com o objetivo de atender as necessidades do 
programa de benefícios eventuais e emergenciais às pessoas em situação 
em vulnerabilidade social pela Secretaria Municipal de assistência Social, 
Proteção e assuntos comunitários - SEaSP. Empresa: dMc diSTriBUidora 
E coMÉrcio dE MaTErial E NUTriÇÃo HoSPiTalar- EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 21.496.833/0001-65; Valor r$ 25.210,50 (vinte e cinco 
mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos), assinatura 13/09/2021 
Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretária de 
assistência social.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 372/2021/seMad 

Processo Administrativo nº 7.694/2021-CEL/SEVOP/PMM, autuado 
na modalidade Pregão Presencial (SrP) Nº 021/2021-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 059/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de recarga de gás liquefeito do petróleo (GLP) DE 13 KG, destinado a 
atender as necessidades da secretaria municipal de administração (SEMad) 
e secretarias vinculadas a esta unidade gestora. Empresa: MariScÃo 
SErViÇoS adMiNiSTraTiVoS lTda, cNPJ/Mf No 32.085.694/0001-01; 
Valor r$ 54.638,50 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais 
e cinquenta centavos), assinatura 14/09/2021 Vigência: 31/12/2021. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 704317
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 299/2021/CPL, Beneficiária -  
GaMeLeira coM. e serV. Ltda - cNPJ 03.687.304/0001-67, vencedora 
do item: 01 perfazendo o valor total de: r$ 120.150,00 (cento e vinte mil 
cento e cinquenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 300/2021/cPl, 
Beneficiária -  CRS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 06.029.507/0001-
54, vencedora do item: 02, 03, 04, perfazendo o valor total de: r$ 
359.840,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e quarenta  reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 301/2021/CPL, Beneficiária -  JR COM. E 
rEPrES. coMErciaiS - EirEli - cNPJ 31.552.803/0001-82, vencedora do 
item: 05, 06, 07 perfazendo o valor total de: r$ 90.441,20 (Noventa mil 
quatrocentos e quarenta e um mil e vinte centavos). Vigência da ata: 12 
meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão Presencial nº 081/2021-
CPL/PMM. Processo Licitatório nº 15.680/2021-PMM. Objeto: REGISTRO 
dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
Para coMPor o cafÉ da MaNHÃ doS SErVidorES QUE rEaliZaM 
a oPEraÇÃo dE liMPEZa UrBaNa dE coMPETÊNcia do SErViÇo dE 
SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM. Marabá 14/09/2021.  
Múcio Eder Andalécio - Diretor Presidente - Serviço de Saneamento 
ambiental de |Marabá - ssaM - Port. 221/2017-GP.

Protocolo: 704323

aViso de LicitaÇÃo
coNVite Nº 017/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 19.328/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). 
regime de Empreitada Por Preço Unitário - data da Sessão: 24/Set/2021 
- 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE MUroS dE coNTorNo ENTrE 
2 (dUaS) caiXaS d’áGUa, Na Vila BrEJo do MEio, ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal - 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.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 043/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 18.880/2021-PMM - Tipo TÉcNica e PrEÇo. regime 
de Empreitada Por Preço Global - data da Sessão: 18/out/2021 
- 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM SErViÇoS ToPoGráficoS GEorrEfErENciadoS E 
aErolEVaNTaMENToS (droNE), Para aS árEaS rUral E UrBaNa do 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal - 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: 704329

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 048/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo n° 17.162/2021-PMM -ceL/seVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liMPEZa dE BaNHEiro 
QUÍMico, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS 
PUBlicaS do MUNiciPo dE MaraBá - SEVoP. adjudicado a empresa: 
MaXX QUiMica E SiSTEMaS dE liMPEZa EirEli, cNPJ: 12.320.177/0001-
54, vencedora dos lotes 01 e 02 do certame com o valor global de 36.760,00 
(trinta e seis mil, setecentos e sessenta reais). 10.09.2021, dilsirlei s. 
albuquerque - Pregoeiro.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL (srP) 
Nº 048/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 17.162/2021-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE liMPEZa dE BaNHEiro QUÍMico, Para aTENdEr a 
SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS do MUNiciPo 
dE MaraBá - SEVoP. Empresa: MaXX QUiMica E SiSTEMaS dE liMPEZa 
EirEli, cNPJ: 12.320.177/0001-54, vencedora dos lotes 01 e 02 do 
certame com o valor global de 36.760,00 (trinta e seis mil, setecentos 
e sessenta reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 
10.09.2021, Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação 
e Obras Públicas.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 067/2021-ceL/seVoP/PMM. origem: 
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 048/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo 
n° 17.162/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liMPEZa dE BaNHEiro 
QUÍMico, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS 
PUBlicaS do MUNiciPo dE MaraBá - SEVoP. Empresa: MaXX QUiMica 
E SiSTEMaS dE liMPEZa EirEli, cNPJ: 12.320.177/0001-54, vencedora 
dos lotes 01 e 02 do certame com o valor global de 36.760,00 (trinta e seis 
mil, setecentos e sessenta reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal 
de Viação e obras Públicas - SEVoP. Vigência: 12 meses. assinatura: 
14.09.2021. Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação 
e Obras Públicas.

Protocolo: 704330

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de coNtrato: ParaLisaÇÃo
Por ordem desta administração fica determinada a paralisação na 
execução dos serviços a partir da data de 14/09/2021, conforme 
solicitado pela contratada, devido à ausência da 2ª parcela de repasse, o 
que impossibilita a continuidade dos serviços na modalidade de execução por 
empreitada global.
coNTraTo adMNiSTraTiVo Nº 347/2020/SEVoP/PMM
daTa da aSSiNaTUra: 08/10/2020
ViGÊNcia coNTraTUal: 07 (sete) meses - 08/10/2020 à 08/05/2021
ModalidadE: ToMada dE PrEÇoS Nº 038/2020-cEl/SEVoP/PMM
ProcESSo Nº:  11.840/2020/PMM
oBJETo: EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo dE PaViMENTaÇÃo 
EM coNcrETo BETUMiNoSo USiNado a QUaNTE - cBUQ Na VP-08, 
localiZada No NÚclEo UrBaNo da NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 511.885,59 (quinhentos e onze mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
1° Tac - TErMo adiTiVo ao coNTraTo - rErraTificaÇÃo - 08/10/2020 
à 08/05/2021
2° Tac - TErMo adiTiVo ao coNTraTo - PraZo - 09/05/2021 à 
09/12/2021
PraZo dE EXEcUÇÃo rEProGraMado - até 10/11/2021
a partir do reinício dos serviços será reprogramado o cronograma de 
execução, de acordo com saldo de dias restantes conforme se segue:
ViGÊNcia da ordEM dE SErViÇo: 10/08/2021 à 10/11/2021.
ParaliSaÇÃo: 14/09/2021
Saldo dE diaS Para EXEcUTar: 14/09/2021 até 10/11/2021 - 58 
(cinquenta e oito) dias.
Empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda
cNPJ:  07.506.424/0001-71

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 704286

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato ao 1° terMo aditiVo de PraZo ao coNVÊNio 02/2021 
reFereNte ao Processo N° 2021/128412, QUE ENTrE Si cElEBraM 
o ESTado do Pará, aTraVÉS da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá, objeto: Manutenção 
e implantação de leitos para atendimento de pacientes acometidos por 
coVid-19 no Hospital Municipal de Marabá; concedente: Secretaria de 
Estado de Saúde Pública - SESPa, convenente: Prefeitura Municipal de 
Marabá; Tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do convênio 
02/2021 por mais 180 dias, a contar de 26/08/2021 a 21/02/2022 . - data 
da assinatura: 12/08/2021. Valmir Silva Moura - Secretaria Municipal 
de Saúde de Marabá, Rômulo Rodovalho Gomes - Secretaria de 
Estado de Saúde Pública/PA.

Protocolo: 704288

eXtrato de coNtrato Nº 081/2021-seMed-PMM
Processo nº 12.238/2021-PMM - Chamada Pública nº 02/2021/
ceL/seVoP/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos 
matriculados nas unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, 
contempladas com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, 
durante o ano letivo de 2021, Empresa: associação dos Pequenos 
agricultores familiares do assentamento Burgo da fazenda SUNair 
- aSPaBSir, cNPJ Nº 06.213.634/0001-09, Valor: r$ 599.994,33 
(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e 
trinta e três centavos). recursos: Programa de alimentação Escolar - PNaE/
fNdE. inicio da Vigência: 01/09//2021. Término da Vigência: 31/12/2021. 
Marilza de oliveira leite - Secretária Municipal de Educação. Marabá - Pa.
Extrato de contrato Nº 084/2021-SEMEd-PMM - Processo nº 12.238/2021-
PMM - chamada Pública nº 02/2021/cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis da agricultura familiar para compor o 
cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades de ensino da 
rede Pública de Marabá - Pa, contempladas com o Programa Nacional 
de alimentação Escolar - PNaE, durante o ano letivo de 2021, Empresa: 
T. B. corrEia, cNPJ Nº 18.281.489/0001-82, Valor: r$ 357.800,00 
(trezentos e cinquenta e sete mil e oitocentos reais). recursos: Programa 
de alimentação Escolar - PNaE/fNdE. inicio da Vigência: 24/08//2021. 
Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 083/2021-seMed-PMM
Processo nº 12.238/2021-PMM - Chamada Pública nº 02/2021/
ceL/seVoP/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos 
matriculados nas unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, 
contempladas com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, 
durante o ano letivo de 2021, Empresa: cooperativa de produção e 
comercialização da agricultura familiar do sudeste do Pará - cooPSUP, 
cNPJ Nº 36.274.582/0001-41, Valor: r$ 3.397.503,25 (três milhões, 
trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco 
centavos). recursos: Programa de alimentação Escolar - PNaE/fNdE. inicio 
da Vigência: 01/09//2021. Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de 
Oliveira Leite - Secretária Municipal de Educação. Marabá - PA.
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eXtrato de coNtrato Nº 082/2021-seMed-PMM 
Processo nº 12.238/2021-PMM - Chamada Pública nº 02/2021/
ceL/seVoP/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos 
matriculados nas unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, 
contempladas com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, 
durante o ano letivo de 2021, Empresa: associação Mista dos agricultores 
familiares Boa Esperança do Burgo - aSMafaBE, cNPJ Nº 31.454.759/0001-
78, Valor: r$ 618.640,66 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta 
reais e sessenta e seis centavos). recursos: Programa de alimentação 
Escolar - PNaE/fNdE. inicio da Vigência: 01/09//2021. Término da 
Vigência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 085/2021-seMed-PMM 
Processo nº 12.238/2021-PMM - Chamada Pública nº 02/2021/
ceL/seVoP/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos 
matriculados nas unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, 
contempladas com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, 
durante o ano letivo de 2021, Empresa: P. c. da Siva Santos e cia 
lTda, cNPJ Nº 10.780.490/0001-40, Valor: r$ 355.680,00 (trezentos e 
cinquenta e cinco mil, e seiscentos e oitenta reais). recursos: Programa 
de alimentação Escolar - PNaE/fNdE. inicio da Vigência: 01/09//2021. 
Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 086/2021-seMed-PMM 
Processo nº 12.238/2021-PMM - Chamada Pública nº 02/2021/
ceL/seVoP/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos 
matriculados nas unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, 
contempladas com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, 
durante o ano letivo de 2021, Empresa Polpas Marafrutas EirEli, cNPJ 
Nº 09.462.510/0001-55, Valor: r$ 19.932,90 (dezenove mil novecentos e 
trinta e dois reais e noventa centavos). recursos: Programa de alimentação 
Escolar - PNaE/fNdE. inicio da Vigência: 02/09//2021. Término da 
Vigência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 087/2021-seMed-PMM
Processo nº 12.238/2021-PMM - Chamada Pública nº 02/2021/
ceL/seVoP/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos 
matriculados nas unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, 
contempladas com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, 
durante o ano letivo de 2021, Empresa cooperativa de produção e 
comercialização da agricultura familiar do Nordeste Paraense - cooPfaN, 
cNPJ N° 15.232.790/0001-08, Valor: r$ 1.521.735,31 (um milhão, 
quinhentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um 
centavos). recursos: Programa de alimentação Escolar - PNaE/fNdE. inicio 
da Vigência: 01/09//2021. Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de 
Oliveira Leite - Secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 088/2021-seMed-PMM
Processo nº 12.238/2021-PMM - Chamada Pública nº 02/2021/
ceL/seVoP/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
da agricultura familiar para compor o cardápio nutricional dos alunos 
matriculados nas unidades de ensino da rede Pública de Marabá - Pa, 
contempladas com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, 
durante o ano letivo de 2021, Empresa cooperativa de agricultores 
familiares da região de carajás, cNPJ Nº 04.476.992/0001-89, r$ 
1.135.429,31 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte 
e nove reais e trinta e um centavos). recursos: Programa de alimentação 
Escolar - PNaE/fNdE. inicio da Vigência: 01/09//2021. Término da 
Vigência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 704289
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÓBIDOS

.

MUNicÍPio de ÓBidos - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

3º Termo aditivo de reajuste de valor no percentual de 54,35% (cinquenta 
e quatro virgula trinta e cinco por cento), em função do realinhamento de 
preços ao contrato administrativo nº 001/2020/PMo/SEMEd, proveniente 
da concorrência Pública nº 001/2020/PMo/SEMEd para a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro. Objeto do Contrato: Construção de Escola 
com Quadra Poliesportiva, na rua i, Bairro Perpétuo Socorro - (oBra i). 
contratada: iNoMaTa & cia lTda - EPP - cNPJ: 19.216.608/0001-86.  
Maria ZiLda BeNtes soUsa - secretária de educação do Município 
de Óbidos/Pa - dec. 003/2021.

Protocolo: 704331

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210300
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 037/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: castaNHeira coMercio 
de Pecas, acessorios e serVicos Para Ve
cNPJ: 03.712.368/0001-70
oBJETo.......: contratação de empresa para o fornecimento de peças de 
veículos para a manutenção/conservação dos veículos que pertencem a 
Secretaria de Educação - Transporte Escolar.
Valor ToTal................: r$ 107.608,20 (cento e sete mil, seiscentos e 
oito reais e vinte centavos)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.049, 2.047, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 704333

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº 20210301 

oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 037/2021
coNtrataNte........: FUNdeB
coNtratada(o).....: castaNHeira coMercio 
de Pecas, acessorios e serVicos Para Ve
cNPJ: 03.712.368/0001-70
oBJETo.......: contratação de empresa para o fornecimento de peças de 
veículos para a manutenção/conservação dos veículos que pertencem a 
Secretaria de Educação- Transporte Escolar.
Valor ToTal................: r$ 72.650,70 (setenta e dois mil, seiscentos e 
cinquenta reais e setenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.096, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 704335

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210302 
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 037/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: iMPacto coMercio de Pecas, 
Locacao e serVicos eireLi
cNPJ: 08.870.944/0001-21
oBJETo.......: contratação de empresa para o fornecimento de peças de 
veículos para a manutenção/conservação dos veículos que pertencem a 
Secretaria de Educação- Transporte Escolar.
Valor ToTal......: r$ 150.134,64 (cento e cinquenta mil, cento e trinta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.049, 2047, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 704338

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº 20210303  

oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 037/2021
coNtrataNte........: FUNdeB
coNtratada(o).....: iMPacto coMercio de Pecas, 
Locacao e serVicos eireLi
cNPJ: 08.870.944/0001-21
oBJETo.......: contratação de empresa para o fornecimento de peças de 
veículos para a manutenção/conservação dos veículos que pertencem a 
Secretaria de Educação- Transporte Escolar.
Valor ToTal......: r$ 51.703,69 (cinquenta e um mil, setecentos e três 
reais e sessenta e nove centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.096, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 704342
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210304  
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 037/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: MV coML.de PeÇas Para aUto e serViÇos Ltda
cNPJ: 07.712.240/0001-68
oBJETo.......: contratação de empresa para o fornecimento de peças de 
veículos para a manutenção/conservação dos veículos que pertencem a 
Secretaria de Educação- Transporte Escolar.
Valor ToTal......: r$ 24.795,00 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.049, 
2.047Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 704343

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº 20210305  

oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 037/2021
coNtrataNte........: FUNdeB
coNtratada(o).....: MV coML.de PeÇas Para aUto e serViÇos Ltda
cNPJ: 07.712.240/0001-68
oBJETo.......: contratação de empresa para o fornecimento de peças de 
veículos para a manutenção/conservação dos veículos que pertencem a 
Secretaria de Educação- Transporte Escolar.
Valor ToTal......: r$ 21.975,00 (vinte e um mil, novecentos e setenta e cinco reais)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.096, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 704344

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato de coNtrato Nº 20210312  

oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 042/2021
coNtrataNte...: FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
coNtratada(o).....: a. s LoPes coM. iNd. GraFica - Me 
cNPJ: 05.231.416/0001-34
oBJETo.......: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
forNEciMENTo dE MaTErial Gráfico.
Valor ToTal...: r$ 9.045,00 (nove mil, quarenta e cinco reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.052, 2.060, 
2.061, 2.057, 2.054, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. Pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Marta reseNde soares
SEcrETária dE aSSiSTÊNcia Social

Protocolo: 704345

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato de coNtrato Nº 20210313 

oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 042/2021
coNtrataNte...: FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
coNtratada(o).....: adVir iMPressos Ltda
cNPJ: 31.936.199/0001-98
oBJETo.......: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
forNEciMENTo dE MaTErial Gráfico.
Valor ToTal...: r$ 12.378,56 (doZE Mil, TrEZENToS E SETENTa E oiTo 
rEaiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.052, 2.060, 
2.061, 2.057, 2.054, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. Pessoa jurídica
ViGÊNcia: 10 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
MarTa rESENdE SoarES
SEcrETária dE aSSiSTÊNcia Social

Protocolo: 704346

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 075/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-075PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas - por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, 
comunica a todos os interessados que a partir desta data fica SUSPENSO 
o Processo de PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-075PMP, do tipo menor 
preço, que tem como objeto registro de Preços para entrega parcelada, 
visando futura aquisição de medicamentos anti-infecciosos, antibióticos, 

antineoplásicos e imunomoduladores, para uso do Hospital Geral de 
Parauapebas Evaldo Benevides (HGP), Unidades de Saúde da atenção 
Básica (aB), assistência farmacêutica (af), centro de Testagem anônima 
(VISA/CTA), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Atendimento Móvel 
e Urgência (SaMU), Serviço de atenção domiciliar (Sad) e Policlínica, 
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, 
Estado do Pará. a suspensão se dá pelo fato de que serão processadas as 
retificações de alguns itens que por equívoco não constaram a gramatura.

ParaUaPEBaS - Pa, 14 de Setembro de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 704068

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210478

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-007PMP
coNtrataNte FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o) coLUZZi distriBUidora de ProdUtos 
aLiMeNtÍcios Ltda
oBJETo aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades 
operacionais e atendimentos com boas práticas de fabricação de alimentos, 
das escolas da rede de ensino infantil e fundamental, no Município de 
Parauapebas, Estado do Pará
Valor ToTal r$ 19.666,38 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e seis 
reais e trinta e oito centavos).
ViGÊNcia 12 (doze) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
daTa da EMiSSÃo 08 de setembro de 2021.

Protocolo: 704065

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
nº 2/2021-002seMoB. objeto: construção da nova praça Beira rio com 
quadra esportiva e estacionamento na parte interna e ao entorno no 
bairro Beira rio i, Município de Parauapebas, Estado do Pará. Vencedor: 
MiraNda E fariaS coNSTrUÇÕES EirEli, com o valor total de r$ 
767.324,84(Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Quatro 
reais e oitenta e Quatro centavos). ressalta-se que o valor total da 
proposta vencedora, após o lançamento junto ao “Sistema Aspec” sofreu 
uma variação final de R$ 767.324,63 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil, 
Trezentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Três centavos), para o valor 
total de 767.324,84 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte 
e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos), sendo retificada neste Ato 
em diante conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a 
licitação na forma da lei nº 8.666/93 - . 10 de Setembro de 2021.

ParaUaPEBaS - Pa, 10 de Setembro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto 

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 704066

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210472

oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-046PMP
coNtrataNte FUNdo MUNiciPaL de saUde
coNtratada(o) HM cirUrGica Ltda
oBJETo Pregão Eletrônico com registro de Preços, visando futura aquisição 
de Equipamento de Proteção individual (EPi) e insumos, com entrega 
parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e 
ainda o enfrentamento do novo corona Vírus (coVid-19) do município de 
Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 10.500,00 (dez mil, quinhentos reais).
ViGÊNcia 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.
daTa da EMiSSÃo 31 de agosto de 2021.

Protocolo: 704210

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso toMada de PreÇos

toMada de PreÇos Nº 2/2021-001
contratação de empresa para implantação de sistema de abastecimento de 
água- fase ii referente ao convênio SEPlad (Secretaria de Planejamento e 
administração) nº 005/2021 na zona rural e urbana, Município de Piçarra. 
data e abertura dos envelopes: 05/10/2021 horário: 9:00hs. informações 
e Editais av. araguaia s/n centro ou Site: www.tcm.pa.gov.br Site: www.
picarra.pa.gov.br  
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341

samira sousa-Presidente -  cPL
Protocolo: 704347
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..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo

A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna 
público a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 027/2021. objeto: registro de Preço Para 
futura e Eventual Para aquisição de Matéria Técnico Hospitalar, Material 
Odontológico e Insumo Laboratorial para atender as necessidades do 
fundo Municipal de Saúde de Placas - Pará. Tipo menor preço por item. 
a audiência pública ocorrerá no dia 27/09/2021, às 08:00hs, no https://
comprasgovernamentais.gov.br/. a integra do edital poderá ser adquirida 
no mesmo endereço ou no portal da transparência do Município https://
placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Shayane Nayara Farias Kostov - 
Pregoeira Oficial

Protocolo: 704348
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-043 PMrP
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente da Prefeitura Municipal de rondon do Pará, Sr(a). adriaNa 
aNdradE oliVEira HoMoloGa a adjudicação referente ao Pregão 
Eletrônico nº 9/2021-043 PMrP e torna público para o conhecimento 
dos interessados o resultado de licitação em referência em favor 
da(s) empresa(s): ENGEMac MaQUiNaS E EQUiPaMENToS lTda 
cNPJ: 42.282.506/0001-80 no valor total de r$ 489.000,00 / fiBra 
diSTriBUiÇÃo loGiSTica EirEli cNPJ: 29.887.078/0001-51 no valor 
total de r$ 3.494.990,00
data da Homologação: 14/09/2021.
os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

adriaNa aNdrade oLiVeira
Prefeita Municipal

Protocolo: 704349
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis/Pa
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica N° 004/2021-cP/seMecd 
objeto: chamamento público para credenciamento Para contratação de 
Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar no Âmbito do 
Município, com fornecimento de Veículos apropriados (Tipo Ônibus ou 
Similar) para o Transporte coletivo de alunos da Educação infantil, Ensino 
Fundamental e Médio da Zona Rural do Município de Rurópolis. Data e 
hora da abertura, abertas as 9h00min do dia 04/10/2021. Será julgado o 
processo de licitação na sala de licitações no prédio da prefeitura municipal 
de Rurópolis. Para aquisição do edital,será disponibilizado no “website” da 
Prefeitura Municipal de Rurópolis(http://www.ruropolis.gov.br) ou no site 
do TcM www.tcm.pa.gov.br, (mural de licitações) outros  esclarecimentos 
poderão ser obtidos por interessados junto a comissão Permanente de 
licitações, no horário das 09:00 às 14:00 horas, na rua 10 de maio, 263, 
Centro, CEP 68.165-000, na cidade de Rurópolis, Estado do Pará, mediante 
prévio agendamento através do e-mail cplruropolis@gmail.com. aluizio r. 
costa Pires - Presidente da cPL.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
cHaMada PÚBLica Nº 003/2021-cP/seMsa 

o Município de rurópolis/Pa, através da Secretaria Municipal de Saúde 
- SEMSa, torna público o extrato do Termo de Homologação da cHaMada 
PUBLica Nº 003/2021-cP/seMsa, cujo objeto é credenciamento de 
Pessoa física e Jurídica, Especializada Em Serviços Medicos em obstetrícia, 
Ginecologia, Médico de auditoria e clinico Geral, Para atender nas Ubs, caps 
e no Hospital Municipal de Rurópolis. Os licitantes Credenciados foram: Clinica 
de diagnostico de oriximina S/c ltda, cNPJ 23.060.858/0001-47, apresentou 
proposta para o item (a) com Valor global de r$ 1.056.000,00 (hum milhão e 
cinquenta e seis mil reais). objeto Medico obstetra e Ginecologista - Pessoa 
Jurídica. Katrine Nayara figueira Barbosa, cPf 856.699.702-68, apresentou 

proposta para o item (b) com valor global de r$ 202.440,00 (duzentos e dois 
mil, quatrocentos e quarenta reais). objeto clinico Geral auditor - Pessoa 
física. camila do Nascimento Melo Pismel, cPf 000.798.372-71, apresentou 
proposta para o item (c) com valor global de r$ 186.679,98 (cento e oitenta e 
seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). objeto 
clinico Geral - Pessoa física. Francisca soares schommer - secretária 
Municipal de saúde.

Protocolo: 704350

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL 
de saNta BÁrBara do ParÁ

Lei N°242, de 30 de aGosto de 2021
Autoriza o poder executivo a doação de um imóvel público que menciona 
à Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará - 
EMaTEr e dá outras providências.
o prefeito municipal de Santa Bárbara do Pará, no uso de suas atribuições 
conferidas em lei, faz saber que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:
Art. 1° Conforme permissão dada pela norma de regência, fica ao Poder 
Executivo, mediante as condições estipuladas na presente lei e sem o 
ônus para a municipalidade, autorizado a efetivar a doação de imóvel 
pertencente ao patrimônio público municipal à Empresa de assistência 
Técnica e Extensão rural do Estado do Pará - EMaTEr, vinculada a SEdaP, 
com sede na rod. Br 316, Km 12, cEP 67.200-970, Marituba - Pa, com 
área de terreno abaixo descrita, tendo por finalidade exclusiva a construção 
de seu Escritório Local no município de Santa Bárbara do Pará.
Parágrafo único. O terreno a ser doado fica localizado na rua Raimundo 
cardoso, n°475, Bairro centro, cEP 68.798-000, neste município, com 
características e dimensões presentes no memorial descritivo e croque que 
fazem parte integrante desta lei.
art. 2° a donatária tem o prazo máximo de 12 (dozes) meses para 
construção e instalação do Escritório Local, contados a partir da data de 
publicação da presente lei.
Parágrafo único. a inobservância no disposto no caput deste artigo resultará 
na reversão do bem doado ao patrimônio público municipal com todas as 
benfeitorias nele realizadas, sem qualquer ônus ao Erário municipal.
art. 3° Sob pena de revogação da doação e reversão do bem nos termos do 
parágrafo único do art. 2° desta Lei, fica a Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão rural do Estado do Pará -EMaTEr obrigada a não alterar a 
destinação da doação que trata a presente lei.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal, em 30 de agosto de 2021.
Marcus Leão colares

Prefeito Municipal
Protocolo: 704351

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 056/2021-seMaP

o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021 - GaP/
PMS, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8. 666/93 e alterações 
posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscais titulares dos contratos conforme 
sua lotação, celebrado entre a Secretaria Municipal de agricultura e 
Pesca e as empresas outorgadas para concessão de uso a título oneroso, 
mediante pagamento mensal para exploração econômica de espaço público 
localizado em mercados municipais, no município de Santarém. alberto 
dos Santos franco - Matrícula nº 06392 - Mercado de Prainha. antonio 
Edson Silva Santos - Matrícula nº 06387 - Mercado de Santana. antonio 
Machado Portela Neto - Matrícula nº 51384 - Mercado Tupaiulândia. luiz 
Gonzaga de Sousa - Matrícula nº 33202 - Mercados central e Modelo. 
ronnie Wilkinson lima coutinho - Matrícula nº 87035 - Mercadão 2.000.
art. 2º - os fiscais dos contratos terão as seguintes atribuições: anotar, 
em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou 
defeitos observados; Encaminhar ao Setor de Mercados comunicado 
oficial sobre eventuais detecções de irregularidades no cumprimento 
do contrato; Esclarecer prontamente as dúvidas do concessionário(a), 
solicitando ao setor competente da administração, se necessário, parecer 
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de especialistas;. cumprir as diretrizes traçadas pelo setor de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênio da 
respectiva Secretaria Municipal.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do 
Secretário Municipal de agricultura e Pesca, aos dois dias de setembro de 
dois mil e vinte e um.  Bruno da Silva Costa. Secretário Municipal de 
agricultura e Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 704352

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021-seMsa
objeto: contratação de Empresa Especializada em realizar Exames de 
análises clínicas (Hemograma animal), Pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Santarém); conforme especificações constantes no Edital: 15/09/2021 a 
partir das 09h no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 15/09/2021 
a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 28/09/2021 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 704353

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de ratiFicaÇÃo

oriGeM disPeNsa de LicitaÇÃo 7/0308001-2021-dL-PMsat/seMed.
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
PErEcÍVEiS E NÃo PErEcÍVEiS, Para aTENdEr aoS alUNoS da rEdE 
MUNiciPal dE ENSiNo do MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do TaUá, 
coNforME aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo 
EScolar (PNaE).
coNtratada: a P S dE caSTro coMÉrcio - EirEli - EPP, cNPJ: 
25.080.014/0001-93, Valor ToTal de r$ $ 179.784,81 (cento e setenta 
e nove mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 
24, inciso iV e suas alterações.

19 de agosto de 2021
eVaNdro corrÊa da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 704354

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo 7/0308001-2021-dL-PMsat/seMed.
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
PErEcÍVEiS E NÃo PErEcÍVEiS, Para aTENdEr aoS alUNoS da rEdE 
MUNiciPal dE ENSiNo do MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do TaUá, 
coNforME aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo 
EScolar (PNaE).
coNtratada: a P S dE caSTro coMÉrcio - EirEli - EPP, cNPJ: 
25.080.014/0001-93.
coNtratos: 2008001/2021 - dl-PMSaT/SEMEd - r$ 179.784,81 (cento 
e setenta e nove mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um 
centavos).
FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 
24, inciso iV e suas alterações.
daTa dE aSSiNaTUra: 20 de agosto de 2021

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 704355

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico para registro de Preços nº 9/2021-43-edUc, objeto 
eventual e  parcelada aquisição de kits de merenda escolar, para atender ao 
Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE), e serem distribuídos aos 
Pais e/ou responsáveis dos alunos matriculados na rede Pública de Ensino 
durante a Pandemia (COVID-19), conforme especificações, quantitativos 
e demais condições estabelecidas neste Termo de referência, conforme 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, sessão dia 
27/09/2021, às 08h00min (oito horas) horário de Brasília. Kledson ribeiro 
da Silva/Pregoeiro.

Protocolo: 704356

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210303 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2020 - srP 
- contratante PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - 
contratado: Petro Posto XiNGU coMerc. de coMBUstiVeL Ltda - 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS 
E lUBrificaNTES, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS E TrNSPorTES - SEMoB, coM ParTiciPaÇÃo ao 
rEGiSTro dE PrEÇo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMaGri, 
SEMcUlT, SEMTUr, SEMfi, SEMEl E SEMUrB. Vigência: 13/09/2021 a 
31/12/2021 - Valor Global: r$ 4.859.480,00 (quatro milhões, oitocentos e 
cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais) - data da assinatura: 
13/09/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 704357
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
aViso de resULtado de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio através do 
Presidente da comissão permanente de licitação do município de Senador 
José Porfírio, torna público o resultado do Processo Licitatório Modalidade 
Tomada de Preços nº 004/2021, Tipo: Menor Preço, empreitada por preço 
Global realizado no dia 13/09/2021 às 09:00 horas, tendo como vencedora 
com valor global de r$ 1.254.519,81(um milhão e duzentos e cinquenta 
e quatro mil e quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) a 
empresa: coNSTrUTora PacTac lTda, c.N.P.J.  nº  10.608.906/0001-47; 
oBJETo: contratação de empresa para construção de pavimentação em 
Blokret Sextavado, com meio fio e linha d’agua e calçamento, na Travessa 
São francisco, Bairro Nossa Senhor aparecida, município de Senador José 
Porfírio, em atendimento ao convênio nº. 17/2021 da Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Senador José Porfírio-Pa, 13 de setembro de 2021
Kleber dos anjos de sousa

Presidente da cPl
Protocolo: 704358

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cÂMara friGorifica E caiXa TÉrMica 
TiPo HoTBoX, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será 
no dia 27/09/2021 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações 
e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 300 (TrEZENToS) VENTiladorES dE ParEdE, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 
27/09/2021 as 14:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 704359
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..

ParticULares
.

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra 

cNPJ 18.336.502/0001-53 
Torna público junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/
NP, que deu entrada na licença Previa licença de instalação e licença de 
Operação, para extração e beneficiamento de minério ouro, o processo 
aNM 851.160/2021, Protocolo SEMMa/NP 1257/2021

Protocolo: 704360

FaZ. sÃo LUiZ i, VirGiNia cYPriaNo scaraMUssa
cPF: 777.419.192-53 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob 
n° 002/2017 para atividade de cultura de ciclo curto, criação de bovinos e 
reflorestamento em Paragominas/PA.

Protocolo: 704361

.

.

eMPresariaL
.

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 088/2021 saaeP, oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 006.21.
Pe.saaeP, coNtrataNte: saaeP-serViÇo aUtoNoMo de aGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas, coNtratada(o): LUciMari rocHa dos saNtos 
PaPeLaria eireLi – ePP, oBJETo: contratação de empresa especializada 
para aquisição de material de expediente para o desenvolvimento das 
atividades administrativas diárias do Serviço autônomo de água e Esgoto 
de Parauapebas – SaaEP, no Estado do Pará.Valor ToTal: r$ 7.153,60 
(sete mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos), ProGraMa 
DE TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – 
SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 
17.122.3000.2.249 – Manutenção do SAAEP , Classificação Econômica: 
3.3.90.30.00 –  Material de consumo, Subelemento: 3.3.90.30.16 – 
Material de Expediente,  fontes: 15610000 – Transf. União royalties rec. 
Minerais, no valor de r$ 7.153,60 (sete mil, cento e cinquenta e três reais 
e sessenta centavos), ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, daTa da aSSiNaTUra: 02 de agosto de 2021.

coNtrato Nº: 089/2021 saaeP, oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 006.21.
Pe.saaeP, coNtrataNte: saaeP-serViÇo aUtoNoMo de aGUa e 
esGoto de ParaUaPeBas, coNtratada(o): MUstaFÉ e BorGes Ltda, 
oBJETo: contratação de empresa especializada para aquisição de material 
de expediente para o desenvolvimento das atividades administrativas 
diárias do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – SaaEP, no 
Estado do Pará, Valor ToTal: r$ 22.472,90 (Vinte e dois mil quatrocentos 
e setenta e dois reais e noventa centavos), ProGraMa dE TraBalHo: 
Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 – 
Manutenção do SAAEP , Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 –  Material 
de consumo, Subelemento: 3.3.90.30.16 – Material de Expediente,  
fontes: 15610000 – Transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 
22.472,90 (Vinte e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa 
centavos), ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, 
daTa da aSSiNaTUra: 02 de agosto de 2021.

coNtrato Nº: 090/2021 saaeP, oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 006.21.Pe.saaeP, coNtrataNte: saaeP-serViÇo aUtoNoMo de 
aGUa e esGoto de ParaUaPeBas, coNtratada(o): o F rodriGUes 
coMÉrcio e serViÇos-Me, oBJETo: contratação de empresa especializada 
para aquisição de material de expediente para o desenvolvimento das 
atividades administrativas diárias do Serviço autônomo de água e Esgoto 
de Parauapebas – SaaEP, no Estado do Pará, Valor ToTal: r$ 82.789,16 
(oitenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), 
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021, Classificação Institucional: 2801 
– SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Classificação Funcional: 
17.122.3000.2.249 – Manutenção do SAAEP , Classificação Econômica: 
3.3.90.30.00 –  Material de consumo, Subelemento: 3.3.90.30.16 – 
Material de Expediente,  fontes: 15610000 – Transf. União royalties rec. 
Minerais, no valor de r$ 82.789,16 (oitenta e dois mil setecentos e oitenta 
e nove reais e dezesseis centavos), ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 
31 de dezembro de 2021, daTa da aSSiNaTUra: 02 de agosto de 2021.

coNtrato Nº: 091/2021 saaeP, oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 006.21.Pe.saaePcoNtrataNte: saaeP-serViÇo aUtoNoMo de aGUa 
e esGoto de ParaUaPeBas, coNtratada(o): BriNK PreseNtes Ltda, 
oBJETo: contratação de empresa especializada para aquisição de material 
de expediente para o desenvolvimento das atividades administrativas 
diárias do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – SaaEP, 
no Estado do Pará, Valor ToTal: r$ 16.300,10  (dezesseis mil, trezentos 
reais e dez centavos), ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021, 

Classificação Institucional: 2801 – SAAEP – Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto, Classificação Funcional: 17.122.3000.2.249 – Manutenção do 
SAAEP , Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo, 
Subelemento: 3.3.90.30.16 – Material de Expediente,  fontes: 15610000 – 
Transf. União royalties rec. Minerais, no valor de r$ 16.300,10 (dezesseis 
mil, trezentos reais e dez centavos), ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 
31 de dezembro de 2021 , daTa da aSSiNaTUra: 02 de agosto de 2021

LiLiaN cristiNa Pereira
Port. nº 526/2021-SaaEP

Pregoeira
Protocolo: 704084

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
acQUa ÁGUa de cÔco da aMaZÔNia 

iNdUstria e coMÉrcio Ltda  
cNPJ: 83.914.598/0001-51 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa, licença de operação nº l085321, validade: 
26/08/2022, para a atividade de Fabricação de bebidas não alcóolicas, 
localizada no Setor a, Quadra 01, s/nº, lote 06a - distrito industrial, cEP: 
67.035-095, ananindeua/Pa.

Protocolo: 704362

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo -Lo
sBP traNsPortadora oLiVeira Ltda 

cNPJ 17.555.527/0001-85 
TorNa PÚBlico QUE ESTá rEQUErENdo À SEcrETaria MUNiciPal 
dE MEio aMBiENTE dE aNaNiNdEUa-Pa- SEMa , Para  o TraNSPorTE 
rodoViário dE carGaS, coM ENdErEÇo a rod Br 316 KM 05 GalPÃo 
02, Bairro coQUEiro- aNaNiNdEUa-Pa, aTraVÉS do rEQUEriMENTo-
cÓdiGo r09221.

Protocolo: 704363

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou em 07/09/2021, da SEMaS/Pa, licença Previa 
para Usina Termelétrica com capacidade instalada de 2.835 kW, para 
geração de energia no Município anajás (UTE BBf aNaJáS).

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou em 07/09/2021, da SEMaS/Pa, licença Previa 
para Usina Termelétrica com capacidade instalada de 3.465 kW, para 
geração de energia no Município Jacareacanga (UTE BBf JacarEacaNGa).

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou em 07/09/2021, da SEMaS/Pa, licença Previa 
para Usina Termelétrica com capacidade instalada de 2.835 kW, para 
geração de energia no Município de itaituba (UTE BBf crEPUriZÃo).

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou em 07/09/2021, da SEMaS/Pa, licença Previa 
para uma Usina Termelétrica com capacidade instalada de 630 kW, para 
geração de energia no Município de itaituba (UTE BBf aGUa BraNca).

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0005-43 
Torna público que solicitou em 30/08/2021, da SEMaS/Pa, licença Previa 
para uma Usina Termelétrica com capacidade de 56.216MW, para geração 
de energia no Município de acara (UTE BBf MariQUiTa).

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que solicitou em 01/09/2021, da SEMaS/Pa, renovação da 
licença de operação N° 10421/2017, para 06  (seis) caminhões comboios, 
no Município de concordia do Pará (Processo 2021/29211).

Protocolo: 704364

a Pessoa FÍsica GiULLiaNo FaGUNdes FraNco 
cPF N° 590.410.131-72

Torna público que obteve da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licenças ambiental rural nº 13.692/2021 
(válida até 02 de setembro de 2026), solicitada através do Protocolo de 
Processo nº 30.628/2015 para a atividade de Bovinocultura na fazenda 
chão Preto, localizada na Zona rural do município de Marabá-Pa.

Protocolo: 704365

itaiPU coMÉrcio de coMBUstÍVeis eireLi
cNPJ nº 12.220.293/0001-00 

Torna público o pedido da licença de operação na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, para atividade de comércio 
Varejista de combustíveis para Veículos automotores, localizada no 
Município de Brejo Grande do araguaia, estado do Pará.

Protocolo: 704366



 diário oficial Nº 34.699  131 Quarta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2021

FaZeNda catedraL, FLoraPLac iNdUstriaL Ltda
com cNPJ 34.597.658/0001-44 

localizada no município de Paragominas-Pa, torna público que deu entrada 
no Processo  de Licenciamento Ambiental Rural, para Reflorestamento/
Silvicultura e agrossilvipastoril junto a Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio ambiente de Paragominas-Pa.

Protocolo: 704367

Barra do Para - 
traNsPortes e serVicos MaritiMos Ltda
reQUeriMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
“Base operacional - Mosqueiro, Belém/Pa”

Barra do Para - TraNSPorTES E SErVicoS MariTiMoS lTda, cNPJ. 
01.834.520/0001-62, torna público que requereu licença de operação 
(lo), junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE BElÉM, 
em 09 de agosto de 2021, para a BaSE oPEracioNal Ponta do Bitar 
de Mosqueiro, Belém/Pa, com as atividades de alojamento, trapiche, 
ancoradouro, rampa de acesso e marina de uso próprio, manutenção e 
reparação de embarcações e estruturas flutuantes próprias por meio do 
Processo de Nº 4020/2021.

Belém/Pará, 15 de setembro de 2021
JorGe LUiZ BarBeito da costa Ferreira

Superintendente - Barra do Pará
Protocolo: 704368

Barra do Para - 
traNsPortes e serVicos MaritiMos Ltda
reQUeriMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
“Base operacional - arrozal, Barcarena/Pa”

Barra do Para - TraNSPorTES E SErVicoS MariTiMoS lTda, cNPJ. 
01.834.520/0001-62, torna público que requereu licença de operação (lo), 
junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E dESENVolViMENTo 
EcoNoMico dE BarcarENa, em 12 de agosto de 2021, para a BaSE 
oPEracioNal arrozal de Barcarena/Pa, com as atividades de alojamento, 
trapiche, ancoradouro, rampa de acesso e marina de uso próprio, 
manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes próprias 
por meio do Processo de Nº 653/2021.

Belém/Pará, 15 de setembro de 2021
JorGe LUiZ BarBeito da costa Ferreira

Superintendente - Barra do Pará
Protocolo: 704369

FrootY coMercio e iNdUstria de aLiMeNtos s.a.
cNPJ 68.093.095/0001-79 

Torna público que requereu à Secretaria de Municipal de des. Urbano e 
Meio ambiente - SENdUMa / MocaJUBa-Pa, a licença de operação (l.o), 
para faBricaÇÃo dE ProdUToS aliMENTÍcioS - BENEficiaMENTo dE 
frUTaS, com o endereço rod Pa 151, S/N - KM 03, raMal acaPUQUara, 
MocaJUBa Pa - Bairro MoNTE alEGrE, através do processo N°31/2021 
e lhe foi concedida a l.o N° 04/2021.

Protocolo: 704370

r BaLLa FaBricaÇÃo de MÓVeis rUsticos eireLi-Me
cNPJ: 22.161.289/0001-63 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da licença 
de Operação sob n° 036/2016 para atividade de Fabricação de Móveis com 
Predominância em Madeira em Paragominas/Pa.

Protocolo: 704371

ata de aUdieNcia da coMissÃo ProcessaNte ForMada 
PeLa resoLUÇÃo Nº 003/2021, Para oitiVa de testeMUNHas 

arroLadas eM sede de deFesa PeLo deNUNciado 
Jose WiLLiaN siQUeira da FoNseca

aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h 
na Sala de reuniões da câmara Municipal de oriximiná - Pará, reuniu-se a 
comissão Processante, instituída através da resolução nº 003/2021, cujo 
objeto consiste na apuração de denúncia formulada por José Maria 
calderaro filho, sobre a prática de infração político administrativa prevista 
nos artigos 1º, Xii e 4º, Vii do decreto - lei nº 201/67 e no art. 86, Xii da 
Lei Orgânica do Município de Oriximiná, configurada pela contratação 
irregular  de 1.630 (mil seiscentos e trinta) servidores temporários no 
período de janeiro a junho de 2021, as quais teriam ocorrido sem a 
realização de processo seletivo e sem a presença do excepcional interesse 
público. Declarada aberta a sessão, fica registrada a presença dos demais 
integrantes da comissão Processante, o relator, vereador Mauro luiz de 
oliveira Wanzeler, e o membro, deybson delmar rasch. foi registrado a 
ausência do denunciado em que pese devidamente notificado. Registra-se 
a presença da advogada, dra. Elisangela fernandes Batista (oaB/Pa12693) 
que apresentou substabelecimento para o ato. a presidente registrou ainda 
que os trabalhos da comissão Processante estão sendo auxiliados pela 
assessoria Jurídica e também pelos servidores da câmara Municipal de 
oriximiná, os quais poderão ser consultados no decorrer da audiência, caso 
necessário. Logo após, a Presidente informou aos presentes, que foram 
realizadas as intimações das testemunhas indicadas em defesa, por 
intermédio dos servidores da câmara e ainda mediante publicação no 

Diário da FAMEP e no Diário Oficial do Estado do Pará, conforme deliberado 
na reunião da comissão, realizada no dia 27/08/2021, estando devidamente 
certificado nos autos, que se encontra disponível ao denunciado e sua 
defesa. A Presidência verificou a existência de requerimento do denunciado 
protocolado no dia 08/09, através do qual solicitou a remarcação da oitiva 
de todas as testemunhas arroladas, alegando que as intimações teriam 
sido frustradas, bem como solicitou o reagendamento da oitiva das 
testemunhas Nalva Maria dias dos anjos e Valdenice Printes da Silva, 
apresentando atestado médico de afastamento das atividades laborais pelo 
prazo de 15 (quinze) dias e, finalmente, solicitou nova data para depoimento 
pessoal do denunciado, em razão dos motivos apresentados. a advogada 
do denunciado reiterou os pedidos do requerimento citado, quais sejam, (i) 
deferimento de todas as oitivas para próxima data, (ii) transferência das 
oitivas que adoentadas para data posterior e (iii) transferência da oitiva do 
denunciado. Nesse sentido, a Presidente submeteu os pedidos à deliberação 
da comissão Processante, sugerindo aos demais membros o indeferimento 
do pedido de remarcação da oitiva de todas as testemunhas, tendo em 
vista que as intimações foram devidamente cumpridas, estando as 
testemunhas cientes da presente sessão de oitiva, conforme comprovações 
juntadas aos presentes autos, o que foi acatado pelos demais membros da 
comissão, tendo o pedido de remarcação da oitiva de todas as testemunhas 
sido indeferido pela comissão processante, uma vez que a intimação se deu 
de forma regular, ficando mantida a oitiva das testemunhas intimadas e 
presentes na sessão. Em seguida, a presidente sugeriu o acolhimento do 
pedido de reagendamento da oitiva das duas testemunhas arroladas que 
apresentaram atestado médico, a saber Nalva Maria dias dos anjos e 
Valdenice Printes da Silva, uma vez que não puderam comparecer à 
audiência por motivos de saúde, sugerindo ainda o acolhimento do pedido 
de remarcação do depoimento pessoal do denunciado, tendo sugerido a 
data de 23/09/2021, às 10:00h, para oitiva das duas testemunhas, que 
deverão comparecer independentemente de intimação, e às 14:00h do 
mesmo dia, para depoimento pessoal do denunciado. Após discussão entre 
os membros, o relator, o membro e a Presidente da comissão, votaram 
pelo deferimento dos pedidos de remarcação da oitiva das duas 
testemunhas que apresentaram atestado médico, bem como da audiência 
para depoimento pessoal do denunciado, de modo que a oitiva das 
testemunhas - que comparecerão ao ato independentemente de nova 
intimação - ocorrerá na data de 23/09/2021, às 10:00h, nesta câmara 
Municipal de Vereadores de oriximiná, e a audiência para depoimento do 
denunciado ocorrerá após a oitiva de todas as testemunhas, também no 
dia 23/09/2021, desta vez às 14:00h, no mesmo local, devendo ser 
intimado pessoalmente o denunciado. Em seguida foi deliberado por 
unanimidade dos membros da comissão pela remarcação dos depoimentos 
das duas testemunhas bem como pela transferência do depoimento do 
denunciado para após a oitiva das testemunhas. A advogada do denunciado 
requereu notificação pessoal da testemunha Átila Robson Mendes Pimentel, 
tendo em vista que a notificação pessoal realizada por servidor da câmara 
municipal foi frustrada uma vez que o endereço informado pela defesa não 
é mais o de residência da testemunha. Em deliberação foi deferida a oitiva 
da testemunha atila para o mesmo dia e horário das demais testemunhas 
independente de intimação. continuando os trabalhos, a Presidente passou 
a esclarecer o procedimento que será utilizado para oitiva das testemunhas 
presentes, excetuando as duas testemunhas cujo pedido de reagendamento 
fora deferido anteriormente. informou que as testemunhas serão ouvidas 
na ordem indicada na defesa prévia apresentada pelo denunciado e serão 
registrados os seus depoimentos em mídia audiovisual, que serão anexados 
aos autos, passando a integrá-los, e também serão disponibilizados ao 
denunciado bem como repassada a sua advogada, ao final da sessão. 
Explicou que cada testemunha deverá apresentar sua qualificação, com 
nome completo, RG, CPF, estado civil, endereço e profissão, além de 
esclarecer se é parente, amigo intimo ou inimigo do denunciante ou do 
denunciado. No caso de existência de vínculo de parentesco, amizade 
íntima ou inimizade, ressaltou que a comissão Processante declarará o 
impedimento ou suspeição da testemunha, hipótese na qual será ouvida na 
qualidade de informante, para fins de valoração do seu depoimento. 
informou que as perguntas serão efetuadas primeiro pela comissão 
Processante, iniciando pela Presidente, e depois pelos demais membros da 
comissão, se estes possuírem algum questionamento. Posteriormente, 
serão realizadas as perguntas pela defesa, que deverão estar relacionadas 
aos fatos objeto dos presentes autos, podendo a comissão indeferir 
perguntas formuladas com direcionamento de resposta, por não possuírem 
relação com os fatos em apuração ou por já terem sido respondidas 
anteriormente pela testemunha. a Presidente esclareceu que as 
testemunhas prestarão compromisso de boa-fé e deverão responder 
somente a verdade sobre os fatos de que tiverem conhecimento, sendo 
garantido o direito ao silencio em caso de perguntas que possam incriminá-
las. Esclareceu ainda que as testemunhas e o denunciado devem 
permanecer no recinto até o final da audiência, para consignar suas 
assinaturas em Ata. Após esclarecido o procedimento, a Presidente arguiu 
os demais membros da comissão Processante quanto ao procedimento 
estabelecido, que manifestaram sua concordância a unanimidade, tendo a 
advogada do denunciado requerido inversão de pauta para oitiva dos 
profissionais da saúde bem como da testemunha Leudyano Adeodato 
Venâncio em atenção às suas atividades e necessidade de retorno para sua 
cidade natal, tendo a comissão alertado para a necessidade da permanência 
de todos para assinatura da ata ao final, tendo a advogada declinado do 
pedido.  Em seguida, consultou a advogada do denunciado sobre o rito 
exposto, questionando a existência de dúvidas, questionamentos ou 
requerimentos, tendo obtido resposta negativa. a seguir, a Presidência deu 
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início ao depoimento das testemunhas, registrando que a partir deste 
momento, os depoimentos serão registrados em mídia audiovisual. Em 
seguida foi chamada a primeira testemunha para oitiva, ficando consignado 
que após pregão realizado, foi constatado pelo servidor a ausência da 
primeira testemunha, senhor atila robson Mendes Pimentel, embora 
devidamente intimado, conforme certificado constante nos autos, 
registrando-se o deferimento de sua oitiva para nova data. Passou-se 
então a oitiva da segunda testemunha arrolada pela defesa, senhor 
NiElSoN MaGalHaES, brasileiro, casado, servidor público, portador do rG 
3363202 SSP/Pa e cPf/Mf 614.304.802-97, residente e domiciliado à rua 
TV WE 1, n°3041, lote 2 - Bairro Santa Terezinha - oriximiná/Pa. antes da 
oitiva, a testemunha informou que não possui vinculo de parentesco, 
amizade íntima ou inimizade com as partes e foi advertida pela Presidência 
sobre o compromisso de falar a verdade e de boa-fé processual, devendo 
responder somente a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento e 
sendo garantido o direito ao silencio em caso de perguntas que possam lhe 
incriminar (depoimento gravado em mídia). fez-se a chamada da terceira 
testemunha arrolada pela defesa, senhora NalVa Maria diaS doS aNJoS, 
no entanto ausente, justificado pela apresentação de atestado médico, já 
tendo a comissão deliberado por sua oitiva em nova data a saber 
23/09/2021 as 10h. Passou-se à oitiva da quarta testemunha arrolada pela 
defesa, senhor JaNilSoN coHEN ParaNaTiNGa, brasileiro, casado, 
servidor público, portador do rG 3380150  Pc/Pa e cPf 631.810.962-53, 
residente e domiciliado à rua lauro Sodré, 2928 - Bairro Perpétuo Socorro 
- oriximiná/Pa. antes da oitiva, a testemunha informou que não possui 
vinculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com as partes e foi 
advertida pela Presidência sobre o compromisso de falar a verdade e de 
boa-fé processual, devendo responder somente a verdade sobre os fatos 
de que tiver conhecimento e sendo garantido o direito ao silencio em caso 
de perguntas que possam lhe incriminar (depoimento gravado em mídia). 
Passou-se a oitiva da quinta testemunha arrolada pela defesa, senhor 
MaNriQUE MoTTa MaciEl JUNior, brasileiro, portador do rG 22045155  
SSP/aM e cPf/Mf 935.365.692-36, residente e domiciliado nas rua Barão 
do rio Branco, s/n - casa 3 - Bairro centro (altos da franfaloja) - oriximiná/
Pa. antes da oitiva, a testemunha informou que possui vinculo de amizade 
íntima com o denunciado, sendo, portanto, ouvido na condição de 
informante, condição requerida também pela testemunha (depoimento 
gravado em mídia). foi realizada a chamada da sexta testemunha arrolada 
pela defesa, senhora VALDENICE PRINTES DA SILVA, ausência justificada 
por atestado médico, já com deliberação da comissão para oitiva em nova 
data, a saber, dia 23/09/2021 as 10h. Passou-se a oitiva da sétima 
testemunha arrolada pela defesa, senhora roSÂNGEla GUErrEiro dE 
SoUZa lEiTE, brasileira, casada, médica servidora pública, portadora do 
rG 6514 crM/Pa e cPf/Mf 278.662.542-49, residente e domiciliada a 
Trav. José Gabriel Guerreiro, 475 - Bairro centro - oriximiná/Pa. antes da 
oitiva, a testemunha informou que não possui vinculo de parentesco, 
amizade íntima ou inimizade com as partes e foi advertida pela Presidência 
sobre o compromisso de falar a verdade e de boa-fé processual, devendo 
responder somente a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento e 
sendo garantido o direito ao silencio em caso de perguntas que possam lhe 
incriminar (depoimento gravado em mídia). Passou-se à oitiva da oitava 
testemunha arrolada pela defesa, senhor carloS aUGUSTo f BETa, 
brasileiro, casado, enfermeiro servidor público, portador do rG  7822992 
SSP/Pa e cPf 683.360.397-91, residente e domiciliado na rua 15 de 
Novembro, s/n - Bairro centro - oriximiná/Pa. antes da oitiva, a testemunha 
informou que não possui vinculo de parentesco, amizade íntima ou 
inimizade com as partes e foi advertida pela Presidência sobre o 
compromisso de falar a verdade e de boa-fé processual, devendo responder 
somente a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento e sendo 
garantido o direito ao silencio em caso de perguntas que possam lhe 
incriminar (depoimento gravado em mídia). foi realizada a chamada da 
nona testemunha arrolada pela defesa, senhor adEilSoN da coSTa 
LOPES que não compareceu ainda que devidamente notificado. Passou-se 
à oitiva da décima testemunha arrolada pela defesa, senhor lEUdYaNo 
adEodaTo VENaNcio, brasileiro, casado, membro da comissão de 
Transição 2020/2021 e advogado devidamente inscrito na oaB/aM 11234 
E cPf/Mf 018.582.543-84, residente e domiciliado à rua Prof. olímpio 
Paiva - apto - Bloco Bovereador - Manaus/aM. antes da oitiva, a testemunha 
informou que possui amizade com o denunciado, tendo prestado 
depoimento na condição de informante por possuir vinculo de amizade, 
sendo informado que poderia responder sobre os fatos de que tiver 
conhecimento e sendo garantido o direito ao silencio em caso de perguntas 
que possam lhe incriminar (depoimento gravado em mídia). Encerrados os 
depoimentos e nada mais havendo a ser deliberado nem requerido pela 
advogada de defesa ou pelos membros da comissão, a Presidente convocou 
os demais membros da comissão para sessão de oitiva a ser realizada no 
dia 23/09/2021 as 10 e a14h neste local, estando a advogada de defesa 
devidamente ciente da nova sessão para oitiva das testemunhas NalVa 
Maria diaS doS aNJoS e ValdENicE PriNTES da SilVa e aTila roBSoN 
MENdES, agendada para o dia 23/09/2021, às 10:00 horas, e para a 
audiência de depoimento do denunciado as às 14:00 horas, ambas nesta 
câmara Municipal de oriximiná. fica consignado ainda que deverá ser 
entregue ao final da presente sessão, cópia da ata e da gravação da 
presente sessão. ausente a solicitação de uso da palavra pelos demais 
integrantes da comissão bem como pela advogada do denunciado, ficou 
registrado pela senhora Presidente da comissão, a convocação dos 
membros da comissão Processante para a audiência de oitiva das 
testemunhas e do denunciado já agendada. Nada mais havendo, foi 
declarada encerrada a audiência de oitiva das testemunhas às 13h35, com 

a lavratura imediata da ata por mim, lia fernanda Guimarães farias, que 
depois de lida foi rubricada e assinada pelos membros da comissão 
Processante, pela advogada do denunciado, bem como pelas testemunhas 
que depuseram. Expeça-se o necessário.

oriximiná, 09 de setembro de 2021.
Marta MoNteiro GodiNHo

Presidente
MaUro LUiZ de oLiVeira WaNZeLer

relator
deYBsoN deLMar rascH

Membro
eLisaNGeLa FerNaNdes Batista

advogada denunciado
NieLsoN MaGaLHÃes

Testemunha
JaNiLsoN coHeN ParaNatiNGa

Testemunha
MaNriQUe Motta MacieL JUNior

Testemunha
rosaNGeLa GUerreiro de soUZa Leite

Testemunha
carLos aUGUsto F. Beta

Testemunha
LeUdYaNo adeodato VeNÂNcio

Testemunha
Protocolo: 704372

NotiFicaÇÃo
ao senhor

JosÉ WiLLiaN siQUeira da FoNseca
Prefeito do Município de oriximiná

a presidente da comissão Processante designada pela resolução nº 
003/2021, de 10 de agosto de 2021, da câmara Municipal de oriximiná, 
constituída para apurar denúncia de infração político-administrativa 
constante do Processo nº 002/2021 - cEP - cMo, vem à presença de Vossa 
Excelência NoTificá-lo quanto à deliberação da comissão Processante 
proferida em audiência ocorrida no dia 09/09/2021, às 10:00 horas, na 
sala de reuniões da câmara Municipal de Vereadores de oriximiná, que 
acolheu parcialmente o requerimento apresentado por Vossa Senhoria em 
08/09/2021.
Nesse sentido, conforme deliberado pela comissão Processante durante 
a audiência acima referida, o pedido de reagendamento de todas as 
testemunhas arrolados restou indeferido, considerando que regularmente 
efetuada a intimação das testemunhas, mediante comprovação nos autos 
do procedimento, tendo sido realizada a oitiva das testemunhas presentes 
à sessão.
Na mesma oportunidade, a comissão Processante deliberou pelo 
deferimento dos pedidos de remarcação da oitiva das duas testemunhas 
que apresentaram atestado médico, a saber NalVa Maria diaS doS 
aNJoS e ValdENicE PriNTES da SilVa, bem como da audiência para 
seu depoimento pessoal, de modo que a oitiva das testemunhas, que 
comparecerão ao ato independentemente de nova intimação, ocorrerá na 
data de 23/09/2021, às 10:00h, nesta câmara Municipal de Vereadores 
de oriximiná, e a audiência para depoimento pessoal de Vossa Excelência, 
ocorrerá após a oitiva de todas as testemunhas, também no dia 23/09/2021, 
desta vez às 14:00h, no mesmo local.
finalmente, considerando a deliberação da comissão Processante pela 
continuidade da instrução do procedimento, NoTificaMoS Vossa Senhoria 
quanto à audiência para oitiva das testemunhas NalVa Maria diaS doS 
aNJoS e ValdENicE PriNTES da SilVa, designada para o dia 23/09/2021, 
às 10:00 horas; bem como do deferimento pela comissão Processante 
da oitiva da testemunha aTila roBSoN MENdES PiMENTEl na mesma 
data das duas testemunhas, a saber dia 23/09/2021 as 10h, e ainda da 
audiência para realização de seu depoimento pessoal, agendado para o dia 
23/09/2021, às 14:00 horas, na câmara Municipal de Vereadores, situada 
na TV. Magalhães Barata, n° 227, centro, oriximiná-Pa.
considerando a decisão proferida pela comissão Processante em audiência 
do dia 09/09/2021, as testemunhas NalVa Maria diaS doS aNJoS, 
ValdENicE PriNTES da SilVa e aTila roBSoN MENdES PiMENTEl 
deverão comparecer independentemente de nova intimação, para oitiva na 
audiência designada para o dia 23/09/2021, às 10:00.
durante as audiências, será permitida a sua manifestação, e os 
requerimentos que entender necessários para a sua defesa, nos moldes do 
art. 5º, iV do decreto-lei nº 201/67.

atenciosamente,
oriximiná, 09 de setembro de 2021.

Marta MoNteiro GodiNHo
Presidente

Protocolo: 704373

sotraN s/a LoGistica e traNsPorte 
cNPJ: 03.286.888/0035-08

Torna público que requereu da SEMaS/Pa lo para transporte de minério, 
processo nº 2021/27898

Protocolo: 704374
“a ceMaL - 

coMÉrcio ecoLÓGico de Madeiras Ltda 
informa que recebeu da Semas - Secretaria de estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade a aUMP Nº 52129/2021 com validade até o dia 
10/09/2022.”

Protocolo: 704375
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a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a (MrN)
Torna público que recebeu do iBaMa, a licença de operação (lo) n° 
1624/2021, com validade de 10 anos, para a operação do empreendimento 
de mineração de bauxita nos platôs Teófilo e Cipó, localizados na Zona 
leste da floresta Nacional (floNa) Saracá-Taquera, incluindo a estrada 
que interliga os platôs Aviso-Cipó-Teófilo, que dá acesso à área.

Protocolo: 704376

Marco aNtoNio Barros de LiMa 
cPF n° 539.860.087-72 

Proprietário da FaZeNda Poderosa
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a obtenção da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo e criaÇÃo 
dE BoViNoS.

Protocolo: 704377

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 083/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: fornecimento de Equipamentos de climatização para atendimento 
das Unidades do SESi-dr/Pa, conforme Edital e anexo i;
aBertUra: 01 de outubro de 2021.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa 
- http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 14 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 704378

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna 
público que recebeu, em 08/09/2021 (sob processo Nº 2011/26588) da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), 
a autorização nº 4794/2021, com validade até 08/09/2022, para realizar 
atividade de captura, coleta, resgate, transporte e soltura de animais 
silvestres, para fins de Monitoramento de Fauna nas Áreas de Influência 
direta - aid dos Platôs M3, M5, pontos de monitoramento aquático e área 
de recuperação (Prad), vinculada a licença de operação Nº 10882/2018 
referente ao processo 2011/26588, em conformidade com Parecer Técnico 
53133 de 08/09/2021.

Protocolo: 704379

cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: coNtrato Nº 20210017  oriGeM: 9/2021-0002 srP 
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ /
Pa coNtratada(o): a s NaGase & cia Ltda., inscrita no cNPJ (MF) 
sob o nº cNPJ 09.721.163/0001-38, oBJETo:  aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE liMPEZa E ProdUToS dE HiGiENiZaÇÃo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da caMara MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/
Pa r$  Valor GloBal r$  80.759,05 ( oitenta mil setecentos e cinquenta 
e noive mil reais e cinco centavos), dotação orçamentária: 01 031 0001 
2.001 - Manutenção da Câmara Municipal Classificação econômica: 
3.3.90.30.00 - Material de consumo. Subelemento - 3.3.90.30.07 - 
Gêneros da alimentação. fonte de recurso: 10010000 - recurso ordinário. 
a vigência deste contrato terá início a partir da data de sua assinatura e 
vigerá até 31 de dezembro de 2021 dias daTa da aSSiNaTUra: 05 dE 
aGoSTo dE 2021.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: coNtrato Nº 20210018  oriGeM: 9/2021-0001 srP 
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ /
Pa coNtratada(o): a s NaGase & cia Ltda., inscrita no cNPJ (MF) 
sob o nº cNPJ 09.721.163/0001-38, oBJETo:  aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE liMPEZa E ProdUToS dE HiGiENiZaÇÃo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da caMara MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/Pa 
Valor GloBal r$ 49.507,50 ( oitenta mil setecentos e cinquenta e noive 
mil reais e cinco centavos), dotação orçamentária: 01 031 0001 2.001 - 
Manutenção da Câmara Municipal Classificação econômica: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. Subelemento - 3.3.90.30.22 - Materiais de 
limpeza e Produtos de Higienização. fonte de recurso: 10010000 - 
recurso ordinário.. a vigência deste contrato terá início a partir da data 
de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2021 dias daTa da 
aSSiNaTUra: 05 dE aGoSTo dE 2021.

Protocolo: 704380

LiceNÇa oPeraÇÃo
tiM s/a 

cNPJ 02.421.421/0011-93 
Torna público que emitiu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa a lo Nº 027/2021 para implantação de ErB, rua Primeira, S/N°, 
frente do cemitério, Vila Nazaré, cEP 68719-000, São João de Pirabas -Pa.

Protocolo: 704381

LiceNÇa PrÉVia e iNstaLaÇÃo
HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 

de teLecoMUNicaÇÕes s/a 
cNPJ 27.902.165/0001-05 

Torna público que emitiu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente  - SEMMa 
a lP N°041/2021 e li N°054/2021 para a implantação de ErB, localizada em rua 
Tiradentes, 37, Vila de São Bento, Salinópolis-PA.

Protocolo: 704382

Jacir GaLLas 
Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a licença ambiental rural 
- lar, sob Protocolo nº 2021.lar.0000707, para atividade de cultura de 
ciclo curto, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704383

PaLMYra do BrasiL iNdÚstria e coMÉrcio de siLÍcio 
MetÁLico e recUrsos NatUrais Ltda. 

Proprietária da Fazenda reFLorestaMeNto ÁGUa aZUL i 
cNPJ 04.872.297/0025-03 e inscrição estadual  nº 15.569.491-0, 
Situada na Rodovia PA 263, Vicinal CCM, S/N -  Parte Reflorestamento 
água azul i, Zona rural, município de Breu Branco, Pa, torna público que 
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado 
do Pará - SEMaS - Pa, aprovou e liberou a autorização para Exploração 
florestal nº 273741 (Processo nº 2020/32605). a empresa aguarda o 
fim da suspensão do atendimento ao público como medida de prevenção 
temporária ao contágio pelo novo coronavirus, estabelecida pelo decreto 
nº 609 (de 16/03/2020) do Governo do Estado do Pará e Portaria SEMaS 
nº 376 (de 19/03/2020) para poder receber a referida AUTEF fisicamente.

Protocolo: 704384

NeW aGro coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes Ltda 
cNPJ: 03.100.099/0001-91 

Proprietária da FaZeNda PriNcesa do Norte 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo e criaÇÃo 
dE BoViNoS.

Protocolo: 704385

cidade traNsPortes Ltda 
cNPJ nº. 06.151.511/0003-52 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação 
n°. 12928/2021, válida até 08/08/2025, para desenvolver atividade de 
transporte de produtos perigosos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704386

coMÉrcio de coMBUstÍVeis reGis ProMissÓria Ltda
cNPJ n°. 30.961.131/0001-04 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a licença de operação 
sob processo n°. 680/2021, para desenvolver a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704387

JosÉ Maria siLVa Pereira 
cPF nº. 205.653.212-34 

Torna público que requereu junto à SEMMaSTM, a licença de operação, 
sob processo n° 688/2021, para desenvolver atividade de extração de 
areia e seixo, fora de corpos hídricos, com beneficiamento associado, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 704388

PoNtÃo Mota coMÉrcio de coMBUstÍVeis eireLi
cNPJ nº. 31.743.862/0001-38 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n° 
12950/2021, válida até 15/08/2026 para desenvolver atividade de posto 
flutuante, em Juruti/PA.

Protocolo: 704389

J P caMPos coMÉrcio de coMBUstÍVeis 
cNPJ nº. 30.857.820/0001-65 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n° 
12959/2021, válida até 17/08/2025 para desenvolver atividade de terminal 
revendedor retalhista na navegação interior, em alenquer/Pa.

Protocolo: 704390

Macedo coMercio, coNstrUcoes e 
FaBricacoes de arteFatos ceraMicos Ltda 

cNPJ n°. 32.010.285/0001-38 
Torna público que recebeu junto à SEMMa/STM, a licença de operação 
n°. 78/2021, válida até 18/08/2025, para desenvolver a atividade de 
fabricação de artefatos de cerâmica, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704391
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