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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   Nº 9.310, de 15 de seteMBro de 2021
declara o “ritmo Brega” integrante do Patrimônio cultural e imaterial do 
Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° Esta lei declara o “ritmo Brega”, integrante do Patrimônio cultural 
e imaterial do Estado do Pará, nos termos do art. 286, da constituição do 
Estado do Pará.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 15 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 705737

d e c r e t o  Nº 1859, de 15 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$ 65.512.803,32 para reforço de dota-
ção(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$ 65.512.803,32 (sessenta e cinco 
Milhões, Quinhentos e doze Mil, oitocentos e três reais e trinta e dois 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

071011545114897645 - sEdoP 0101 449051 4.406.067,32

081012781114998794 - sEEl 0101 444042 50.000,00

161011212212974668 - sEdUc 0102 339030 213.326,00

161011212212978338 - sEdUc 0102 339033 599.946,00

161011212212978338 - sEdUc 0102 339037 1.985.796,00

161011212212978338 - sEdUc 0102 339039 1.979.075,00

161011236115098904 - sEdUc 0102 339033 203.504,00

161011236115098904 - sEdUc 0102 339037 26.193.694,00

161011236115098904 - sEdUc 0102 339039 656.254,00

161011236215098906 - sEdUc 0102 339037 25.108.614,00

161011236215098906 - sEdUc 0102 339039 1.719.055,00

161011278515096413 - sEdUc 0102 339033 1.168.472,00

251010312615088238 - PGE 0101 339040 354.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 875.000,00

total 65.512.803,32

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, 15 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 1864, de 16 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$ 1.068.232,52 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$ 1.068.232,52 (Hum Milhão, sessenta 
e oito Mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

081012781114997659 - sEEl 0106 449051 603.809,52

081012781114997659 - sEEl 6101 449051 65.000,00

211010618115028264 - sEGUP 0106 449052 399.423,00

total 1.068.232,52

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

071011751214897644 - sEdoP 0101 449051 65.000,00

271011854214978583 - sEMas 0106 449052 1.003.232,52

total 1.068.232,52

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 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 1866, de 16 de seteMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do fundo Es-
tadual de saúde - fEs, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 3.147.996,01 para atender à programação cons-
tante nesse decreto.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do fEs, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 3.147.996,01 (três Milhões, cento e Quarenta e sete Mil, Novecen-
tos e Noventa e seis reais e Um centavos), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

901011030215077684 - fEs 0301 335043 3.147.996,01
total 3.147.996,01

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

901011030215078877 - fEs 0301 335043 3.147.996,01
total 3.147.996,01

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 705734

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.451/2021-ccG, de 16 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, 
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r E s o l V E:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.449/2021-ccG, de 15 de setembro de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.701, de 16 de setembro 
de 2021, que nomeou NElsoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo para exercer 
o cargo em comissão de coordenador da área de segurança, código 
GEP-das-011.5, com lotação no centro regional de Governo da região 
Metropolitana.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 dE sEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.452/2021-ccG, de 16 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 artHUr VascoNcElos dE alMEida para exercer o cargo em 
comissão de coordenador da área de segurança, código GEP-das-011.5, 
com lotação no centro regional de Governo da região Metropolitana.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 dE sEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.453/2021-ccG, de 16 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 Portaria nº 1.443/2021-ccG, de 15 de setembro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.701, de 16 de 
setembro de 2021, que exonerou MaX aNtoNio riBEiro dE soUsa do 
cargo em comissão de diretor de desenvolvimento agropecuário, código 
GEP-das-011.5, 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, 16 dE sEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.454/2021-ccG, de 16 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 o item ii da Portaria nº 1.414/2021-ccG, de 10 de 
setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.696, 
de 13 de setembro de 2021, que nomeou MaX aNtoNio riBEiro dE 
soUsa para exercer o cargo em comissão de diretor de desenvolvimento 
agropecuário, código GEP-das-011.5, 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, 16 dE sEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 705738

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 775/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo: o processo nº 2021/1022840, de 15/09/2021.
rEsolVE:
i – rEVoGar a Portaria nº 4.206/2019-ccG, de 11/07/2019, publicada no 
doE  nº 33.921, de 15/07/2019.
ii – EXclUir da Portaria nº 3.960/2019-ccG, de 19/06/2019, publicada 
doE nº 33.901, de 24/06/2019, o servidor PaUlo saNtos Batista dE 
MacEdo, da função de fiscal do contrato nº 21/2017-ccG.
iii – iNclUir na Portaria nº 3.960/2019-ccG, de 19/06/2019, a servidora 
abaixo relacionada, para função de fiscal do contrato nº 21/2017-ccG.

NoME id fUNcioNal carGo

talita cunha de faria liberal 5945811/ 1 assessor Especial ii

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoriado Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 705317

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 774/2021-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° 2021/1017273, de 15 de setembro de 2021;
rEsolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho saNta-
rÉM/UrUará/saNtarÉM/Pa, no dia 15/09/2021.

servidor objetivo

roNilMa saNtos da silVa, matrícula funcional nº 5945736/ 1, 
cPf 716.995.382-04, ocupante do cargo de assessor de comuni-
cação, lotada no centro regional do Governo do Baixo amazonas.

cumprir agenda institucional, 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, 15 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 776/2021-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° 2021/1017261, de 15 de setembro de 2021;
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho saNta-
rÉM/UrUará/saNtarÉM/Pa, no dia 15/09/2021.

servidor objetivo

JarliElsoN saNtos da costa, matrícula funcional nº 
5945810/1, cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, 
lotado no centro regional de Governo do Baixo amazonas.

dar apoio logístico em agenda institucional, 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, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 705186

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 777/2021-crG, de 16 de setembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2021/1025926, de 15/09/2021;
rEsolVE:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, no período de 14/09/2021 a 
24/09/2021, o gozo de férias do servidor tiaGo HENriQUE PErEira ra-
BElo, id. funcional nº. 5919258/2, concedido por meio da Portaria nº. 
645/2021-CRG, publicada no DOE Nº. 34.663, de 09/08/2021, ficando os 
dias interrompidos para gozo oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 705365

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 080/2021 – sF/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2021

suprido: rENata dE JEsUs caNUto PiMENtEl, Mf nº 4220536/3, coor-
denadora de contrainteligência e segurança orgânica; Prazo p/ aplicação: 
60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (outros serviços de tercei-
ros – Pessoa Jurídica); fonte de recurso: 0101/0301; ordenador de des-
pesa: Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues, cEl QoPM.

Protocolo: 705371

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 837/2021 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: acará/Pa; Período: 14/09/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); servidor: caP QoPM Khistian Batista castro, Mf nº 
57198337/2; ordenador de despesa: cEl QoPM Marco antonio sirotheau 
corrêa rodrigues.

Protocolo: 705350
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eXtrato de Portaria Nº 838/2021 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: acará/Pa; Período: 13 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 
2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidores: 1° tEN QoPM Victor lincoln 
da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, sUB tEN PM adilson Barbosa da silva, 
Mf nº 5701082/3, cB PM daniel dos santos carvalho, Mf nº 54194238/3, 
cB PM Max andresson teixeira Gouveia, Mf nº 57222517/2, cB PM rafael 
de Jesus Barreto, Mf nº 4220254/3; ordenador de despesa: cEl QoPM 
Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 705351
eXtrato de Portaria Nº 839/2021 – di/cMG, 

de 16 de seteMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: Macapá/aP e afuá/Pa; Período: 26 a 29/08/2021; Quanti-
dade de diárias: 3,0 (alimentação intermunicipal) 2,0 (pousada intermu-
nicipal) 1,0 (alimentação interestadual) 1,0 (pousada interestadual); ser-
vidores: 1° tEN QoPM igor alessandro leal farah, Mf 4220563/2, cB PM 
fabricio luiz Matos Boução, Mf 57222016/2 e cB PM leonardo Nunes Go-
mes, Mf 4220190/2; ordenador de despesa: cEl QoPM Marco antonio 
sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 705386
eXtrato de Portaria Nº 831/2021 – di/cMG, 

de 16 de seteMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: santarém Novo/Pa; Período: 14 a 17/09/2021; Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidor: cB PM Jorge fer-
nando ferradais de carvalho, Mf nº 4220520/2; ordenador de despesa: 
cEl QoPM Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 705335
eXtrato de Portaria Nº 832/2021 – di/cMG, 

de 16 de seteMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: santarém Novo/Pa; Pe-
ríodo: 14 a 17/09/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); servidora: 2º sGt PM r/r sandra regina cardoso da silva, Mf 
nº 5673704/4; ordenador de despesa: cEl QoPM Marco antonio sirothe-
au corrêa rodrigues.

Protocolo: 705336
eXtrato de Portaria Nº 833/2021 – di/cMG, 

de 16 de seteMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: santarém Novo/Pa; Pe-
ríodo: 14 a 17/09/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); servidor: inácio de souza, Mf nº 3369986/2; ordenador de 
despesa: cEl QoPM Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 705339
eXtrato de Portaria Nº 834/2021 – di/cMG, 

de 16 de seteMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: acará/Pa; Período: 12 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); servidora: cB PM luana sibelle cordeiro 
rodrigues, Mf nº 57231830/2; ordenador de despesa: cEl QoPM Marco 
antonio sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 705341
eXtrato de Portaria Nº 835/2021 – di/cMG, 

de 16 de seteMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: acará/Pa; Período: 12 a 
14/09/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); ser-
vidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf nº 3402690/2; ordenador de 
despesa: cEl QoPM Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 705343
eXtrato de Portaria Nº 836/2021 – di/cMG, 

de 16 de seteMBro de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: acará/Pa; Período: 12 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); servidor: 2º sGt PM Jayme Menezes da 
silva de lima, Mf nº 5079187/3; ordenador de despesa: cEl QoPM Marco 
antonio sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 705347

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 431/2021 – PGe. G.  Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
o ProcUrador-GEral do Estado, no uso de suas atribuições legais
rEsolVE:
i - dEsiGNar, o servidor Eder lima dos santos, assessor, matrícula nº 
5892315/2, para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:
• Contrato nº 011/2021 – PGE e FOX STORE LTDA.

ii -  as atribuições de fiscalização estão insertas na Cláusula Quarta – DA 
fiscaliZaÇÃo do contrato.
iii – dEsiGNar como fiscal substituto a servidora ana cláudia Mallet da 
silva, técnico em Gestão de Procuradoria, matrícula nº 57203212/1.
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ricardo NassEr sEfEr
ProcUrador-GEral do Estado do Pará

Protocolo: 705438

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 433/2021 – PGe. G. Belém (Pa), 16 de setembro de 2021
o ProcUrador-GEral do Estado, no uso de suas atribuições legais
rEsolVE:
i - dEsiGNar, a servidora cláudia cartagenes Bouth, auxiliar de adminis-
tração C, matrícula nº 2009560/1, para acompanhar e fiscalizar o Contrato 
abaixo discriminado:
contrato nº 013/2021 – PGE e disProl – distriBUidora dE ProdUtos EirEli.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na Cláusula Quarta – DA 
fiscaliZaÇÃo do contrato.
iii – dEsiGNar como fiscal substituto a servidor fernando saraiva de 
souza filho, técnico em Gestão de Procuradoria, matrícula nº 55587574/2
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 705571

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato: 011/2021-PGe
Exercício: 2021
origem: Pregão nº 005/2021
data da assinatura: 16/09/2021
Vigência: 16/09/2021 a 16/09/2022
Valor Global: r$ 13.170,96 (treze mil, cento e setenta reais e oitenta e 
seis centavos)
dotação orçamentária: U.G. – 25101. funcional Programática: 
25101.03.122.1297.8338 Elemento de despesa 339030. fonte de recurso 0101
objeto: aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para manutenção e 
reparo dos prédios da PGE
contratada: foX storE ltda
cNPJ/Mf: 42.240.841/0001-16
Endereço: rua das açucenas nº 26, bairro: Boa Esperança, conceição do 
castelo, Espírito santo, cep: 29370-000.
ordenador: ricardo NassEr sEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 705431
extrato de contrato: 013/2021-PGe
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico 006/2021 PGE/Pa
data da assinatura: 16/09/2021
Vigência: 16/09/2021 a 16/09/2022
Valor Global: r$ 1.194,00 (hum mil, cento e noventa e quatro reais).
dotação orçamentária: U.G. – 25101. funcional Programática: 
25101.03.122.1297.8338 Elemento de despesa 339030. fonte de recurso 0101.
objeto: aquisição de 300 Kg de açúcar triturado embalados em pacotes de 1 Kg.
contratada: disProl – distriBUidora dE ProdUtos EirEli
cNPJ/Mf: 36.190.482/0001-37
Endereço: rua Maria Mazarelo, nº 29, Bairro: centro, ananindeua, Pará, 
cEP 67.030-390.
ordenador: ricardo NassEr sEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 705570

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 430/2021-PGe.G., de 15 de setembro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. funcional Período aquisitivo Gozo

allan adybe Portela da silva 5941903/1 2020/2021 25.10 a 23.11.2021

Zilma rosa trindade de carvalho 2011166/1 2018/2019 27.09 a 26.10.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 705100
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata aViso de editaL
PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2021-GLic/seac
onde lê-se: ... “a sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cida-
daNia – sEac, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação 
na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por lotE 
UNico, Modo dE disPUta “aBErto, a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Es-
PEcialiZada Para forNEciMENto dE EQUiPaMENtos dE MUltiMidia, 
conforme especificação no Termo de Referência.”.
Leia-se: ... “a sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cidada-
Nia – sEac, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na 
modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por lotE UNi-
co, Modo dE disPUta “aBErto”, coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcia-
liZada No forNEciMENto dE loUsas, QUadros dE aViso E QUadros 
BraNcos para Usinas da PaZ da cabanagem, icui, Nova União, Parauape-
bas, Benguí e  canaã dos carajás da secretaria Estratégica de articulação 
da Cidadania/SEAC-PA, conforme especificação no Termo de Referência”.

Protocolo: 705141

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo/ aUtoriZar e ratiFicar
a sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cidadaNia –sEac, 
por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, tendo como 
razão de convencimento o Parecer Jurídico nº 152/2021-NUJUr/sEac, jun-
tado aos autos do Processo nº. 2021/683286,
rEsolVE: aUtoriZar e ratificar a despesa, por meio de dispensa de 
licitação – cotação Eletrônica N° 014/2021-sEac, cujo objeto consiste em 
aquisição de bandeiras personalizadas de tecido TacTel, dupla face, fixadas 
em haste de madeira, tamanho 1,30 m x 90 cm, com fundamento nos dita-
mes da lei federal nº. 8.666/93, conforme proposta de preço apresentada 
por MatHEUs caMPos da costa, portador do cNPJ Nº 37.805.703/0001-
05, no valor de r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado

Protocolo: 705412

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a sEcrEtaria EstratEGica dE Estado dE articUlaÇÃo da cidada-
Nia –sEac, por meio da equipe de cotação Eletrônica, usando das atri-
buições legais concedidas por meio da Portaria nº. 026/2020-GaB/sEac 
– publicado no doE nº. 34.388, em 27/10/2020, tendo como razão de 
convencimento o Parecer Jurídico no 152/2021-NUJUr/sEac, juntado aos 
autos do Processo nº 2021/685286, rEsolVE:
1 - HoMoloGar, por meio de dispensa de licitação, através da cotação 
Eletrônica nº. 014/2021-sEac, cujo objeto destina-se à aquisição de ban-
deiras personalizadas de tecido TacTel, dupla face, fixadas em haste de 
madeira, tamanho 1,30 m x 90 cm, para esta secretaria, com fundamento 
no decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, que institui o sistema de 
cotação eletrônica de preços para aquisição de bens e contratação de servi-
ços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor, previstas 
nos incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 8.666/93, 
(cotação eletrônica), decreto Estadual n°. 2.069 de 20 de fevereiro de 
2006, a resolução nº. 001/sEPof/Pa, obedecida as exigências legais e os 
princípios que regem o assunto, conforme propostas de preço apresentada 
por MatHEUs caMPos da costa, portador do cNPJ Nº 37.805.703/0001-
05, no valor de r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual ou outros instrumen-
tos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, auto-
rização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme o disposto 
no art. 68 da lei 8.666/93.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário Oficial 
do Estado no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
iValdo afoNso XaViEr dE aMoriM
HoMoloGador

Protocolo: 705414

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2021-GLic/seac
a sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cidadaNia – sEac, 
através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade 
PrEGÃo ElEtrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por itEM, Modo dE disPUta 
“aBErto”, Para a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para for-
NECIMENTO DE LIXEIRAS, conforme especificação no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 29/09/2021 - Às 10:00 Horas.
local: https://www.comprasnet.gov.br / o Edital encontra-se acessí-
vel nos sites: http://www.seac.pa.gov.br (link licitações) e http://www.
compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
estará disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Marco, Belém/Pa cEP: 
66.087-812 - Belém/Pa, fone: (91) 3342-0355/98505-4745, no horário de 
09:00 às 16:00, em dias úteis.
JorGE lUis MarQUEs loPEs
Pregoeiro

PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2021-GLic/seac
a sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cidadaNia – sEac, 
através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade 
PrEGÃo ElEtrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por itEM, Modo dE disPU-
ta “aBErto”, Para a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para for-
NECIMENTO DE KIT MÉDICO, conforme especificação no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 29/09/2021 - Às 14:00 Horas.
local: https://www.comprasnet.gov.br / o Edital encontra-se acessí-
vel nos sites: http://www.seac.pa.gov.br (link licitações) e http://www.
compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
estará disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Marco, Belém/Pa cEP: 
66.087-812 - Belém/Pa, fone: (91) 3342-0355/98505-4745, no horário de 
09:00 às 16:00, em dias úteis.
JorGE lUis MarQUEs loPEs
Pregoeiro

Protocolo: 705253

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº893/2021-daF/sePLad, de 15 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° 2021/1018408;
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNtoNio Maria dE liMa cordEiro, id. fun-
cional nº 57188630/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na coordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 04 de outubro a 02 de novembro de 2021, referente 
ao triênio de 29/08/2016 a 28/08/2019 (1ª etapa).
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 15 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 705124
Portaria Nº 896/2021-daF/sePLad, de 16 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° 2021/1005212,
rEsolVE:
coNcEdEr, a servidora EdilZa BarBosa VilHENa, id. funcional nº. 
27669/3, ocupante do cargo de assessor, lotada na diretoria de Progra-
mação e orçamento -dPo, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 04 de outubro a 02 de novembro de 2021, referente ao triênio de 
01/03/2007 a 28/02/2010.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 16 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 705545

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 891/2021-daF/sePLad, de 15 de seteMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/1008611,
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora dEBora dE aGUiar GoMEs, id. funcional nº. 
57212618/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para res-
ponder pela coordenadoria de Monitoramento e avaliação de Programas, 
durante o impedimento legal do titular fraNcisco lEitE da silVa NEto, 
id. funcional nº. 57191806/1, no período de 04/10/2021 a 02/11/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 15 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 705121
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Portaria N°. 894/2021-daF/sePLad, de 16 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°2021/892360,
r E s o l V E:
dEsiGNar o servidor dENisio dE JEsUs costa liMa, id. funcional nº. 
5091462/1, ocupante do cargo administrador, para responder pela coor-
denadoria de Gestão de custos, durante o impedimento legal da titular 
aNa Maria costa PENalBEr, id. funcional nº. 5843901/6, no período de 
01/10/2021 a 30/10/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 16 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 705229

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 54/2021 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo - sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542.
coNtratada: licita oNliNE EirEli ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
24.360.974/0001-44, sediada na rua cleber afonso, nº 57, conj. res. 
Pres. castelo Branco, ferraz de Vasconcelos/sP.
OBJETO: Aquisição de lâmpadas fluorescente HO bivolt, para atender a 
demanda da Estação cidadania localizada nas dependências do shopping 
Pátio Belém, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Ter-
mo de referência, anexo i do Edital.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Global Estimado: r$ 17.645,10
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
data da assiNatUra: 16/09/2021.
ViGÊNcia: 16/09/2021 à 15/09/2022.
ordENador: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705417
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 22/2021
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, e a associaÇÃo dos sErVidorEs 
PÚBlicos BrasilEiros – asPBras, entidade civil e jurídica de direito 
privado, beneficente, de âmbito nacional, sem fins econômicos, regendo-
se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme aprovado em ata da as-
sembleia Geral, com sede em Belém/Pa, na rua santo antônio nº 316,sala 
1306, Bairro de campina, Belém-Pa, cEP 66.010-090 sob o cNPJ/Mf nº 
00.759.231/0001-83.
oBJEto: consignação em folha de pagamento junto a esta secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos 
do decreto nº 2.071/2006 com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-sEad.
data da assiNatUra: 14/09/2021.
ViGÊNcia: 14/09/2021 a 13/09/2023 - 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar da data de assinatura.
ordENadora: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705376
eXtrato do coNtrato Nº 51/2021 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo - sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542.
coNtratada: QUalitY atacado EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
15.724.019/0001-58, sediada na av. afonso Pena, nº 262, sala 813, bairro 
centro, Belo Horizonte/MG
oBJEto: aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, confor-
me especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital.

itEM itEM do Edital dEscriÇÃo Qtd Valor total Valor total

1 2
MoUsE UsB coM dois BotÕEs E 
fUNÇÃo scroll. coM 3 aNos dE 

GaraNtia
50 r$ 33,79 r$ 1.689,50

dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 339030 - Material de consumo
fonte: 0101006356
origem dos recursos: tesouro Estadual
data da assiNatUra: 13/09/2021.
ViGÊNcia: 13/09/2021 à 12/09/2022.
ordENador: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705480
eXtrato do coNtrato Nº 52/2021 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo - sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542.
coNtratada: M. alcioNE dos saNtos GoNÇalVEs, inscrita no cNPJ/

Mf sob o nº 10.934.762/0001-19, sediada na rua sargento Mauricio, nº 
21, Bairro da areia, Bacabal/Ma.
oBJEto: aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, confor-
me especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital.

itEM itEM do Edital dEscriÇÃo Qtd Valor UNi-
tário Valor total

1 3
tEclado UsB, aBNt2, laYoUt PadrÃo, 
coM tEclas f, EM taMaNHo NorMal. 3 

aNos dE GaraNtia
50 r$ 25,80 r$ 1.290,00

dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 339030 - Material de consumo
fonte: 0101006356
origem dos recursos: tesouro Estadual
data da assiNatUra: 13/09/2021.
ViGÊNcia: 13/09/2021 à 12/09/2022.
ordENador: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705486
eXtrato do coNtrato Nº 53/2021 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo - sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542.
coNtratada: raPHaEl silVa araUJo 83978399504, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 24.884.690/0001-57, sediado na av. Pedro Paes azevedo, nº 
488, sala 02, Bairro salgado filho, cEP: 49020-450, aracaju/sE
oBJEto: aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, confor-
me especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital.

itEM itEM do Edital dEscriÇÃo Qtd Valor UNitário Valor total

1 4 driVE ssd dE 480GB – sata 3, GraVa-
ÇÃo atÉ 445 MB/s. GaraNtia dE 1 aNo 25 r$ 349,40 r$ 8.735,00

dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 339030 - Material de consumo
fonte: 0101006356
origem dos recursos: tesouro Estadual
data da assiNatUra: 13/09/2021.
ViGÊNcia: 13/09/2021 à 12/09/2022.
ordENador: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705491
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 19/2021
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, e o siNdicato dos dElEGados dE 
POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ – SINDELP/PA, entidade sem fins lucrativos, 
regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme aprovado em ata 
da assembleia Geral, com sede em Belém - Pa, avenida dalva nº 539 
(próximo à passagem areia Branca), Bairro Marambaia, cEP 66.615-850, 
inscrita no cNPJ/Mf nº83.880.708/0001-01.
oBJEto: consignação em folha de pagamento junto a esta secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos 
do decreto nº 2.071/2006 com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-sEad.
data da assiNatUra: 14/09/2021.
ViGÊNcia: 14/09/2021 a 13/09/2023 - 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar da data de assinatura.
ordENadora: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705513
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 18/2021
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, e a associaÇÃo dos sErVidorEs 
PÚBlicos da adMiNistraÇÃo dirEta do GoVErNo do Estado do 
PARÁ - ASPARÁ, entidade sem fins lucrativos, regendo-se pelo Estatuto 
atualmente vigente, conforme aprovado em ata da assembleia Geral, com 
sede em Belém - Pa, av: senador lemos n°804 cEP 66.050-000, inscrita 
no cNPJ/Mf nº 20.160.828/0001-14.
oBJEto: consignação em folha de pagamento junto a esta secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos 
do decreto nº 2.071/2006 com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-sEad.
data da assiNatUra: 14/09/2021.
ViGÊNcia: 14/09/2021 a 13/09/2023 - 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar da data de assinatura.
ordENadora: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705520
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de PreÇos dGL/srP N° 001/2021
 a sEcrEtária dE Estado PlaNEJaMENto dE adMiNistraÇÃo, no uso de suas atribuições legais, e após recomendação e constatação do cumpri-
mento das exigências legais relativas ao processo licitatório pela consultoria Jurídica e o Núcleo de controle interno, conforme Manifestação Jurídica em 
conformidade com Manifestação Jurídica nº 274/2021cJUr/sEPlad (seq.82 e 83) e despacho do controle interno (seq.85), respectivamente, resolve:
 adJUdicar e HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 001/2021, processo PaE nº 2021/125346, para os grupos 02, 03 e 04, cujo objeto é forneci-
mento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a instalação, para atender as necessidades dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 
situados na Mesorregião Metropolitana de Belém, sendo Microrregião de Belém (ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Marituba, santa Bárbara e 
santa isabel do Pará) e Microrregião de castanhal (Bujaru, castanhal, inhangapi, santa izabel do Pará e santo antônio do tauá), além dos Municípios 
de Santarém, Marabá e Altamira, conforme as especificações constantes neste Edital e seus anexos., em conformidade com as especificações técnicas 
contidas neste instrumento e as empresas abaixo relacionadas:
o MoVElEiro coMÉrcio E sErViÇos EirEli, com sede situada na rua clóvis Beviláqua, 713 – lagoa seca, Natal/rN, cNPJ nº 08.773.990/0001-02, 
cEP: 59022-230, tel: (84) 3221-0320, www.omoveleiro.com.br, por intermédio de seu representante legal, o sr. José de anchieta da costa Junior, cPf 
nº. 022.392.534-95, rG n° 1500993 itEP/rN.

cod. siMas item Especificação Unid. Qtd
(a)

Valor Unitário Máximo r$
(b)  Valor total Máximo r$ 

 

 

GRUPO 02: GRUPO 2: Aquisição e Instalação – SANTARÉM  

196561-1 10
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall  fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos.  os produtos devem possuir selo Procel “a”.

Unidade 471 1.800,00 847.800,00  

22728-5 11

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (9.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 451 650,00 293.150,00  

196565-4 12
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall  fabricação seriada, condensação a ar,  baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “a”.

Unidade 461 2.100,00 968.100,00  

22729-3 13

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (12.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 416 700,00 291.200,00  

196570-0 14

condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall, , fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 
elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 

18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “a ou 
B”.

Unidade 273 3.000,00 819.000,00  

22730-7 15

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (18.000 Btus/h, de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 303 800,00 242.400,00  

196578-6 16

condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall,  fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 
elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio,  capacidade nominal 
24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel  “a” 

ou “B”.

Unidade 198 4.000,00 792.000,00  

22731-5 17

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (24.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 221 850,00 187.850,00  

196581-6 18
condicionador de ar, split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, 
tensão 220v/60Hz,capacidade nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os 

produtos devem possuir selo Procel “B” ou “c”.
Unidade 121 6.200,00 750.200,00  

22732-3 19

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (30.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 172 900,00 154.800,00  

196585-9 20
Condicionador de Ar, Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, 
baixo nível de ruído, tensão 220v/ 60 Hz,capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 

3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.
Unidade 114 6.400,00 729.600,00  

22733-1 21

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (36.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 132 950,00 125.400,00  

196591-3 22
Condicionador de Ar, Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, 
baixo nível de ruído, tensão 220v 60 Hz,capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 

3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.
Unidade 135 8.500,00 1.147.500,00  

22734-0 23

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (48.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, de até 

5 metros de distância.

Unidade 155 1.350,00 209.250,00  

196594-8 24
aparelho ar condicionado, split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto 

sem fio, baixo nível de ruído, Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do equipa-
mento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.

Unidade 139 8.500,00 1.181.500,00  

22735-8 25

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (60.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância

Unidade 160 1.500,00 240.000,00  

total do lote 02   r$ 8.979.750,00  
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cod. siMas item Especificação Unid. Qtd Valor Unitário Máximo r$  Valor total Máximo r$ 
 

 

GrUPo 03: aQUisiÇÃo E iNstalaÇÃo – MaraBá  

196561-1 26
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall  fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos.  os produtos devem possuir selo Procel “a”.

Unidade 377 1.600,00 603.200,00  

22728-5 27

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (9.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 377 650,00 245.050,00  

196565-4 28
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall  fabricação seriada, condensação a ar,  baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “a”.

Unidade 255 1.850,00 471.750,00  

22729-3 29

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (12.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 255 700,00 178.500,00  

196570-0 30
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall, , fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “a e B”.

Unidade 219 2.700,00 591.300,00  

22730-7 31

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (18.000 Btus/h, de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 217 800,00 173.600,00  

196578-6 32
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall,  fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio,  capacidade nominal 
24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “B e c”.

Unidade 182 3.400,00 618.800,00  

22731-5 33

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (24.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 180 850,00 153.000,00  

196581-6 34
condicionador de ar, split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, 
tensão 220v/60Hz,capacidade nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os 

produtos devem possuir selo Procel “c”.
Unidade 175 5.800,00 1.015.000,00  

22732-3 35

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (30.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 173 900,00 155.700,00  

196585-9 36
Condicionador de Ar, Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, 
baixo nível de ruído, tensão 220v/ 60 Hz,capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 

3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.
Unidade 158 6.000,00 948.000,00  

22733-1 37

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (36.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 158 950,00 150.100,00  

196591-3 38
condicionador de ar,  split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem 

fio, baixo nível de ruído, tensão 220v 60 Hz,capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento 
de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.

Unidade 109 8.000,00 872.000,00  

22734-0 39

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (48.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, de até 

5 metros de distância.

Unidade 107 1.350,00 144.450,00  

196594-8 40
aparelho ar condicionado, split, tipo piso-teto,  ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto 

sem fio, baixo nível de ruído, Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do equipa-
mento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.

Unidade 99 8.000,00 792.000,00  

22735-8 41

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (60.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância

Unidade 99 1.500,00 148.500,00  

total do lote 03 r$ 7.260.950,00  

cod. siMas item Especificação Unid. Qtd Valor Unitário Máximo r$  Valor total Máximo r$ 
 

 

GrUPo 04: aQUisiÇÃo e iNstaLaÇÃo – aLtaMira  

196561-1 42
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall  fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos.  os produtos devem possuir selo Procel “a”.

Unidade 302 1.700,00 513.400,00  

22728-5 43

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (9.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 302 650,00 196.300,00  

196565-4 44
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall  fabricação seriada, condensação a ar,  baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “a”.

Unidade 165 1.950,00 321.750,00  

22729-3 45

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (12.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 165 700,00 115.500,00  
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196570-0 46
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall, , fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 
18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “a e B”.

Unidade 164 2.850,00 467.400,00  

22730-7 47

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (18.000 Btus/h, de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 164 800,00 131.200,00  

196578-6 48
condicionador de ar, split, tipo Hi - Wall,  fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação 

elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio,  capacidade nominal 
24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “B e c”.

Unidade 144 3.600,00 518.400,00  

22731-5 49

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (24.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 134 850,00 113.900,00  

196581-6 50
condicionador de ar, split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, 
tensão 220v/60Hz,capacidade nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os 

produtos devem possuir selo Procel “c”.
Unidade 105 6.000,00 630.000,00  

22732-3 51

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (30.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 103 900,00 92.700,00  

196585-9 52
Condicionador de Ar, Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, 
baixo nível de ruído, tensão 220v/ 60 Hz,capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 

3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.
Unidade 95 6.200,00 589.000,00  

22733-1 53

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (36.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 93 950,00 88.350,00  

196591-3 54
condicionador de ar,  split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem 

fio, baixo nível de ruído, tensão 220v 60 Hz,capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento 
de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.

Unidade 82 8.250,00 676.500,00  

22734-0 55

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (48.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, de até 

5 metros de distância.

Unidade 82 1.350,00 110.700,00  

196594-8 56
aparelho ar condicionado, split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto 

sem fio, baixo nível de ruído, Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do equipa-
mento de 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel “c”.

Unidade 93 8.250,00 767.250,00  

22735-8 57

instalação com empresa autorizada pelo fabricante (60.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para 
atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização 
dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 

metros de distância.

Unidade 89 1.500,00 133.500,00  

total do lote 04  r$ 5.465.850,00  

1. os serviços acima serão utilizados no período de 12 (doze) meses, durante a vigência da ata de registro de Preços.
2. ao Pregoeiro e demais Membros da Equipe de apoio para conhecimento e demais providências cabíveis.
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém - Pa, 15 de setembro de 2021
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração
JosYNÉlia taVarEs raiol
secretária adjunta de Modernização e Gestão administrativa

Protocolo: 705201

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 895/2021-daF/sePLad, de 16 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. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1006835, 13.09.2021.
r E s o l V E:
i – autorizar as servidoras cláUdia NaZarÉ MEdEiros da silVa, id. funcional nº 5127793/4, ocupante do cargo de Gerente, daNiEllE KariNa dE 
aZEVEdo VatraZ, id. funcional nº 5952140/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão de segurança do trabalho a viajarem para altamira/Pa nos dias 
23 e 24.09.2021, a fim de realizarem vistoria técnica no 10º Centro Regional de Saúde-SESPA, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) diárias as servidoras acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 16 dE sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 705561



12  diário oficial Nº 34.703 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos reLatiVa ao PreGÃo eLetrÔNico 
sePLad/dGL/srP Nº 09/2021.
a secretária de Estado de Planejamento e administração/sEPlad, Hana 
sampaio Ghassan, brasileira, domiciliada e residente nesta cidade, após 
adjudicação e Homologação das propostas apresentadas no Pregão Ele-
trônico sEPlad/dGl/srP Nº 09/2021, nos termos da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadual nº  
991 de 24 de agosto de 2020, rEsolVE registrar os preços destinados à 
contratação de serviços de Manutenção Predial, para os Órgãos da admi-
nistração direta e Entidades da administração indireta do Poder Executivo 
do Estado do Pará, oferecidos pelas propostas classificadas em primeiro 
lugar, nos termos do Edital e seus anexos, no certame acima mencionado, 
das seguintes empresas:
ata-013/2021 - BEsscorP Brasil EMPrEENdiMENtos EirEli, com sede 
em Manaus, Estado do amazonas, endereço na rua Nova Palma Nº 100 
Qd 67, cj. Vieiralves Nª sª das Graças, cEP: 69053–578, fone: (092) 
3346–9115/98201–2747, E-mail: bessahelio@live.com, inscrita no cNPJ: 
20.755.228/0001–07 representada neste ato por HElio BEssa liMa, 
Proprietário, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade 
17363497 ssP-aM e cPf: 988.893.112–15. residente e domiciliado na av. 
Via láctea Nº 669, condomínio Vista do sol nº 803 – Bairro: aleixo – cEP 
69.060-085. Para os grupos 01 e 03
ata-014/2021 - coNstrUlaGos coNstrUtora E EMPrEENdiMENtos 
EirEli, com sede em Manaus, Estado do amazonas, endereço: rua Ernes-
to Pinto filho, 39 sl01 - conj. shangrilá ii - Parque dez,  cEP 69054-692, 
fone: (92) 2021 1632, e-mail: contratos@construlagos.com.br, inscrita no 
cNPJ: 01.780.060/0001-37, representada neste ato por NilsoN tEllEs 
da silVa JUNior, brasileiro, Engenheiro civil, portador da carteira de 
identidade 7439, expedido pelo crEa-aM e cPf: 467.954.801-00. resi-
dente e domiciliado na av. andré araújo, nº 1032, Bloco c, apart 104 – 
Bairro: aleixo – cEP 69.060-000. Para grupo 02.
a íntegra da ata encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Hana sampaio Ghassan 
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 705622
terMo de adesÃo
terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM ProdU-
tos e serViÇos – ProGraMa rede de descoNtos Nº 09/2021 
– sePLad/daF/dso
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistra-
ÇÃo, com sede na travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a irEP – sociEdadE 
dE ENsiNo sUPErior, MÉdio E fUNdaMENtal ltda, com nome fanta-
sia de faculdade Estácio do Pará, unidade doca, com sede na rua Mu-
nicipalidade, n° 839, Bairro Umarizal, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº 
02.608.755/0059-15.
oBJEto: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dEs-
coNtos, proposta apresentada pela empresa irEP – sociEdadE dE EN-
siNo sUPErior, MÉdio E fUNadaMENtal ltda aos servidores estaduais 
ativos e inativos do Poder Executivo do Estado do Pará, da administração 
Direta e Indireta, seus dependentes (definidos no Art. 2º, §1° do Decreto) 
e pensionistas, sob a administração de seu representante legal, devida-
mente identificado no preâmbulo deste Instrumento, conforme Decreto nº 
1.429, de 5 de abril de 2021.
data da assinatura: 16/09/2021
Vigência: 16/09/2021 a 15/09/2022.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 705534

Portaria Nº 280, de 16 de seteMBro de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usando 
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 
seguridade social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 1859, de 15/09/2021.
rEsolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 280, de 16 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
sEGUP

investimentos 399.423,00 0,00 0,00 0,00 399.423,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0106 399.423,00 0,00 0,00 0,00 399.423,00
iNfra-EstrUtUra E 

traNsPortE
sEdoP

investimentos 4.406.067,32 0,00 0,00 0,00 4.406.067,32
obras e instalações

 0101 4.406.067,32 0,00 0,00 0,00 4.406.067,32
PolÍtica sÓcio-

cUltUral
fcP

outras despesas 
correntes 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00

despesas ordinárias
 0101 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00

sEdUc
outras despesas 

correntes 30.343.906,00 29.483.830,00 0,00 0,00 59.827.736,00

contrato Estimativo
 0102 30.343.906,00 29.483.830,00 0,00 0,00 59.827.736,00

sEEl
investimentos 718.809,52 0,00 0,00 0,00 718.809,52

obras e instalações
 0106 603.809,52 0,00 0,00 0,00 603.809,52
 6101 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
sUBordiNados ao 

GoVErNo do Estado
PGE

outras despesas 
correntes 354.000,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00

contrato Estimativo
 0101 354.000,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

3º QUadriMEstrE - 2021

sEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

cultura 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00

fcP

 0101 875.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

4.406.067,32 0,00 0,00 0,00 4.406.067,32

sEdoP

 0101 4.406.067,32 0,00 0,00 0,00 4.406.067,32

Educação Básica 27.954.675,00 27.094.918,00 0,00 0,00 55.049.593,00

sEdUc

 0102 27.954.675,00 27.094.918,00 0,00 0,00 55.049.593,00

Esporte e lazer 718.809,52 0,00 0,00 0,00 718.809,52

sEEl

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

 0106 603.809,52 0,00 0,00 0,00 603.809,52

 6101 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

Governança 
Pública 354.000,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00

PGE

 0101 354.000,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00

Manutenção da 
Gestão 2.389.231,00 2.388.912,00 0,00 0,00 4.778.143,00

sEdUc

 0102 2.389.231,00 2.388.912,00 0,00 0,00 4.778.143,00

segurança Pública 399.423,00 0,00 0,00 0,00 399.423,00

sEGUP

 0106 399.423,00 0,00 0,00 0,00 399.423,00
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foNtE
3º QUadriMEstrE - 2021

sEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total
0101 - rEcUrsos ordi-

Narios                                         5.685.067,32 0,00 0,00 0,00 5.685.067,32

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
sos ordiNários 30.343.906,00 29.483.830,00 0,00 0,00 59.827.736,00

0106 - rEcUr.ProV.dE 
traNsf.coNVENios E 

oUtros.                    
1.003.232,52 0,00 0,00 0,00 1.003.232,52

6101 - recursos de contrapar-
tida de convênios 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

total 37.097.205,84 29.483.830,00 0,00 0,00 66.581.035,84

Portaria Nº 281, de 16 de seteMBro de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2021.
rEsolVE:
i - reduzir no montante de r$ 421.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Um 
Mil reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) 
de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 281, de 16 de seteMBro de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENtária/GrUPo dE 
dEsPEsa/sUBGrUPo 

dE dEsPEsa

foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

PolÍtica social
fEs

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGosto total

saúde 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00
fEs
 0101 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

foNtE
2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

0101 - rEcUrsos ordi-
Narios                                         0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

total 0,00 0,00 0,00 421.000,00 421.000,00

Protocolo: 705735

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo - sePLad coNcUrso PÚBLico Para 
ProViMeNto de VaGas eM carGos de NÍVeL sUPerior

coNcUrso PÚBLico c-210
editaL No 04/ sePLad/Pa, de 03 seteMBro de 2021.

reLaÇÃo PreLiMiNar das soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da 
taXa de iNscriÇÃo deFeridas e iNdeFeridas

a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad), no uso
das suas atribuições legais, torna pública a rElaÇÃo dEfiNitiVa das so-
licitaÇÕEs dE isENÇÃo da taXa dE iNscriÇÃo dEfEridas E iNdEfE-
ridas, do concurso Público c-
210, nos seguintes termos:
art. 1º ficam dEfEridas as solicitações de isenção da taxa de inscrição 
dos candidatos relacionados no aNEXo i deste Edital, conforme normativa 
estabelecida no item 7 do Edital do certame.
art. 2º ficam iNdEfEridas as solicitações de isenção dos candidatos rela-
cionados no aNEXo ii deste Edital.
i - o candidato poderá consultar individualmente o motivo do indeferi-
mento da solicitação de isenção, através da área do candidato, disponível 
no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, a contar da data de 
publicação deste edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Anexo I: Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição Deferidas

carGo 01: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - adMiNistraÇÃo
inscrição Nome

657 aJaX fErrEira PErEira
552 alcEU raiMUNdo da crUZ MoraEs
15 aMYr GoraYEB saNtos foNsEca
481 aNaNda da silVa saMPaio
704 aNdriEllE da silVa loPEs
719 aNtElMa siQUEira NoroNHa
742 arlEY tHoNcY alMEida cardoso
520 BrUNa fiGUEirEdo cordEiro
711 BrUNa KaroliNEE alEiXo da silVa
499 cENira MoNtEiro da rocHa
400 cladENilsoN dE carValHo rEBoUÇas
141 dÉBora alMEida cHaVEs
299 diaNa MariNHo da silVa MartiNs
734 diEGo alBErto dE frEitas saNtos
679 EilEEN alMEida BarBosa
134 EricK PatricK GUiMaraEs da silVa
514 GiaNNi MarGarEtH BarBosa dE alMEida
741 HElitoM da costa alVEs
101 JosÉ carlos MoraEs corrEa
57 JUciNEUdo Matos dE soUZa
539 KaMila liMa caMElo
653 MarcEla diNEli MoraEs VEra crUZ
246 Márcia aNGÉlica da costa sallEs
375 Maria GaBriEla cassEB loBato
379 MarZo MillEr cardoso dE soUsa
293 MicElia lUisa dE soUsa
204 MisaEl PaNtoJa cUiMar
51 PaUlo diNiZ soarEs coElHo
703 rita do socorro alMEida PaNtoJa
329 sidNEY rafaEl PaNtoJa BraGaNÇa
630 silVio do rosario BUNscHotEN
146 sirlEY farias da silVa
48 VaNEssa Garcia loBato

carGo 02: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - BiBliotEcoNoMia
inscrição Nome

226 áGila Garcia BEZErra
522 aNa caMila QUarEsMa MoUra
152 caMila cHaVEs aMaral
27 EllEM dE JEsUs sENa MoraEs
433 EMaNUElE MEdEiros PiNto
333 GisElli Karla ViVEiros cHaGas
553 HEllEM PiNHEiro alMEida
743 Jairo JacQUEs dos Passos JÚNior
220 JHENY Kassia tEiXEira riBEiro
185 JordaNa ValadarEs do carMo
195 JosiaNE adEN da silVEira saNtos
732 KaMila dE aNdradE assis
677 lUcidEia BarBosa rodriGUEs
477 Maria Hilda alENcar NoVaEs
389 MaYco KlEBErssoN MENEZEs da silVa
427 MiriaM lorENa BraGa rENtE
178 MisilVaNE da silVa caValcaNtE
278 Patricia daNiEllE soUZa costa
377 silVia rEGiNa silVa dE carValHo

carGo 03: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - ciÊNcias coNtáBEis
inscrição Nome

715 adriaNo aUGUsto costa da silVa
728 aMaNda BrENda rodriGUEs dE soUZa
43 cHEila da silVa PiNHEiro
693 clicia dos saNtos Brito
473 EVErtoN costa dE PaiVa
709 faBio EricK NasciMENto silVa
54 fEliPE PErEira NaZarÉ
78 HEiGlisoN da silVa GoMEs
544 isaBEla do socorro raMalHo dEMÉtrio
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237 KEisE fErNaNda MorEira MoUrÃo
162 lais loPEs da silVa MoraEs
451 Maria iolaNda saNtos soUZa
301 Patricia da silVa PErEira
466 rENata rocHa GoNÇalVEs
733 talita VaNEssa da foNsEca Garcia
307 taYZa cardoso dE liMa
476 tHalia caroliNE alVEs aGUiar

carGo 04: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - ciÊNcias EcoNÔMicas
inscrição Nome

550 EliNE PoEta dE soUZa aMadi
460 GEdsoN tHiaGo do NasciMENto BorGEs
125 Márcio JosÉ BEZErra ViaNa
306 Maria EstEla raiol dE alMEida
575 MiGUEl aNGEl dEl VallE PaNdUro

104 tHaMara GUiMarÃEs salEs

carGo 06: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - PsicoloGia
inscrição Nome

75 JoÃo PaUlo NoGUEira da silVa
385 raYssa cristiNa ModEsto da rocHa

carGo 07: tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra - arQUitEtUra
inscrição Nome

267 cUstÓdio costa GoMEs fErNaNdEs
452 JoHaBE GoNÇalVEs dE MEllo
675 sÂMia cristiNa alVEs BarBosa
223 taiNara loBo MElo
535 tHaYNá cristiNa corrEa da costa

carGo 08: tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra - ENGENHaria ciVil
inscrição Nome

298 adriaN soUZa dos saNtos
500 aNtoNio laErcio QUadros da silVa JUNior
334 JosE lUiZ sarMENto rodriGUEs JUNior

carGo 09: tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática
inscrição Nome

358 diEGo dE alMEida aMoras
56 flaViaNE loUZEiro da silVa
39 Marcos PaUlo silVa araUJo
486 MatHEUs alVEs dE alMEida
53 roBErto MaGNo da silVa

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo - sePLad coNcUrso PÚBLico Para 
ProViMeNto de VaGas eM carGos de NÍVeL sUPerior

coNcUrso PÚBLico c-210
editaL Nº 01/sePLad/Pa, de 02 de aGosto de 2021

Anexo II: Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição Indeferidas

carGo 01: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - adMiNistraÇÃo
inscrição Nome

416 adilsoN JosE dE liMa aNdradE JUNior
447 adriaNo silVa PENHa
678 adriEllE carrEira da silVa
249 alaN da silVa aNdradE
479 aNa caroliNa raMos da silVa
672 aNdriEllE da silVa loPEs
685 aNdriEllE da silVa loPEs
432 aNiElEN MoUra Brasil
183 aracEli rodriGUEs da silVa
277 aUcilENE araUJo GoMEs
259 BEatriZ NoGUEira siQUEira
360 BrENda soUZa tElEs
716 carla ariaNE BEZErra MiraNda
463 carla aUGUsta alaMar
737 clEdENilsoN Garcia dE alMEida
562 clEitoN JosE lEMos dE oliVEira
142 daNiEl dUartE NEGrEiros Mota
465 daNiEl MiraNda

564 daNiEl oliVEira da silVa
110 EdENilZE VEloso dE castro
649 EdilsoN saNtos BraGa
673 EilEEN alMEida BarBosa
627 Eric saYMErsoN taVarEs fErrEira
424 ÉriKa rafaElE corrEia oliVEira
354 EstEfaNi caroliNa da coNcEiÇÃo Brito
91 flaVio aUGUsto oliVEira cHada JUNior
616 GisElE NatascHa alVEs MElo siMoEs
592 HUMBErto da costa BitENcoUrt
359 JaMilY dE cassia araUJo dE MElo
251 JaQUEliNE dE MoraEs saNtiaGo
647 JEffErsoN dE HolaNda oliVEra
578 JEssica sUEllEN dE aViZ NasciMEto
567 JÉssica sUEllEN GUiMarÃEs dos aNJos
746 JoÃo PErEira liMa
79 JoÃo Victor alVEs rodriGUEs
158 JorGE lUiZ silVa da silVa
605 JosÉ alEXsaNdEr dos saNtos Barra

533 KaMila liMa caMElo

404 Kátia rEGiNa costa dos rEis

186 Katia solaNGE silVa da silVa

233 KEYla dos saNtos soUZa

593 KEYla dos saNtos soUZa

606 KEYsE adrYEllE sarMENto MadUrEira

114 KlEritoN MoraEs alBUQUErUQE

726 lÍBia loBato ViEira

366 lorENa GUiMarÃEs rodriGUEs oliVEira

310 lUciaNa carNEiro salGado

238 MaGNo farias Barros

671 MaHara Karla da silVa lEitE

629 Maria JosÉ araÚJo saNtos

215 Maria PaUla PUrEZa fErrEira

714 MarY Barros da silVa

723 MarY Barros da silVa

712 MicHEllE dE alMEida oliVEira

555 MillENa Barroso PaZ GoNÇalVEs

503 MUrilo rEis do carMo

603 NilMa MEdEiros da silVa

485 PaUla fErNaNda NasciMENto da silVa

135 PaUlo roBErto da silVa rEsENdE

631 PoliaNa dE ataÍdE sardiNHa

668 raYssa MoNiQUE carValHo MoUra

113 rEGiaNE soUZa da silVa

202 rENata cristiNa dE JEsUs BENiZ

587 rENata KEllEN castro QUEiroZ

254 rENata silVa das NEVEs BaHia

374 rENato MartiNs NEVEs

72 rENildE rocHa rodriGUEs

692 roBErto do carMo caMPos MorEira

561 rosaNE da silVa dias

556 rosaNGEla Matias dE soUZa

292 rosilda MENdEs farias BarBosa

77 saMEa loPEs fErrEira

394 saMUEl rodriGUEs cascaEs

661 taNia da coNcEicao silVa

474 tHaiNa GisElY rEis liMa dE aZEVEdo

636 ValdiNEia Vidal BarroZo

206 VaNEssa MartiNs alVEs

6 VaNEssa ViEira dE soUsa

363 VaNia taVarEs dos rEis araUJo
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carGo 02: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - BiBliotEcoNoMia
inscrição Nome

700 alciNEia araUJo dos saNtos dUartE
724 alEsaNdriNa EsPiNosa MarGalHo

111 aNElicE loPEs do rEMEdio
624 carla diaNE da silVa soarEs
365 cristiaNo Garcia cardoso
179 ElcioNE silVa dos saNtos rodriGUEs
604 faBiola fErrEira WaNZiliEr
610 faBiola fErrEira WaNZiliEr
501 HYaGo soarEs Baia
650 iVoNE dE loUrdEs rodriGUEs dos saNtos
160 JaNilcE rodriGUEs dos saNtos
143 JosÉ aUGUsto sosiNHo soUZa
368 lUaNa dE PaUla PiNHEiro MENdEs
7 lUcilENE do socorro carValHo VUlcÃo cPf VUlcÃo

655 MaYara costa PiNHEiro
602 NoÊMi da silVa dE carValHo
695 PatrÍcia tEiXEira da silVa
320 rita dE cássia rEis fEliPE
707 rodriGo dE oliVEira coElHo
594 roMUlo EdUardo soUsa da silVa
445 silVia HElENa liMa dE soUZa
174 tHaYNa alVEs PErEira liMa
471 WilMa solaNGE salEs da silVa

carGo 03: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - ciÊNcias coNtáBEis
inscrição Nome

99 adriaNa saNtos raMos
31 alEX saNdro dalla riVa
328 aliNY GoMEs o carMo
219 allaN fErrEira da silVa JUNior
32 alYNE dE soUZa sodrÉ
92 aNdErsoN GEoVaNE aQUiNo liMa
361 aNdrEsa lEdo NEGrÃo liMa
645 aNtoNio GaBriEl alVEs GardUNHo
727 ariaNE MErcÊs saraiVa JardiM
731 ariaNE MErcÊs saraiVa JardiM
420 caMilla dE JEsUs MariNHo dE frEitas
289 claUdia Marcia Baia dos saNtos
642 dilMa cEcilia da silVa loPEs
557 dioGo dE castro alcaNtara
528 dYaNNE aliNE da silVa MoNtEiro
290 ElisaNGEla do socorro PirEs MaciEl
617 faBio EricK NasciMENto silVa
588 fEliPE Brito rocHa Garcia
641 ioNE dE soUsa liMa
76 JadsoN soarEs saNcHEs
395 Joao Marcos soUZa silVa
519 JosEaNE dE NaZarÉ costa dE farias
736 JUÇara coNtENtE NasciMENto

691 JUciclEia silVa dE liMa
382 Karla da costa MacHado
351 liliaN riBEiro PiMENta
710 lorraNa dE cassia loPEs ViaNa
18 lUciaNo GoMElla dE soUZa
274 lUciEllE soUZa PEGado
508 lUiZ alBErto dos saNtos MEdEiros
151 MarcElo da silVa MoraEs
155 MarcElo da silVa MoraEs
20 Maria taiNa araUJo liMa
332 MarilENE silVa daMascENo
448 MaYara PaUliNE saraiVa da silVa aMBE
229 MoNiQUE JordaN dos saNtos aGUiar
311 Natalia dE JEsUs PaMPloNa caBral
344 NatHalia JUllY araUJo do rosario
84 PaUla daNiElE cHaGas MorEira
595 PaUlo roBErto BrUNo

36 PaUlo Vitor costa da silVa

498 rEGiNaldo fErrEira PiNto
287 rita HElENa VEiGa dE soUsa
276 rosENildE GoUVEia dE soUsa
60 sÍlVia cariNa NYlaNdEr silVa
58 tHEila fErrEira dE aBrEU
725 WasHiNGtoN dErlaN MElo loPEs
644 WiltoN MarQUEs GoNcalVEs

carGo 04: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - ciÊNcias EcoNÔMicas
inscrição Nome

187 alEGria dos saNtos lEitE
121 álVaro MarcEliNo NUNEs
635 BrUNa dE soUZa XaViEr
612 clEYtoN alVEs caNdEira PiMENtEl
330 EliNE PoEta dE soUZa aMadi
682 EMilio caMPos MENdEs
67 Márcio JosÉ BEZErra ViaNa
3 Marcio NoNato da costa BorGEs

314 rosaNGEla alVEs saNtos

carGo 05: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - EstatÍstica

inscrição Nome

683 dElMira da silVa Barral

carGo 06: tÉcNico EM GEstÃo PÚBlica - PsicoloGia
inscrição Nome

200 adalia da silVa Barros
729 aliNE BaÍa dos saNtos
722 arYaNNE GaBriEla PiNHEiro dE soUZa

409 claUdEcY soUsa VascoNcElos
327 daYaNa VitÓria GoMEs coElHo
26 GaBriEl adaN costa dos saNtos
308 KariNa soUZa rocHa
130 tEodoMiro caNtUaria NEto
255 tHais oliVEira da silVa

carGo 07: tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra - arQUitEtUra
inscrição Nome

317 fErNaNda costa oliVEira
518 taYNá sacHa VascoNcElos saNtos
663 VitÓria GoMEs MorEira rUfiNo BorGEs

carGo 08: tÉcNico EM GEstÃo dE iNfraEstrUtUra - ENGENHaria ciVil
inscrição Nome

288 alEXaNdrE NEY rodriGUEs Brito
482 aNNE KarollYNE NasciMENto da silVa
196 BEtaNia fErrEira rEGo
458 dEYVisoN Marcos costa PiNHEiro
681 EdiEltoN aMaral dos saNtos
316 EMaNoEl BarBosa dE castro
240 GaBriEl BaldEZ MEirElEs
364 MoisÉs costa dE MElo
80 NaYaNdErsoN E silVa riBEiro
391 PaloMa EVaNGElista da silVa
676 VaNEssa dos saNtos oliVEira silVa
303 WaGNEr alVEs fErrEira

carGo 09: tÉcNico EM GEstÃo dE iNforMática
inscrição Nome

585 adriaNo GUiMarÃEs saNtos
410 alEsi Baia dos saNtos
713 aNdrÉ MiraNda dE liMa
356 aNGElo riBEiro da silVa
429 aParEcida araÚJo dE liMa
542 diEGo PErEs da silVa liMa
168 Edil silVa dE VilHENa
457 Edil silVa dE VilHENa
738 EliElsoN dias Mota
376 EliWEltoN GoMEs PaEs
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643 Eric PatricK Baia da silVa
717 faBio doUGlas PiMENtEl PErEira
667 GaBriEl cordEiro dos saNtos soUsa
286 GENEsio MatEUs MoraEs Porto
173 JosE adEMar dE alMEida JUNior
686 larYssa da cUNHa MaGNo PiNHEiro
534 lUciaNNE silVa VascoNcElos

126 odErlEY fialHo MENdEs
11 odilsoN MiraNda da rocHa JUNior
454 ValÉria soUsa NEVEs
633 WENdEll lUciaNo da silVa do NasciMENto
129 WEVErtoN GlEUB dE liMa soUZa
662 YaGo alBErto MoUra da silVa

Protocolo: 705727
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo – sePLad 

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)
coNcUrso PÚBLico c-208

editaL No 05 /seaP/sePLad, de 16 de seteMBro de 2021
retiFicaÇÃo do editaL de aBertUra

a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária 
(sEaP), no uso das suas atribuições legais, torNaM PÚBlica a rEtifica-
ÇÃo ao Edital n.o 01/sEaP/sEPlad, de 29 de junho de 2021, que regula-
menta a realização do concurso público destinado ao provimento de vagas 
no cargo de Policial Penal (agente Penitenciário), conforme a seguir:
1) No anexo 01 - conteúdo Programático: 
EXclUir da disciplina coNHEciMENtos EsPEcÍficos o seguinte item: 
3.3.Portaria nº 1242/2009-GaB/sUsiPE.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBas VascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 705728

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad 
ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ – PGe

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

coNcUrso PÚBLico c-209
editaL No 04 /seaP/PGe, de 16 de seteMBro de 2021

retiFicaÇÃo do editaL de aBertUra
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a ProcUradoria GEral do Estado do Pará (PGE), no uso 
das suas atribuições legais, torNaM PÚBlica a rEtificaÇÃo ao Edital n.o 
01/sEaP/PGE, de 06 de agosto de 2021, que regulamenta a realização do 
concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos efetivos de 
nível médio e superior, conforme a seguir:
1) No anexo 01 - conteúdo Programático, item 2.2 – conhecimentos Es-
pecíficos: 
oNde se LÊ No carGo 07: tÉcNico de ProcUradoria – direito:
direito Processual civil: lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. direito 
intertemporal e aplicabilidade do novo diploma. Princípios constitucionais e 
infraconstitucionais do processo civil. Garantias constitucionais do proces-
so. institutos e normas fundamentais do processo civil. direito Processual 
constitucional. Jurisdição. dos limites da Jurisdição Nacional e da coope-
ração internacional. características. Princípios. Espécies. organização ju-
diciária. distinção em relação às demais funções do Estado. competência. 
Critérios de fixação e de modificação. Conexão. Continência. Prevenção. 
funções essenciais à Justiça. Magistratura. impedimento e suspeição. ad-
vocacia Pública e Privada. defensoria Pública. assistência judiciária. Mi-
nistério Público. do juiz e dos auxiliares da justiça. deveres das partes 
e dos procuradores. atos atentatórios à dignidade da justiça. responsa-
bilidade por dano processual. das despesas, dos honorários advocatícios 
e das multas. sucessão das partes e dos procuradores. ação. conceito e 
natureza. condições da ação. Momento e técnica da aferição de sua pre-
sença. Elementos da ação. ação e tutela jurisdicional. cumulação da ação. 
Classificação da tutela jurisdicional. Processo. Conceito e natureza. Espé-
cies. Pressupostos processuais. Procedimento. atos processuais. forma, 
tempo e lugar. dos pronunciamentos do órgão jurisdicional. regime de 
invalidades processuais. Prazos processuais. Preclusões. comunicação dos 
atos processuais. atos processuais eletrônicos. da citação e das intima-
ções. Modalidades e efeitos. Partes e terceiros no processo civil. conceitos. 
litisconsórcio. Modalidades de intervenção de terceiros. tutela Provisória 
de Urgência e de Evidência. Modalidades. Poder Geral de cautela. Proce-
dimento comum. da formação, da suspensão e da extinção do processo. 
Hipóteses. Petição inicial. Requisitos e defeitos. A fixação do valor da causa 
e as formas de sua impugnação. Juízo de admissibilidade da demanda e 
seus efeitos. indeferimento da petição inicial. audiência de conciliação ou 

de mediação. resposta do réu. contestação e reconvenção. defesa direta e 
indireta. Questões prévias e de mérito. revelia. Providências preliminares 
e do saneamento. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. ob-
jeto, fonte e meios. Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Provas em 
espécie e sua produção. audiência de instrução e julgamento. sentença. 
Elementos, conteúdo e efeitos. Vícios das sentenças. coisa julgada. limites 
subjetivos e objetivos. relativização da coisa julgada. Julgamento liminar 
de improcedência. remessa necessária. recursos. Juízo de admissibilida-
de. Efeitos. teoria geral dos recursos. apelação. agravo de instrumento 
e agravo interno. Embargos de declaração. técnica de julgamento para 
superação de divergência. dos recursos para o supremo tribunal federal 
e para o superior tribunal de Justiça. Embargos de divergência. lei n. 
8.437/92 e alterações. lei n. 12.016/09 e alterações. controle de consti-
tucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades. declaração de in-
constitucionalidade. lei n. 9.868/99 e alterações. do incidente de arguição 
de inconstitucionalidade. Precedentes judiciais. Mecanismos de valoriza-
ção. súmulas Vinculantes. do incidente de assunção de competência. do 
incidente de resolução de demandas repetitivas. da reclamação. ação 
rescisória e outras demandas autônomas de impugnação. Procedimentos 
especiais. teoria geral. ação de consignação em pagamento. ação de exigir 
contas; ações possessórias, ações de divisão e demarcação. inventário e 
partilha, alimentos, embargos de terceiro, oposição, habilitação, restaura-
ção de autos, vendas a crédito com reserva de domínio, ação monitória. 
ação de dissolução parcial de sociedade. Mediação. Mandado de seguran-
ça. Mandado de injunção. ação Popular. Habeas data. ação civil Pública. 
ação de improbidade administrativa. tutela dos interesses transindividu-
ais. conceito.
Leia-se No carGo 07: tÉcNico de ProcUradoria – direito:
direito Processual constitucional: lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. 
direito intertemporal e aplicabilidade do novo diploma. Princípios constitu-
cionais e infraconstitucionais do processo civil. Garantias constitucionais do 
processo. institutos e normas fundamentais do processo civil. direito Pro-
cessual civil. Jurisdição. dos limites da Jurisdição Nacional e da cooperação 
internacional. características. Princípios. Espécies. organização judiciária. 
distinção em relação às demais funções do Estado. competência. critérios 
de fixação e de modificação. Conexão. Continência. Prevenção. Funções 
essenciais à Justiça. Magistratura. impedimento e suspeição. advocacia 
Pública e Privada. defensoria Pública. assistência judiciária. Ministério 
Público. do juiz e dos auxiliares da justiça. deveres das partes e dos pro-
curadores. atos atentatórios à dignidade da justiça. responsabilidade por 
dano processual. das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. 
sucessão das partes e dos procuradores. ação. conceito e natureza. con-
dições da ação. Momento e técnica da aferição de sua presença. Elementos 
da ação. Ação e tutela jurisdicional. Cumulação da ação. Classificação da 
tutela jurisdicional. Processo. conceito e natureza. Espécies. Pressupostos 
processuais. Procedimento. atos processuais. forma, tempo e lugar. dos 
pronunciamentos do órgão jurisdicional. regime de invalidades processu-
ais. Prazos processuais. Preclusões. comunicação dos atos processuais. 
atos processuais eletrônicos. da citação e das intimações. Modalidades 
e efeitos. Partes e terceiros no processo civil. conceitos. litisconsórcio. 
Modalidades de intervenção de terceiros. tutela Provisória de Urgência e 
de Evidência. Modalidades. Poder Geral de cautela. Procedimento comum. 
da formação, da suspensão e da extinção do processo. Hipóteses. Petição 
inicial. Requisitos e defeitos. A fixação do valor da causa e as formas de sua 
impugnação. Juízo de admissibilidade da demanda e seus efeitos. indeferi-
mento da petição inicial. audiência de conciliação ou de mediação. respos-
ta do réu. contestação e reconvenção. defesa direta e indireta. Questões 
prévias e de mérito. revelia. Providências preliminares e do saneamento. 
Julgamento conforme o estado do processo. Provas. objeto, fonte e meios. 
Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Provas em espécie e sua pro-
dução. audiência de instrução e julgamento. sentença. Elementos, conteú-
do e efeitos. Vícios das sentenças. coisa julgada. limites subjetivos e obje-
tivos. relativização da coisa julgada. Julgamento liminar de improcedência. 
remessa necessária. recursos. Juízo de admissibilidade. Efeitos. teoria 
geral dos recursos. apelação. agravo de instrumento e agravo interno. 
Embargos de declaração. técnica de julgamento para superação de diver-
gência. dos recursos para o supremo tribunal federal e para o superior 
tribunal de Justiça. Embargos de divergência. lei n. 8.437/92 e alterações. 
lei n. 12.016/09 e alterações. controle de constitucionalidade das leis e 
atos normativos. Modalidades. declaração de inconstitucionalidade. lei n. 
9.868/99 e alterações. do incidente de arguição de inconstitucionalidade. 
Precedentes judiciais. Mecanismos de valorização. súmulas Vinculantes. 
do incidente de assunção de competência. do incidente de resolução de 
demandas repetitivas. da reclamação. ação rescisória e outras demandas 
autônomas de impugnação. Procedimentos especiais. teoria geral. ação de 
consignação em pagamento. ação de exigir contas; ações possessórias, 
ações de divisão e demarcação. inventário e partilha, alimentos, embargos 
de terceiro, oposição, habilitação, restauração de autos, vendas a crédito 
com reserva de domínio, ação monitória. ação de dissolução parcial de 
sociedade. Mediação. Mandado de segurança. Mandado de injunção. ação 
Popular. Habeas data. ação civil Pública. ação de improbidade administra-
tiva. tutela dos interesses transindividuais. conceito.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

ricardo NassEr sEfEr
Procurador Geral do Estado do Pará

Protocolo: 705729
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 002/2021/ioe.
contrato: 014/2020/ioE.
objeto: contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de 01 (um) posto 
de segurança armada em regime de 24 (vinte e quatro) horas de segunda 
a domingo nesta capital.
data de assinatura: 16.09.2021.
Vigência: 16/09/2021 a 15/03/2022.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 014/2020/
ioE por 06 (seis) meses, com fundamento legal no art. 57, ii da lei n.º 
8.666/93.
Valor total: r$131.900,28 (cento e trinta e um mil novecentos reais e 
vinte e oito centavos)
Exercício: 2021
orçamento:
fonte de recurso: 0261.00.6361;
Natureza de despesa: 33.90.37;
Programa de trabalho: 22.122.1297.8338;
Plano interno: 412.000.8338c.
contratado: BElÉM rio sEGUraNÇa EirElli-EPP
Endereço: rua almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy Nº 205 – 
Bairro souza – Belém – Pará.
E-mail: comercial@belemrioseguranca.com.br
fone: (91) 3038-7459/98433-8019
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃEs PaNZEra.

Protocolo: 705377

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura: 12/09/2021
Vigência:12/09/2021 a 12/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:057
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: Ultra-soNoGrafia E diaGNostico saNtarEM ltda
soNiMaGEM- diaGNosticos Por iMaGEM
cNPJ n.83.353.243/0001-30
Endereço: trav. silvino Pinto, Nº.620, Bairro: centro
MUNicÍPio: saNtarÉM/Pa, cEP:68.005-330
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura: 12/09/2021
Vigência:12/09/2021 a 12/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:058
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENtro dE diaGNostico dE BarcarENa ltda
cNPJ n.09.268.313/0001-08
Endereço: rua lameira Bittencourt, Nº.869 –s/a, Bairro centro
MUNicÍPio: BarcarENa /Pa, cEP:68.445-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura: 12/09/2021
Vigência:12/09/2021 a 12/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:062
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENtro dE diaGNostico Por iMaGEM BioiMaGEM ltda-
BioiMaGEM
cNPJ n.23.794.230/0001-75
Endereço: Qd. dEZoito (fl.27) - s/N, Bairro NoVa MaraBá
MUNicÍPio:MaraBá/Pa, cEP:68.509-270
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura: 12/09/2021
Vigência:12/09/2021 a 12/09/2022

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:063
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: laBoratorio cliNico aMaral, GUErra ltda-ME-
laBoratorio aMaral costa
cNPJ n.09.372.933/0001-84
Endereço: aV. d. Pedro i - Nº.1141, Bairro centro
aBaEtEtUBa/Pa, cEP:68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura:16 /09/2021
Vigência:16/09/2021 a 16/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:069
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HosPital sÃo PaUlo ltda
cNPJ n.34.845.396/0001-90
Endereço: aV. Barão de araruna - Nº.737, Bairro Promissão iii,
MUNicÍPio: ParaGoMiNas/Pa, cEP :68.628-300
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura: 17/09/2021
Vigência:17/09/2021 a 17/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:070
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: laBoratÓrio dr. EdValdo silVEira ltda-
laBoratÓrio silVEira & iKEtaNi
cNPJ n.63.807.473/0001-15
Endereço: tV 3 dE Maio - Nº.1556, Bairro sÃo Bras,
MUNicÍPio: BElÉM/Pa, cEP: 66063-388
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:1º
data da assinatura: 17/09/2021
Vigência:17/09/2021 a 17/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:019
Exercício: 2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: iMPlaNtEMEdic ltda-ME
cNPJ n.28.780.586/0001-73
Endereço: Rodovia BR 316, nº.1762, km 1, Ed. Next Off, andar 3º, sala 309
tel.: (91)984779985
Bairro: atalaia, Município de ananindeua/Pa, cEP: 67.013-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:4º
data da assinatura: 18/09/2021
Vigência:18/09/2021 a 18/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:042
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cioN- cENtro iNtEGrado dE oNcoloGia ltda.-EPP
cNPJ n.04.234.637/0001-01
Endereço: À tV rUi BarBosa Nº751, Bairro rEdUto,
cEP:66.053-260 Município: BElÉM /Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEid
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura: 12/09/2021
Vigência:12/09/2021 a 12/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:059
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: fisiotEraPia riBEiro ltda- fisiocENtEr
cNPJ n.04.890.710/0005-19
Endereço: PsG HUMBErto ParENtE-Nº.1587, Bairro centro,
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa/Pa, cEP:68.440-000
Bairro, Município de /Pa,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 674351
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 20/2021
oBJEto: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de GÊNEros aliMENtÍcios, sob de-
manda, para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGE-
PREV, na quantidade e especificações estabelecidas em Termo de Referência.
orÇaMENto:
Unidade orçamentária: 84201 - instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão;
Classificação funcional Programática: 09.122.1297-8338 - operacionaliza-
ção de ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 309030 – Material de consumo.
data dE aBErtUra: 30/09/2021.
Hora: 08h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Belém, 17 de setembro de 2021.
roBErto faVacHo loBato
Pregoeiro
GiUssEPP MENdEs
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 705470

oUtras MatÉrias
.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria ret aP Nº 2675 de 15 de seteMBro de 2021
disPÕE soBrE a rEtificaÇÃo da Portaria aP Nº 1179/2012 dE aPo-
sENtadoria EM atENdiMENto À diliGÊNcia do tcE/Pa – ProcEsso 
512127/2017-tcE; ProcEsso Nº 2021/931270-iGEPrEV
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais;
considerando diligência processual do tcE/Pa (ofício nº 202101384/sE-
GER-TCE), que solicitou a retificação da Portaria AP nº 1179/2012 pela 
redução do adicional por tempo de serviço;
rEsolVE: 
I - Retificar a Portaria AP n° 1179, de 05 de março de 2012, que aposentou 
Maria HElENa oliVEira da silVa, Mat. 475530/1, no cargo de Professor 
assistente Pa-a, lotada na secretaria de Estado de Educação - sEdUc, 
alterando o percentual do adicional por tempo de serviço, de 55% para 
50%, e a respectiva fundamentação legal, passando a constar: art. 6º, 
incisos i, ii, iii, iV da Emenda constitucional nº 41/2003, combinado com 
o art. 40, §5º, da constituição federal, combinado com os art. 2º e art. 
5º da Emenda constitucional nº 47/2005; art. 54-a, incisos i, ii, iii, iV 
da lei complementar nº 39/2002, com alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 49/2005; art. 37, §2º da lei nº. 5.351/1986; art. 35, 
caput, da lei nº. 5.351/1986 cumulado com o art. 32, caput, da lei nº. 
7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 c/c art. 36, 
parágrafo único, da lei nº. 5.351/1986, recebendo os proventos mensais 
de r$ 5.906,35 (cinco mil e novecentos e seis reais e trinta e cinco centa-
vos), assim constituídos:

Vencimento Base – 200h
aula suplementares – 48H

Gratificação de Magistério – 10%
adicional por tempo de serviço – 50%

  2.886,78
  692,83
  357,96

  1.968,78
 total de Proventos  5.906,35

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/04/2012, data da concessão 
do benefício;
iii – os valores demonstrados acima correspondem à tabela salarial em 
vigor, disposta na lei Estadual n° 8.965/2019;
iV – os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV;
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 705092

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 091/2021
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 2021/1019446 2017/501481 raimunda Maria de castro chaves
2 2021/1019446 2017/503589 francisca Nunes loureiro
3 2021/1019446 2017/503807 Maria Madalena dos santos Navarro
4 2021/1019446 2017/504708 Maria de Nazaré dos santos Macedo
5 2021/1019446 2017/505223 Maria selma Magalhães furtado de lima
6 2021/1019446 2017/517007 Maria da cunha Barros
7 2021/1026255 2020/508999 Maria leoni da silva Nascimento
8 2021/1027241 2016/516304 Maurino Gomes de oliveira
9 2021/1027241 2017/529414 Maria das Graças Moraes souza
10 2021/1027241 2020/508682 Julieta de souza dos santos

Belém, 16 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: 705262

Portaria Nº 635 de 16 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 as necessidades institucionais no âmbito deste iGEPrEV 
quanto à alimentação e/ou gerenciamento do sistema e-Jurisdicionado do 
tribunal de contas do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o artigo 11 da resolução nº 18.974 do tcE/Pa, que dis-
põe sobre a necessidade de ato formal de designação, delegando respon-
sabilidades a servidores para que os mesmos possam exercer atribuições 
no referido sistema; 
coNsidEraNdo ainda os termos do Processo administrativo Eletrônico 
(PaE) n° 2021/787433, de 19/07/2021; 
rEsolVE:
i – forMaliZar a dEsiGNaÇÃo da servidora ana carolina Henriques san-
talices Britto, matrícula nº 5958170/1, cPf nº 031.257.442-88, e-mail: 
ana.santalices@igeprev.pa.gov.br, ocupante do cargo em comissão de 
coordenadora, lotada na coordenadoria de desenvolvimento de Pessoas, 
para figurar como usuário administrador da unidade jurisdicionada refe-
rente ao iGEPrEV, no sistema e-Jurisdicionado do tribunal de contas do 
Estado do Pará e, exercer atribuições referentes ao módulo de admissão de 
Pessoal, a contar de 01/01/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de setembro de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 705733

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato
contrato administrativo: 005/2021
Processo: 2020/889264
data da assinatura: 16/09/2021
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a supressão e acrésci-
mo no quantitativo de itens, sem alteração no valor contratual, de acordo 
com a tabela anexa na seq. 1 (PaE Nº 2021/969179) a qual faz parte 
integrante e indivisível deste, com fulcro no art. 65 da lei nº 8.666/93, 
visando atender as necessidades do instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará – iGEPrEV.
contratado: empresa MorEira GodoY coMÉrcio E sErViÇos, com sede 
na travessa dr. Enéas Pinheiro, 2462, térreo, Marco, Belém-Pa, 66095-015, 
telefone (91) 3276-7194, e-mail: contato@businessbel.com, inscrita no cNPJ  
nº 15.534.401/0001-07, neste ato representado por seu representante le-
gal, Patricia MasloVa dos saNtos MorEira GodoY.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 16 de setembro de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 705736
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Nos termos do artigo nº 43, inciso Vi, da Lei Federal nº 8.666/93, 
com suas alterações e considerando a ata de habilitação e proposta finan-
ceira, resolvo por HoMoloGar o procedimento licitatório, relativo ao PrE-
GÃo ElEtroNico N° 007/2021 referente ao Processo nº 2021/436831.
objeto: aQUisiÇÃo dE coMPUtador sErVidor QUE Visa atENdEr as 
NEcEssidadEs da Escola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do Estado do 
Pará – EGPa.
tipo: MENor PrEÇo
Empresa vencedora:

itEM EMPrEsa VENcEdora Valor total

1 tiaGo dE aNdradE GoMEs ltda
cNPJ: 37.760.036/0001-83 r$ 8.540,00

Belém, 16 de setembro de 2021.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 705160

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 131/2021-eGPa
PartEs: PrEfEitUra MUNiciPal dE aNaNiNdEUa do Pará E a Escola 
dE GoVErNaNÇa PÚBlica do Estado do Pará – EGPa.
oBJEto: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUsUla QUarta – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
data da assiNatUra: 15/09/2021.
rEsPoNsáVEis PElas assiNatUras: sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e sr. daniel Barbosa santos – Prefeito do 
Município de ananindeua/Pa.

Protocolo: 705537

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 642 de 13 de seteMBro de 2021
coNcEdEr, ao servidor rUYcarlos GoMEs cHaGas, id func nº 50016/1, 
técnico em Gestão Pública, lotado na Unidade de controle interno, a Gra-
tificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (sessenta por cento).
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 705353
Portaria Nº 544 de 30 de JULHo de 2021.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso das atribuições legais 
conferidas por lei;
coNsidEraNdo os fatos constantes nos autos do PaE nº 2021/328232 de 
descumprimento do contrato administrativo nº 079/2020/sEfa;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação nº 209/2021/coNJUr/sEfa, de 
20/05/2021, e o despacho da diretora de administração, em exercício, à seq. 16;
rEsolVE:
art. 1º iNstaUrar Processo administrativo sancionatório (Pas), nos ter-
mos do art. 104 e seguintes, da lei Estadual nº 8.972/2020, em face da 
contratada M. D. de P. S. E., com a finalidade de apurar as razões para a 
ausência da entrega dos totens de aço com pedal para álcool em gel, moti-
vando inexecução contratual, passível de aplicação de sanções, conforme a 
cláusula décima sexta do contrato nº 079/2020/sEfa, c/c lei federal nº 
8.666/93 e decreto Estadual nº 534/2020.
art. 2º dEsiGNar os servidores para compor a comissão:
i – rita dE cassia Barros PiNHo dE soUsa E silVa, Gerente fazen-
dária, Identificação Funcional nº 5369479/2, para atuar como Presidente;
ii – JorGE aUGUsto silVa MENdEs, assistente de infraestrutura, Matrí-
cula n° 57230166/1, para atuar como Membro;
iii – PaUlo MiGUEl Garcia cÂMara, administrador, Matrícula n° 
6063080/3, para atuar como Membro.
Parágrafo Único. Os servidores ficarão responsáveis pela instrução proces-
sual, com a devida apuração dos fatos, análise e elaboração de relatório 
com sugestão de providências que deverão ser adotadas pela administração, 
observado em todo caso ao direito constitucional do contraditório e da ampla 
defesa, nos exatos termos do art. 5º, inciso lV, da constituição federal.
art. 3º a conclusão do Processo administrativo de responsabilização ocor-
rerá em 120 (cento e vinte) dias, cabendo prorrogação, desde que devida-
mente justificadas.

art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do secretário de Estado da fazenda, 30 de Julho de 2021.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 705507

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8º
contrato: 049/2017/sEfa
data da assinatura: 14/09/2021
objeto: repactuação dos valores com base na convenção coletiva regis-
trada no MPt sob o n° Pa000067/2021 e o dissídio coletivo da categoria, 
consoante ao processo 13620.100122/2021-82.
Valor mensal : r$ 103.469,73
orçamento: 17101.04. 122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.37
fonte de recursos: 0101
contratado: t. B. fiGUEirEdo NUNEs sErViÇos GErais - EPP, cNPJ: 
10.450.194/0001-80, estabelecida na av. senador lemos, nº 2053, sala 
40, Bairro telégrafo, cEP 66.113-000, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 705518

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 020/2021
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa, EQUatorial Pará distriBUido-
ra dE ENErGia s.a, inscrita sob cNPJ/Mf nº 04.895.728/0001-80.
do oBJEto do coNtrato: Prestação de serviços públicos de fornecimen-
to de energia elétrica pela concessionária, desde a captação até as ligações 
prediais de funcionamento das UNidadEs coNsUMidoras da sEcrEta-
RIA DE ESTADO DA FAZENDA e naquilo que não conflitar com os contratos 
regulados pela agência Nacional de Energia Elétrica – aNEEl.
Valor GloBal: r$ 3.615.209,28 (três milhões, seiscentos e quinze mil, 
duzentos e nove reais e vinte e oito centavos).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificatiVa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, inciso XXii da 
lei nº 8.666/93, Processo administrativo Eletrônico nº 2021/903974/PaE/
sEfa/Pa, considerando a urgência da situação.
rEcUrsos orÇaMENtários:
região Metropolitana /Órgão central - operacionalização das ações admi-
nistrativas
Órgão: 17101 – secretaria de Estado da fazenda - sEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 - serviço de terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado:r$137.542,44
Valor anual Estimado: r$ 1.650.509,28
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
regionais- Gestão fazendária
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - serviço de terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado: r$ 163.725,00
Valor anual Estimado: r$1.964.700,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
ordENador rEsPoNsáVEl: rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior, sE-
crEtário dE Estado da faZENda.
foro: Belém, Estado do Pará.
Belém, 14 de setembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 705699

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº 020/2021 para a contratação de empresa para atender as 
necessidades da sEcrEtaria dE Estado da faZENda do Estado do 
Pará, através da empresa EQUatorial Pará distriBUidora dE ENEr-
Gia s.a, inscrita sob cNPJ/Mf nº 04.895.728/0001-80.
Valor Global: r$ 3.615.209,28 (três milhões, seiscentos e quinze mil, du-
zentos e nove reais e vinte e oito centavos).
Belém, 14 de setembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 705702
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor de administração da secretaria da fazenda do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria Nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;
coNsidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licita-
ção para o Processo licitatório nº 2021/699767 do Pregão Eletrônico nº 
025/2021 e em consonância com a Manifestação Jurídica nº 350/2021/
coNJUr/sEfa, cujo objeto é aquisição de licenciamento de software Mi-
crosoft, incluindo manutenção, suporte e serviços de atualização para se-
gurança da Secretaria de Fazenda. Conforme as Especificações Contidas no 
termo de referência e seus anexos, a seqüência 02, em conformidade com 
resultado do processo nas fls. 147 a 150 do referido processo.
coNsidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se re-
fere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa e eficiência ao procedimento adotado e em conformidade com a 
Manifestação Jurídica nº 350/2021/coNJUr/sEfa; cujo objeto é aquisição 
de licenciamento de software Microsoft, incluindo manutenção, suporte e 
serviços de atualização para segurança da secretaria de fazenda. confor-
me as Especificações Contidas no Termo de Referência e Seus Anexos, a 
seqüência 02 dos autos, em conformidade com resultado do processo nas 
fls. 147 a 150 do referido processo.
r E s o l V E:
HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2021/699767, a favor da empresa BrasoftWa-
rE iNforMática ltda de cNPJ sob nº 57.142.978/0001-05 no Grupo 01 
totalizando em r$ 1.292.335,68;
o referido processo está sendo HoMoloGado no Valor Global de r$ 
1.292.335,68.
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração - sEfa/Pa

Protocolo: 705466
terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor de administração da secretaria da fazenda do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria Nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;
coNsidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licita-
ção para o Processo licitatório nº 2021/583235 do Pregão Eletrônico nº 
028/2021, e em consonância com a Manifestação Jurídica nº 331/2021/
coNJUr/sEfa, cujo objeto é a contratação de empresa para elaboração de 
projeto de instalação – Pi, para instalação de equipamento de videoconfe-
rência em salas de reunião, do Órgão central da secretaria de fazenda do 
Estado do Pará - SEFA. Conforme as Especificações Contidas no Termo de 
referência e seus anexos, a seqüência 02, em conformidade com resulta-
do do processo nas fls. 102 a 105 do referido processo.
coNsidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se re-
fere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa e eficiência ao procedimento adotado e em conformidade com 
a Manifestação Jurídica nº 331/2021/coNJUr/sEfa; cujo objeto é a con-
tratação de empresa para elaboração de projeto de instalação – Pi, para 
instalação de equipamento de videoconferência em salas de reunião, do 
Órgão central da secretaria de fazenda do Estado do Pará - sEfa. confor-
me as Especificações Contidas no Termo de Referência e Seus Anexos, a 
seqüência 02 dos autos, em conformidade com resultado do processo nas 
fls. 102 a 105 do referido processo.
r E s o l V E:
HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2021/583235, a favor da empresa aVaNt tEc-
NoloGia E iNforMática ltda de cNPJ sob nº 30.649.749/0001-25 no 
item 01 totalizando em r$ 8.900,00;
o referido processo está sendo HoMoloGado no Valor Global de r$ 
8.900,00.
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração - sEfa/Pa

Protocolo: 705471
terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor de administração da secretaria da fazenda do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria Nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;
coNsidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licita-
ção para o Processo licitatório nº 2021/571387 do Pregão Eletrônico nº 
029/2021 e em consonância com a Manifestação Jurídica nº 337/2021/
coNJUr/sEfa, cujo objeto é aquisição de licença e renovação do creative 
cloud for teams all app steam licensing subscripion e a aquisição de licença 
e atualização da Plataforma adobe stock, com 40 (quarenta) “ativos pa-
drão” por mês, para atender as necessidades da secretária de Estado da 
Fazenda - SEFA. Conforme as Especificações Contidas no Termo de Refe-
rência e seus anexos, a seqüência 28, em conformidade com resultado do 
processo nas fls. 73 a 76 do referido processo.
coNsidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se re-

fere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa e eficiência ao procedimento adotado e em conformidade com 
a Manifestação Jurídica nº 337/2021/coNJUr/sEfa; cujo objeto é aqui-
sição de licença e renovação do creative cloud for teams all app steam 
licensing subscripion e a aquisição de licença e atualização da Plataforma 
adobe stock, com 40 (quarenta) “ativos padrão” por mês, para atender as 
necessidades da secretária de Estado da fazenda - sEfa. conforme as Es-
pecificações Contidas no Termo de Referência e Seus Anexos, a seqüência 
28 dos autos, em conformidade com resultado do processo nas fls. 73 a 76 
do referido processo.
r E s o l V E:
HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2021/571387, a favor da empresa Mcr sistE-
Mas E coNsUltoria ltda de cNPJ sob nº 04.198.254/0001-17 no item 
01 totalizando em r$ 14.286,99 e os itens 02 e 03 foram cancelados nos 
julgamentos, pelo fato que os valores ofertados encontram-se acima do 
estimado. Não atendendo a cláusula 8.2 do Edital.
o referido processo está sendo HoMoloGado no item 01 no Valor Global 
de r$ 14.286,99.
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração - sEfa/Pa

Protocolo: 705607

aPostiLaMeNto
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa N.º 019, de 16  de seteMBro de 2021.
Prorroga a instrução Normativa n.º 15, de 13 de setembro de 2019, que 
dispõe sobre o parcelamento de créditos de natureza tributária e não tribu-
tária, e dá outras providências.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 13 do decreto 
n.º 2.057, de 26 de abril de 2018,
rEsolVE:
art. 1º a instrução Normativa n.º 15, de 13 de setembro de 2019, que dis-
põe sobre o parcelamento de créditos de natureza tributária e não tributá-
ria, e dá outras providências, fica prorrogada até 15 de setembro de 2022.
art. 2º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 705545

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração,  em exercício
Portaria Nº 1892 de 13 de setembro de 2021 autorizar 13 e 1/2  
diárias a servidora MariVoNE aMoriM VaZ, nº 0520684701, datiloGra-
fo, oUVidoria faZENdária, objetivo de colher depoimentos dos servido-
res da sEfa e da Policia civil, no período de 22.09.2021 à 05.10.2021, no 
trecho Belém - Barreira do campo - Barreira do campo - Belém.
Portaria Nº 1891 de 13 de setembro de 2021 autorizar 13 e 1/2  
diárias ao servidor dario sErGio dias GoMEs, nº 0544490002, aUdi-
tor-c, coordENaÇÃo EXEc. EsPEcial dE adM.triB. dE sUBst. tri-
BUtária, objetivo de colher depoimentos de servidores da sEfa e da Po-
lícia civil relacionados com o Pad 588/2020, no período de 22.09.2021 
à 05.10.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - Barreira do 
campo - Belém.
Portaria Nº 1893 de 13 de setembro de 2021 autorizar o paga-
mento de 13 e 1/2  diárias ao servidor adMilsoN da silVa EllErEs, 
nº 0557016601, aUditor -c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de 
colher depoimentos de servidores da sEfa, no período de 22.09.2021 à 
05.10.2021, no trecho Belém - Barreira do campo - araguaia - Belém.
Portaria Nº 1896 de 13 de setembro de 2021 autorizar 6 e 1/2  di-
árias ao servidor VolNaNdEs alVEs da silVa PErEira, nº 0591484201, 
aUditor-a, coordENaÇÃo EXEcUtiVa dE coNtrolE dE MErcadorias 
EM TRÂNSITO, objetivo de desempenhar atividade de fiscalização na CE-
rat rEdENÇÃo, no período de 21.09.2021 à  27.09.2021, no trecho Belém 
- Marabá - redenção - Marabá - Belém.
Portaria Nº 1917 de 16 de setembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor  lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda,  nº 0513917101, sU-
PErVisor, coord.  EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. da 
CECOMT TAPPAJÓS, objetivo de dar apoio a equipe de fiscalização, no pe-
ríodo de 17.09.2021 à 20.09.2021, no trecho Óbidos - santarém - Óbidos.
Portaria Nº 1916 de 16 de setembro de 2021 autorizar o paga-
mento de 3 e 1/2  diárias ao servidor aNtoNio do socorro PiNHEiro 
coElHo, nº 0512099301, MariNHEiro rEG. dE coNVEs, coord. EXEc. 
dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. cEcoMt taPaJÓs, com o objetivo 
de fiscalizar embarcações que entram no Estado Do Pará, no período de 
17.09.2021 à 20.09.2021, no trecho Óbidos - santarém - Óbidos.
Portaria Nº 1919 de 16 de setembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiscal 
-a,  coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. cEcoMt ta-
PAJÓS objetivo de fiscalizar embarcações que entram no Estado do Pará, no 
período de 17.09.2021 à 20.09.2021, no trecho Óbidos - santarém - Óbidos.
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Portaria Nº 1918 de 16 de setembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor JEsUs laUEtE dE Brito MorEira, nº 0591527801, 
fiscal -a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. cE-
COMT TAPAJÓS, objetivo de fiscalizar embarcações que entram no Estado 
do Pará, no período de 17.09.2021 à 20.09.2021, no trecho Óbidos - san-
tarém - Óbidos.

Protocolo: 705283

editaL de NotiFicaÇÃo
.

a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora Executiva regional de administração tributária e Não tributária de 
Marabá, desta secretaria de Estado da fazenda.
faZ saBEr a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa Notificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia tran-
samazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo social: sMs rEPrEsENtaNtE coMErcial ltda
iNscriÇÃo EstadUal: 15.725.747-9
aiNf: 032021510000141-7
afrE: rosilene duarte lima e lima
liliaN dE JEsUs PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cErat Marabá

Protocolo: 705419
a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora Executiva regional de administração tributária e Não tributária de 
Marabá, desta secretaria de Estado da fazenda.
faZ saBEr a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa Notificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia tran-
samazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo social: JGP coMErcio dE MatEriais dE coNstrUÇÃo EirEli
iNscriÇÃo EstadUal: 15.509.690-7
aiNf: 032021510000133-6
afrE: rosilene duarte lima e lima
liliaN dE JEsUs PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cErat Marabá

Protocolo: 705122

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001079 de 16/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006216/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: laudigerio dos santos araujo – cPf: 098.506.512-53
Marca: fiat arGo driVE 1.3 flEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001081 de 16/09/2021 - 
Proc n.º 032021730003189/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: Jose Pereira secundes – cPf: 158.949.241-20
Marca: cHEV/tracKEr t PrEMiEr at6 flEX.. tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005005, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006267/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 Jorge Marçal tenorio – cPf: 093.389.772-34
Marca/tipo/chassi
VW/VoYaGE cl MB/Pas/automovel/9BWdB45U1ft053320
Portaria n.º202104005007, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006232/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fabio tadeu araujo do couto – cPf: 691.457.092-20
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE tl McV/Pas/automovel/9BWdG45U2Jt048203
Portaria n.º202104005009, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006230/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: afonso Messias cavalcante de souza – cPf: 130.764.502-04
Marca/tipo/chassi
fiat/idEa attractiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2284336

Portaria n.º202104005011, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006228/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: ivanilson Pereira da silva – cPf: 132.953.572-34
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE tl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2Jt072774
Portaria n.º202104005013, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006054/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: ivanildo francisco de lima – cPf: 208.277.333-72
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE9M2038338
Portaria n.º202104005015, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006225/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: Mike Pamplona ferreira – cPf: 770.499.772-68
Marca/tipo/chassi
VW/foX cl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z2H4046504
Portaria n.º202104005018, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006201/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 tadeu sodre Gomes – cPf: 093.096.082-34
Marca/tipo/chassi
fiat/WEEKENd adVENtUrE/Pas/automovel/9Bd37417sG5092787
Portaria n.º202104005020, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006202/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: taciel da rocha Macedo – cPf: 118.850.092-91
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB141509
Portaria n.º202104005022, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006206/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: Marcio diego santos costa – cPf: 747.215.182-34
Marca/tipo/chassi
rENaUlt/saNdEro aUtH 10/Pas/automovel/93Y5srf84JJ195306
Portaria n.º202104005024, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006150/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco sales Quaresma Barata – cPf: 031.676.952-50
Marca/tipo/chassi
fiat/MoBi trEKKiNG 1.0Mt/Pas/automovel/9Bd341aBXNY772315
Portaria n.º202104005026, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006205/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: Everardo soares de araujo – cPf: 121.360.182-72
Marca/tipo/chassi
cHEV/PrisMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69V0JG270096
Portaria n.º202104005028, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006207/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto carmo da silva – cPf: 221.869.802-15
Marca/tipo/chassi
HoNda/fit lX cVt/Pas/automovel/93HGK5840KZ102504
Portaria n.º202104005030, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006204/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: aluizio Borges carvalho franco – cPf: 210.672.362-87
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd X 15l at/Pas/automovel/9BrB29Bt9H2141625
Portaria n.º202104005032, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 42021730003440/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: lucivalda cardoso do Nascimento – cPf: 731.440.452-68
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/oNiX 1.4at ltZ/Pas/automovel/9BGKt48V0KG168601
Portaria n.º202104005034, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006224/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo soter fonseca Nascimento – cPf: 974.043.652-87
Marca/tipo/chassi
cHEV/sPiN 18l Mt PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB136754
Portaria n.º202104005036, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006218/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: abraão amorim Melo – cPf: 189.191.462-68
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3034216
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Portaria n.º202104005038, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006036/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: Edinaldo de araujo lima – cPf: 573.434.202-59
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3152866
Portaria n.º202104005040, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006059/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 santana da silva – cPf: 489.226.092-49
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6/Pas/automovel/9BWdB05U4dt208917
Portaria n.º202104005042, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006219/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: Wilson raimundo de oliveira – cPf: 159.167.402-63
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla Gli18 cVt/Pas/automovel/9BrBl3HE6J0132692
Portaria n.º202104005044, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 42021730003444/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: caetano stochi – cPf: 201.389.541-00
Marca/tipo/chassi
cHEV/oNiX 10Mt lt1/Pas/automovel/9BGEB48a0MG103876
Portaria n.º202104005046, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006049/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: regia do rosario santana – cPf: 365.428.812-04
Marca/tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUs 10tat Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG102290

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005017, de 16/09/2021 - 
Proc n.º 0020217300062032/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 transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa ote6j56
interessado: Jorge camelo duarte – cPf: 096.526.392-49
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd X 15l at/Pas/automovel/9BrB29Bt9H2141625

Protocolo: 705421
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer 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 22/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18850, aiNf nº 
182020510000469-0, contribuinte dicasa coMErcio dE MatEriais dE 
coNstrUcao ltda, insc. Estadual nº 15510346-6, advogado: lEoNardo 
alcaNtariNo MENEscal, oaB/Pa-11247;
Em 22/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 17735, aiNf nº 
072014510000085-2, contribuinte d. r. coElHo coMErcio - EPP, insc. 
Estadual nº 15276749-5;
Em 22/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18349, aiNf nº 
022017510000003-1, contribuinte Brasil fErro E aÇo ltda, insc. Es-
tadual nº 15216824-9;
Em 22/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 17601, aiNf nº 
012016510005653-2, contribuinte JardiM sEcrEto coMErcio dE artE-
saNatos ltda ME, insc. Estadual nº 15273834-7;
Em 22/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18457, ProcEs-
so nº 252019730000613-8, contribuinte distriBUidora dE aliMENtos 
PiaUi EirEli, insc. Estadual nº 15291428-5.

Protocolo: 705445

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº: 03
contrato Nº:  088/2018
data de assinatura do aditivo: 16.09.2021
Valor total estimado de até: r$-1.385.704,44 (um milhão, trezentos e oi-
tenta e cincomil, setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Vigência do aditamento: 01.10.2021 a 30.09.2022

objeto do contrato: Prestação de serviços contínuos e especializados de 
instalação e desinstalação, manutenções preventiva e corretiva de apare-
lhos de refrigeração instalados nas dependências do Banpará, com forneci-
mento/substituição de peças e materiais necessários.
objeto do aditamento: Prorrogação de prazo, inclusão de cláusula de tra-
tamento de dados pessoais e alteração da razão social da empresa
fundamento legal: artigo 57, ii da lei nº 8.666/93.
contratado: Polo ENGENHaria coMÉrcio ltda.
Endereço: trav. Humaitá, Nº 91 – Bairro: Pedreira
cEP: 66083-340  Belém/Pa
tElEfoNE: (91) 3264 7500
ordENador: Braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 705517

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N.º 846 de 10 de seteMBro de 2021.
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNsidEraNdo o disposto na Portaria Nº 687 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 955 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n ° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
86 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela Portaria 387 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela Portaria Nº 478 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela Portaria n.º 656 de 06 de julho de 2021.
coNsidEraNdo o pedido de prorrogação de redesignação da comissão 
Permanente de Processo administrativo disciplinar constante no Memo. 
nº 296/2021.
r E s o l V E:
i – Prorrogar a redesignação, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 
16/09/2021, o prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão 
de apuração dos fatos no Processo nº 2017/36749, composta pelos servi-
dores: iraNY do socorro oliVEira da silVa, matrícula nº 54189539/1; 
fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e solaN-
GE da costa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes 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, 10 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 705305
Portaria N.º 847 de 10 de seteMBro de 2021.
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNsidEraNdo o disposto na Portaria Nº 665 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 934 de 11 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 17 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
065 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 366 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria n.º 477 de 17 de maio de 
2021 e redesignado pela Portaria n.º 684 de 06 de julho de 2021.
coNsidEraNdo o pedido de prorrogação de redesignação da comissão 
Permanente de Processo administrativo disciplinar constante no memo. 
nº 295/2021.
r E s o l V E:
i – Prorrogar a redesignação, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 
16/09/2021, o prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita co-
missão de apuração dos fatos no Processo nº 2020/841318, composta 
pelos servidores: iraNY do socorro oliVEira da silVa, matrícu-
la nº 54189539/1; fláVio HENriQUE 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 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 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, 10 de setembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 705307
Portaria Nº 781, 08 de setembro de 2021.
o secretário de Estado de saúde Pública, em Exercício, no uso de suas 
atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no art. 1º do decreto nº 337, de 09 de agosto 
de 2007 que trata sobre desfazimento de bens inservíveis dos Órgãos da 
administração Pública Estadual direta e indireta;
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coNsidEraNdo que a elaboração desta portaria tem como objetivo, cons-
tituir a comissão de avaliação de Bens inservíveis desta sEsPa, com base 
no decreto supracitado, para atender aos processos demandos Via PaE( 
Processo administrativo Eletrônico), referentes aos pedidos de doação de 
Bens inservíveis pertencentes a esta sEsPa.
rEsolVE:
Nomear a comissão de avaliação de Bens inservíveis, da secretaria de 
Estado de saúde Pública, composta pelos seguintes membros:
Presidente:
renato Marcelo de oliveira flores, matrícula: 5955922-2, chefe de Unida-
de Mista/diPat/das.
Membros:
laura da costa conceição, matrícula: 54192820/1, agente administrativo/
diPat/das;
Maria domingas santos silva, matrícula: 57206429/1, agente de artes 
Práticas/diPat/das;
Manoel teodorico lobo dantas, matrícula: 84867/1, agente de Portaria/
diPat/das;
osmarino Vieira da costa Junior, matrícula: 57197563/1, agente adminis-
trativo/diPat/das.
compete à comissão de avaliação de Bens inservíveis:
avaliar a situação do resíduo;
Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e an-
tieconômicos);
Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do 
processo de inventário, constando as informações quanto aos procedimen-
tos realizados;
observar, integralmente, o que estabelece o decreto n° 337, de 09 de 
agosto de 2007, bem como as normas dispostas no Manual de Gestão do 
Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará.
a comissão exercerá suas atribuições pelo prazo de (1) ano, a contar da 
Publicação no Diário Oficial do Estado desta Portaria;
revogam-se todos os atos administrativos, porventura existentes nesta 
SESPA em conflito com o disposto nesta Portaria, no que tange única e 
exclusivamente ao objeto tratado nesta norma.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE, cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 705618
*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, nos dias 15 e 17 de setembro de 2021, 
referente  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
*Republicada por ter saído com incorreção.

Protocolo: 705648
Portaria Nº 890, 15 de setembro de 2021.
o secretário de Estado de saúde Pública em Exercício, no uso de suas 
atribuições legais, estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do sistema Único de saúde;
coNsidEraNdo que a administração Pública visa promover a regulari-
dade e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios 
previstos no art.37 da constituição da república;
coNsidEraNdo a exigência da lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993, 
estabelecida através de seu artigo 15, inc.8º;
coNsidEraNdo a necessidade de normatização das atribuições da co-
missão de recebimento de Material Permanente, de consumo e insumos- 
crMPci. rEsolVE: art.1º. Nomear os servidores abaixo para, sob presi-
dência do primeiro, compor a crMPci da sEsPa: sErVidor E MatrÍcUla:
01- lUis carlos BraGa caMPElo,- Mat.: a 5958955/1- ENGENHEiro 
clÍNico – doasGE.
02- loUYsE carla silVa E silVa- Mat.: 5948098/1- ENfErMEira- doasGE.
03- MaNoEl tEodorico loBo daNtas- Mat.: 84867/1- aGENtE dE 
Portaria- das/PatriMÔNio;
04- Maria doMiNGas saNtos silVa- Mat.: 57206429/1- aGENtE dE 
artEs Práticas- das/PatriMÔNio
05- laUra da costa coNcEiÇÃo- Mat.: 54192820/1- aGENtE adMiNis-
tratiVo- das/PatriMÔNio;
06- lUiZ castro frEirEs- Mat.: 5150329/1- aGENtE dE Portariadas/
PatriMÔNio;
07- aNdrÉ aUGUsto oliVEira da VEra crUZ- Mat.: 5955996/1- co-
ord. alMoXarifado – das/alMoXarifado;
08- riValdo alcÂNtara loBato- Mat.: 116033/3- aGENtE dE Porta-
riadas/alMoXarifado;
09- lUZiNal aNtÔNio dE JEsUs oliVEira- Mat.: 84816/1- aGENtE dE 
Portaria- das/alMoXarifado;

10- GilsoN PaUliNo costa QUadros- Mat.: 5956280/1- aUXiliar ad-
MiNistratiVo- das/alMoXarifado;
art. 2º. os procedimentos para recebimento de Material Permanente e 
consumos adquiridos por meio de processo licitatório, no âmbito do nível 
central da secretaria de Estado de saúde Pública, deverão ser executados 
pela CRMPCI, conforme disposto nesta Portaria. Substituindo o fiscal do 
contrato quanto o atesto em seu pagamento das Notas fiscais e ou Con-
tratos já existentes.
art. 3º. recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue ao 
local previamente designado. Parágrafo Único- o recebimento do material não 
implica, necessariamente, a aceitação, transfere apenas a responsabilidade 
pela guarda e conservação do material, do fornecedor à unidade recebedora.
art. 4º. a comprovação do recebimento é constituída pela assinatura de 
quem de direito no documento fiscal e serve apenas como ressalva ao 
fornecedor para efeitos da transferência de responsabilidade tratada no 
artigo anterior, bem como para aferir a data efetiva da entrega do material.
art. 5º. aceitação é o ato pelo qual a crMPci atesta no verso da daNfE ou 
equivalente haver recebido e aceito o bem que foi adquirido, tornando-se, 
neste caso, responsável pela quantidade e perfeita identificação deste, de 
acordo com as especificações estabelecidas na Nota de Empenho, Contrato 
de aquisição ou outros instrumentos, na forma do disposto no art. 62 da 
lei nº 8.666/93.
art. 6º. o recebimento de materiais de valor superior ao limite estabelecido 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações deverão ser confiados a no mínimo 
3 (três) membros da crMPci.
art. 7º. os membros da comissão deverão ser servidores efetivos e co-
missionados do Estado. i- os membros da crMPci desempenharam suas 
funções concomitantemente com as atribuições de seus cargos ou funções;
II – Os membros da Comissão não farão jus a recebimento de gratificação 
de incentivo;
III- Verificação dos setores e seus ambientes para que estejam de acordo 
com as exigências e normas para a instalação do equipamento.
art. 8º. compete à crMPci receber materiais adquiridos pela sEsPa por 
meio de compra, conforme o disposto no art. 15, inc. 8º, da lei federal 
nº 8.666/93. são atribuições da comissão de recebimento de Materiais:
a) receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade, o 
material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instru-
mento equivalente;
b) rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações do Contra-
to ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apresen-
tada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessária, ao exame de 
órgãos oficiais de Metrologia e Controle de Qualidade;
c) atestar a DANFE ou equivalente, ou emitir notificação de recusa de rece-
bimento, no caso de rejeição de material, conforme o caso;
d) receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos contra 
seus atos;
e) rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
f) remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e infor-
mado, sempre que mantiver sua decisão.
art. 9º. os materiais adquiridos pela sEsPa com valores até o limite de 
carta-convite, estabelecido na alínea “a” do inc. ii do art. 23 da lei federal 
nº 8.666/93 serão recebidos e aceitos pela chefia do almoxarifado mais um 
membro da crMPci, conforme o caso.
art. 10º. o recebimento de materiais; em virtude de compra, divide-se em 
provisório e definitivo.
i- considera-se provisório o recebimento quando da entrega do material 
pelo fornecedor.
II- Considera-se definitivo o recebimento após a declaração de aceitação 
de que trata o art. 4º desta instrução.
art. 11º. o recebimento provisório não implica a aceitação do material ou 
bem permanente. art. 12º. Quando, para a aceitação do material adqui-
rido, for necessário conhecimento técnico em área específica, a CRMPCI 
deverá solicitar à unidade técnica competente a indicação de servidor (es) 
habilitado(s) para o respectivo exame técnico. o prazo para exame técnico 
por aquisição referido no caput será de 5 (cinco) dias úteis: inexistindo 
pessoas habilitadas no quadro permanente da sEsPa, poderá a comissão 
recorrer ao conhecimento técnico de servidores de outros órgãos.
art. 13º. ocorrendo a não aceitação do material ou bem por qualquer mo-
tivo, a crMPci dará ciência ao setor de envio de empenhos para que estes 
notifiquem o fornecedor a no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento 
da Notificação, proceder à regularização.
Art. 14º. Após a verificação da qualidade, quantidade e validade dos mate-
riais adquiridos e estando estes de acordo com as especificações exigidas, 
a crMPci deverá atestar a daNfE ou equivalente.
art. 15º. Nenhum material deverá ser liberado aos usuários antes de cum-
pridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente 
instrumento de controle.
art. 16º. o mandato da comissão aqui instruída será de 02 (dois) anos, a 
contar da data da publicação da mesma no doE, podendo ser prorrogado 
por igual período e, vedada a recondução de sua totalidade no período 
subsequente após a prorrogação deste período.
Esta portaria substitui a Portaria Nº 186 de 04 de agosto de 2021, 
publicada no doE nº 34.661, e entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE, cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 705096
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Portaria Nº 888, 15 de setembro de 2021.
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;
coNsidEraNdo que a administração Pública visa promover a regulari-
dade e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios 
previstos no art. 37 da constituição federal;
coNsidEraNdo a necessidade de apuração da prestação de serviços téc-
nico-profissionais especializados de arquitetura e engenharia necessários 
à estruturação de leitos dos Hospitais de campanha de Belém, Marabá, 
santarém e Breves para o enfrentamento da pandemia de coVid-19;
rEsolVE:
i - instituir comissão para apurar a realização dos serviços, bem como a 
regularidade dos valores a serem pagos por meio de indenização referen-
tes à prestação de serviços técnico-profissionais especializados de arqui-
tetura e engenharia necessários à estruturação de leitos dos Hospitais de 
campanha de Belém, Marabá, santarém e Breves para o enfrentamento da 
pandemia de coVid-19;
ii - designar os servidores abaixo relacionados para realizarem os traba-
lhos da referida comissão:
• MAYCO ANDRÉ MONTEIRO DOS SANTOS, matrícula 5948101/1, DESAM;
• JEAN EWERTON ABRANTES DA SILVA, matrícula 5936183-2, DEFIN;
• SHEILA DE FÁTIMA DO ROSÁRIO, matrícula 5949863, DIEF .
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE, cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 705097

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNistratiVo tEMPorário
Nome do servidor: EdriKa farias dos saNtos
cargo do servidor: farMacÊUtico
Vigência: 20.09.2021/18.03.2022.
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: 705655

.

.

coNtrato
.

coNtrato N.º 65/2021 -Processo Nº 2021/163887
PartEs: sEsPa E EMPrEsa cKs coMÉrcio dE VEÍcUlos ltda.
do oBJEto : o presente instrumento tem como objeto aquisição de VEÍ-
cUlos aMBUlÂNcia tiPo “a”, “B”, “c” e “d” pela sEsPa de acordo com as 
especificações e quantidades constantes do Anexo I-A, do presente Termo 
anexo ao processo 2021/163887.
do Valor: o valor do presente contrato é de r$ r$ 11.760.000,00 (onze 
milhões, setecentos e sessenta mil reais), estando nele incluídos todos os 
impostos, fretes e demais encargos incidentes, considerando os preços 
relacionados na planilha abaixo, os quais foram cotados na Proposta de 
Preços da contratada.

itEM EsPEcificaÇÃo Quantidade Valor unitário Valor geral

03
aMBUlÂNcia siMPlEs dE rEMoÇÃo 

ModElo fUrGÃo (longo de teto 
alto) (tipo a)

UNd 48 r$ 245.000,00
 

r$ 11.760.000,00 (onze mi-
lhões, setecentos e sessenta 

mil reais).

da dotaÇÃo orÇaMENtária: 8289,  Elemento de despesa: 449052 e 
fonte de recurso: 0103 / 0301 / 0149 / 0349 / 0101 / 0303.
ViGÊNcia: 16/09/21 a 15/09/22
data da assinatura: 16/09/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 705411
coNtrato N.º 64/2021 -Processo Nº 2021/163887
PartEs: sEsPa E EMPrEsa MaNUPa coM. EXP. iMP. dE EQUiP. E VEicU-
los adaPtados EirEli.
do oBJEto: o presente instrumento tem como objeto aquisição de VEÍ-
cUlos aMBUlÂNcia tiPo “a”, “B”, “c” e “d” pela sEsPa de acordo com as 
especificações e quantidades constantes do Anexo I-A, do presente Termo 
anexo ao processo 2021/163887.
do Valor: o valor do presente contrato é de r$ 28.485.623,46 (Vinte e 
oito milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três 
reais, quarenta e seis centavos), conforme tabela abaixo:

itEM EsPEcificaÇÃo Quantidade Valor unitário Valor geral

05
aMBUlÂNcia tiPo c - PrÉ HosPita-
lar ModElo fUrGÃo (longo de teto 

alto) (tipo c)
UNd 42 r$ 287.900,00 r$ 12.091.800,00

06
aMBUlÂNcia sUPortE aVaNÇado 

- Uti ModElo fUrGÂo furgão 
(tipo d)

UNd 42 r$ 390.329,13
 r$ 16.393.823,46

   total

r$ 28.485.623,46 (Vinte e 
oito milhões, quatrocentos 
e oitenta e cinco mil, seis-
centos e vinte e três reais, 
quarenta e seis centavos).

dotaÇÃo orÇaMENtária: 8289,  Elemento de despesa: 449052 fonte 
de recurso: 0103 / 0301 / 0149 / 0349 / 0101 / 0303.
ViGÊNcia: 16/09/21 a 15/09/22
data da assinatura: 16/09/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 705400
coNtrato N.º 66/2021 -Processo Nº 2021/163887
PartEs: sEsPa E EMPrEsa coUtiN EscritÓrio, distriBUiÇÃo E co-
MÉrcio ltda
do oBJEto: o presente instrumento tem como objeto aquisição de VEÍ-
cUlos aMBUlÂNcia tiPo “a”, “B”, “c” e “d” pela sEsPa de acordo com as 
especificações e quantidades constantes do Anexo I-A, do presente Termo 
anexo ao processo 2021/163887.
do Valor: o valor do presente contrato é de r$ 49.701.600,00 (Quarenta 
e nove milhões, setecentos e um mil, seiscentos reais), estando nele inclu-
ídos todos os impostos, fretes e demais encargos incidentes, considerando 
os preços relacionados na planilha abaixo, os quais foram cotados na Pro-
posta de Preços da contratada.

itEM EsPEcificaÇÃo Quantidade Valor unitário Valor geral

04
aMBUlÂNcia tiPo B – PrÉ HosPi-
talar ModElo fUrGÃo (longo de 

teto alto) (tipo B)
UNd 208 r$ 238.950,00

 

r$ 49.701.600,00 (Quarenta 
e nove milhões, setecentos e 

um mil, seiscentos reais).

da dotaÇÃo orÇaMENtária: 8289,  Elemento de despesa: 449052 fon-
te de recurso: 0103 / 0301 / 0149 / 0349 / 0101 / 0303.
ViGÊNcia: 16/09/21 a 15/09/22
data da assinatura: 16/09/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 705424

terMo aditiVo a coNtrato
.

11º termo aditivo ao contrato nº 73/2020 - 
Processo Nº 2021/874830 e anexos
PartEs: sEsPa e a Empresa BElÉM rio sErGUraNÇa EirEli
do oBJEto E atUaliZaÇÂo dos ENdErEÇos:
o presente termo aditivo tem por objetivo a mudança de endereço dos 
serviços realizados (01 posto de vigilância) do imóvel localizado na tv. 
Padre Eutíquio 1300/1308 para o prédio do Gabinete/sEsPa localizado na 
tv. lomas Valentinas nº 2190 e atualização dos endereços dos serviços 
conforme abaixo:
-Posto ENdErEÇo das / alMoXarifado: av. José Bonifácio nº1836 – Guamá;
- GaBiNEtE: tv. lomas Valentinas, nº 2190 – Marco;
- ddass tv. lomas Valentinas, nº 2190 – Marco;
- Escola tÉcNica do sUs (EtsUs) tv. Mariz Barros, nº 2342 – Marco;
- NÍVEl cENtral rua Presidente Pernambuco, nº 489 – Batista campos;
- dEP. ViG. EM saÚdE / sEsPa - tv. lomas Valentinas, nº 2190 – Marco;
- NUEPi/ cEi – cENtral dE iMUNoBiolÓcos tv. WE – 75 a nº 841 (cJ. 
Guajará i) – coqueiro;
- lacEN - av. augusto Montenegro Km 10 s/n;
- UBV/ENdEMias- rod. Br 136 nº 2001, Prox. Barreira dEtraN;
- cErEst/sEsPa -rua dos timbiras 1827 – Batista campos;
- sÍtio EsPaÇo coNViVÊNcia - av. José Marcelino s/n – ananindeua /centro;
- UBs PEdrEira - av. Pedro Miranda nº 1346 – Pedreira;
- caPs aMaZÔNia (MaraMBia) - Pass. dalva nº 377 – Marambaia;
- alMoXarifado do 1º crs - tv. Vileta nº1805 ;
- caPs rENascEr -tv. Mauriti nº 2179;
- caPs icoaraci - rua 15 de agosto nº 845;
- cENtro dE coNViVÊNcia dE dEPENdENtEs QUÍMicos- conj. cohab, 
Gleba i, tv. WE 2 nº 451 – Marambaia;
- UNidadE dE rEaBilitaÇÃo Psicossocial (UrPs) - Br. 136 Km 08, rua 
cavalcante – ananindeua;
- ENdEMias 1ºcrs - WE 65 nº 972, cidade Nova Vi – ananindeua;
- UrE PrEs. VarGas - av. Presidente Vargas nº 513;
- UrE dEMÉtrio MEdrado - tv. dr. freitas nº 235 (sacraMENta) ;
- UrE rEdUto -av. Visconde de souza franco nº 600 – reduto;
- UrE Mia – UNidadE dE rEf. EsPEcialiZada MatErNo iNfaNtil - av. 
alcindo cacela nº 1421 (são Brás);
- UrE diPE- tv. Magno de araújo, pass. santa izabel s/n – telegrafo;
- UrE MarcElo cÂNdia - av. João Paulo ii (rua do Hospital divina Provi-
dência) – Marituba ;
- caPs GrÃo Pará: rua dos tamoios nº 1342 – Batista campos ;
- Uat/HiV/aids/sEsPa: tv. Presidente Pernambuco nº 352 – Batista campos;
- UrE aBriGo JoÃo PaUlo ii – MaritUBa 1ºcrs: rod. Br. 316 Km12, 
rua João Paulo ii s/n ;
-7º crs Escritorio: rua roso danin nº 536 – canudos ;
-Posto fluvial 7º crs: rua são Boaventura nº 188 – cidade Velha;
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 73/2020.
data da assinatura: 16/09/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 705390
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1° termo aditivo ao contrato Nº 078/2020- 
Processo N° 2019/38000
PartEs: sEsPa E a EMPrEsa cdt cENtro dE diaGNÓstico dos tUMo-
rEs MaMário E GiNEcolÓGico ltda.
do oBJEto: o presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato nº 078/2020.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 078/2020, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/09/2021 a 20/09/2022.
da dotaÇÃo orÇaMENtária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8288, Elemento de despesa: 339039 e fon-
te de recurso: 0103 / 0303.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas 
as demais Cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo 
presente instrumento.
data da assinatura: 16/09/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 705519

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de cHaMaMeNto PÚBLico atraVÉs de iNeXiGiBiLi-
dade de LicitaÇÃo Nº 05/sesPa/2021
Processo: 2019/462244
oBJEto: chamamento Público através da inexigibilidade de licitação nº 
05/sEsPa/2021 para credenciamento para futura contratação de serviço 
médico especializado para a realização para diagnóstico de morte encefá-
lica, através de exame clínico neurológico e/ou exame complementar, por 
Ultrassom Doppler Transcraniano (UDT) e/ou Eletroencefalografia (EEG), 
disposto na resolução no 2.173/2017, do conselho federal de Medicina, 
em pacientes notificados pela rede hospitalar de Belém e área metropoli-
tana à central Estadual de transplantes do Pará / sEsPa, pelo período de 
12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite 
de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, ii, da lei 8.666, de 1993, 
segundo especificações contidas na Tabela SIGTAPSUS e valores da Tabela 
aprovada pela ciB - resolução ciB/sEsPa nº 116/2021, de 22 de outubro 
de 2019.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica – sEsPa
cNPJ Nº 05.054.929/0001-17.
coNtratado: NEUro GÊNEsis iNstitUto dE NEUrociÊNcia ltda.
cNPJ Nº 04.892.130/0001-37
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 25, caput, c.c. art. 26, Parágrafo único, da 
lei federal nº 8.666/93, bem como artigos 24, 25 e 26 da lei federal nº 
8.080/90 e Portaria GM-Ms nº 2.567/16.
Valor: r$ 2.781.085,00 (dois milhões e setecentos e oitenta e um mil e 
oitenta e cinco reais)
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288/8879
ElEMENto dE dEsEPEsa: 339039
foNtE dE rEcUrso: 0103/0149/0349
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
tErMo dE ratificaÇÃo dE cHaMaMENto PÚBlico atraVÉs dE iNEXi-
GiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 05/sEsPa/2021.
Nesta data, ratifico o termo de chamamento Público através de ine-
xigibilidade de licitação nº 05/2021, com fundamento no art. 26 da lei 
8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 705478

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 052/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/sEsPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico srP nº 052/sEsPa/2021, no 
valor total de r$ 5.074.137,00 (cinco milhões, setenta e quatro mil, cento 
e trinta e sete reais).
oBJEto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da secretaria de Estado de saúde Pública do 
Pará – sEsPa, por um período de 12 (doze) meses.
EMPrEsas VENcEdoras:
 oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPitalarEs E oNcolÓ-
Gicos ltda, cNPJ  04.307.650/0025-02,  foi a vencedora dos itens 17 e 
18,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 3.628.440,00 (três 
milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais).
f cardoso E cia ltda, cNPJ  04.949.905/0001-63,  foi a vencedora dos 
itens 05, 09, 10 e 15,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
399.360,00 (trezentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta reais).
call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENtos E rEPrEsENtaÇÃo ltda, cNPJ  
05.106.015/0001-52,  foi a vencedora do item 02,  pelo critério de menor preço, 
no valor total de r$ 10.428,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais).
ciENtÍfica MÉdica HosPitalar ltda, cNPJ  07.847.837/0001-10,  foi a 
vencedora do item 07,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
310.200,00 (trezentos e dez mil, duzentos reais).
Elfa MEdicaMENtos s.a, cNPJ  09.053.134/0001-45,  foi a vencedora 
do item 19,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 250.320,00 
(duzentos e cinquenta mil, trezentos e vinte reais).

a J coMErcio atacadista dE MEdicaMENtos E ProdUtos HosPita-
lar ltda, cNPJ  32.137.731/0001-70,  foi a vencedora do item 12,  pelo 
critério de menor preço, no valor total de r$ 141.600,00 (cento e quarenta 
e um mil, seiscentos reais centavos).
astraZENEca do Brasil ltda, cNPJ 60.318.797/0001-00,  foi a vencedora 
do item 06,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 191.464,00 
(cento e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).
ProfarMa sPEcialtY s.a, cNPJ  81.887.838/0011-12,  foi a vencedora 
dos itens 11 e 13,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
142.325,00 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais).
Valor total do Pregão Eletrônico srP nº 052/sEsPa/2021: r$ 5.074.137,00 
(cinco milhões, setenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais).
Belém (Pa), 15 de setembro de 2021.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa

Protocolo: 705098
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 06/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/sEsPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico srP nº 06/sEsPa/2021, 
no valor total de r$ 137.564,40 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
oBJEto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros 
alimentícios (açúcar, café e leite), para suprir o consumo dos servidores e 
público atendidos pela secretaria de Estado de saúde Pública – sEsPa, por 
um período de 12 (doze) meses.
EMPrEsa VENcEdora:
stilos cafÉs EsPEciais ltda,  cNPJ  36.322.373/0001-26,  foi a ven-
cedora do item 03,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
137.564,40 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais 
e quarenta centavos).
Valor total do Pregão Eletrônico srP nº 06/sEsPa/2021: r$ 137.564,40 (cento 
e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
Belém (Pa), 15 de setembro de 2021.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa

Protocolo: 705095

diÁria
.

Portaria N° 2300 de 28 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 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
5831490 / froYlaN da silVa faro filHo / 248.263.242-00
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar BarrEiras 
saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE fEstas Ba-
rEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar oUso adEQUado dE 
Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNiciPio dE aBraNGÊNcia do 
4º crs, Nas localidadEs dE saliNÓPolis/Pa, Para ocUMPriMENtododE-
crEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020, E sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2301 de 28 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BaGrE
PErÍodo: dE 13/07/2021 a 19/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57235061 / aNdrE aUGUsto oliVEira da VEra crUZ / 612.171.742-49
59562811 / WaGNo dUtra fErrEira / 013.467.732-38
oBJEtiVo: PrEstar aPoio À ENtrEGa dos MatEriais tÉcNicos Hos-
PitalarEs No MUNiciPio dE BaGrE/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2302 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 28/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59552561 / daNiElE MElo sardiNHa / 001.954.902-40
oBJEtiVo: rEaliZar UMa caPacitaÇÃo dE ViGilÂNcia Nos aGraVos, 
MENiNGitEs, Pfa, dtP E coVid-19, coM BUsca atiVa dE ProNtUá-
rios, tEoria E Prática (MEtodoloGia PEsQUisa aÇÃo). dEstiNo 
altaMira (10º crs).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2303 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 28/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955383 / JUliaNE liMa alENcar / 041.407.162-07
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oBJEtiVo: rEaliZar aPoio adMiNistratiVo Na caPacitaÇÃo dE Vi-
GilÂNcia Nos aGraVos, MENiNGitEs, Pfa, dtP E coVid-19, coM BUs-
ca atiVa dE ProNtUários, tEoria E Prática (MEtodoloGia PEsQUi-
sa aÇÃo). dEstiNo 10°crs altaMira.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2304 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 28/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErsoN WaGNEr da crUZ NasciMENto / 609.877.822-15
oBJEtiVo:  coNdUZir EQUiPE QUE rEaliZara caPacitaÇÃo dE ViGi-
lÂNcia Nos aGraVos, MENiNGitEs, Pfa, dtP E coVid-19, coM BUsca 
atiVa dE ProNtUários, tEoria E Prática (MEtodoloGia PEsQUisa 
aÇÃo). dEstiNo altaMira (10º crs).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2305 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 19/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo cortEs BriZUEla / 184.419.122-20
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo, oriEN-
taÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs E siMilarEs No MUNicÍPio dE BraGaNÇa, dE aBraN-
GÊNcia da 4ª crs, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE 
Maio dE 2020 E sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2306 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 19/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59591961 / aNa lUcia da silVa soBral  / 881.437.912-20
59559271 / ElZa MiNEllE MorEira riBEiro / 005.203.792-41
1231961 / isaias liMa GUiMarÃEs / 185.928.722-00
5955233 / MarcEla NEri fErNaNdEs / 865.874.802-25
5957447 / Maria raiMUNda PErEira da silVa / 734.607.292-87
59591971 / Naiara EMilY MartiNs dE oliVEira / 029.081.962-80
1044181 / rEGiNaldo rUBENs MEsQUita dE PaUla / 072.387.542-15
5784921 / silVia fErNaNdEs dE araUJo diNElli / 605.779.162-20
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo a tÉcNicos QUE irÃo rEali-
Zar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo, PrEVENÇÃo 
ao coVid-19 EM EstaBElEciMENtos, casas dE fEstas, BarEs E si-
MilarEs No MUNicÍPio dE BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia da 4ª crs, 
Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E sUas 
atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2307 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 19/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo silVa MoNtEiro JUNior / 332.247.732-00
5722864 / GilsoN MoraEs dos saNtos / 781.338.742-20
oBJEtiVo: coNdUZir EQUiPE dE tÉcNicos QUE irÃo rEaliZar Bar-
rEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo, PrEVENÇÃo ao co-
Vid-19 EM EstaBElEciMENtos, casas dE fEstas, BarEs E siMilarEs 
No MUNicÍPio dE BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia da 4ª crs, Para o 
cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E sUas atU-
aliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2308 de 29 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 16/07/2021 a 17/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JEssica soUsa dos saNtos / 008.191.922-01
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo da 3ª 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 iVaN saNtos da 
silVa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2309 de 29 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 16/07/2021 a 17/07/2021

MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN saNtos da silVa / 184.088.502-53
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs JÉs-
sica soUsa dos saNtos a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo da 3ª 
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° 2310 de 29 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 15/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE oliVEira MENdEs / 
680.348.812-87
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo da 3ª ENtrEGa / 4ª 
fasE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE castaNHal - 3º crs coM Parada Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE saNta iZaBEl do Pará - 2º crs a sEr coNdU-
Zida PElo Motorista do straN aNtÔNio rodriGUEs sErrÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2311 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 21/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
866141 / MaNoEl PEdro oEiras diNiZ / 064.264.502-78
 / Maria do PErPEtUo socorro XaViEr dos saNtos / 256.220.802-15
105651 / Maria GraciEtE GoMEs / 198.220.142-87
oBJEtiVo: rEaliZar o “acoMPaNHaMENto da iMPlaNtaÇÃo E iMPlE-
MENtaÇÃo das rEfErÊNcias tÉcNicas EM saÚdE do traBalHador”, 
Para os MUNicÍPios dE BarcarENa/Pa, aBaEtEtUBa/Pa E iGaraPÉ-
MirÍ/Pa (6º cENtro rEGioNal dE saÚdE), coNforME PrEcoNiZa a 
rEsolUÇÃo Nº 603/2018 do coNsElHo NacioNal dE saÚdE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2312 de 29 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 15/07/2021 a 16/07/2021
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 a 
distriBUiÇÃo da 3ª ENtrEGa / 4ª fasE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo 
coNtra a coVid 19 Na rEdE dE frio dos MUNicÍPios dE saNta iZa-
BEl E castaNHal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2313 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 21/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE soUZa / 145.554.172-91
oBJEtiVo: coNdUZir os tÉcNicos dEstE cErEst/Pa Para rEaliZar 
o “acoMPaNHaMENto da iMPlaNtaÇÃo E iMPlEMENtaÇÃo das rEfE-
rÊNcias tÉcNicas EM saÚdE do traBalHador”, Para os MUNicÍPios 
dE BarcarENa/Pa, aBaEtEtUBa/Pa E iGaraPÉ-MirÍ/Pa (6º cENtro rE-
GioNal dE saÚdE), coNforME PrEcoNiZa a rEsolUÇÃo Nº 603/2018 
do coNsElHo NacioNal dE saÚdE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2314 de 29 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 22/07/2021 a 22/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
58899062 / loaNa fErNaNda saNtaNa dos rEis / 711.724.402-04
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° 2315 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955233 / MarcEla NEri fErNaNdEs / 865.874.802-25
5957447 / Maria raiMUNda PErEira da silVa / 734.607.292-87
1044181 / rEGiNaldo rUBENs MEsQUita dE PaUla / 072.387.542-15
5784921 / silVia fErNaNdEs dE araUJo diNElli / 605.779.162-20
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oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo a tÉcNicos QUE irÃo rEali-
Zar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo, PrEVENÇÃo 
ao coVid-19 EM EstaBElEciMENtos, casas dE fEstas, BarEs E si-
MilarEs No MUNicÍPio dE BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia da 4ª crs, 
Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E sUas 
atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2316 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo cortEs BriZUEla / 184.419.122-20
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo, oriEN-
taÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs E siMilarEs No MUNicÍPio dE BraGaNÇa, dE aBraN-
GÊNcia da 4ª crs, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE 
Maio dE 2020 E sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2317 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056371 / lEila cristiNa costa alVEs / 587.587.392-20
5955638 / MariValdo alVEs MoNtEiro / 352.208.992-87
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar BarrEiras 
saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE fEstas, 
BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso adE-
QUado dE Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNicÍPio dE 
BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia 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° 2318 de 29 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 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5939708 / aNa GrEicE BorGEs MoKarZEl / 768.872.782-00
oBJEtiVo: fiscaliZaÇÃo dE iMPlaNtaÇÃo dos Postos dE ViGilaN-
cia Nas rEGioNais do iNtErior do Estado, lEVaNdo EM coNsidE-
raÇÃo as NoVas coNtrataÇÕEs coM 04 (QUatro) NoVas EMPrEsas, 
sENdo assiM tENdo NEcEssidadE dE fiscaliZaÇÃo das iMPlaNta-
ÇÕEs dos Postos No MUNiciPÍo MUNiciPio dE MaraBá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2319 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 17/07/2021 a 18/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE oliVEira MENdEs / 
680.348.812-87
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo da 3ª 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 GUa-
Má - 5º crs a sEr coNdUZida PElo Motorista do straN aNtÔNio 
rodriGUEs sErrÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2320 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 17/07/2021 a 18/07/2021
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 a 
distriBUiÇÃo da 3ª 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 - 5º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2321 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNto aNtÔNio do taUá
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / siNdErlEi cardoso da sErra / 401.567.102-34
oBJEtiVo: coNdUZir as sErVidoras KEllY cristiaNE saNtos ro-
driGUEs, MaNoEl da costa aZEVEdo JÚNior E MariE HEllEN da sil-
Va Brito Para ElaBoraÇÃo dE rElatÓrio dE acoMPaNHaMENto E 
aValiaÇÃo do coNVÊNio assistENcial N 02/2018 ENtrE a sEsPa E 
o HosPital saNto aNtoNio, No MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do 
taUá-Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 2322 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: ParaUaPEBas
PErÍodo: dE 12/09/2021 a 18/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5150647 / ÂNGEla dos saNtos soUsa / 304.061.372-34
57225748 / caMila lira dos saNtos / 004.715.052-18
59580171 / cristiaNo lUiZ NEGrÃo dE soUZa / 888.707.582-49
57191326/1 / MoNica da rocHa fadUl / 145.857.902-68
oBJEtiVo: rEUNir coM as EQUiPEs da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, 
Pacs, Esf, Visa E diVisÃo farMacÊUtica, Nas aÇÕEs dE ViGilÂNcia 
E coNtrolE, Para discUtirMos soBrE o PlaNo dE coNtrolE das 
lEisHMaNiosEs, coM todos os MUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 11º 
crs E rEUNiÃo coM a MÉdica rEsPoNsáVEl Por lEisHMaNiosEs, No 
MUNicÍPio dE ParaUaPEBas, No PErÍodo dE 12/09 a 18/09/2021 Nos 
MUNicÍPios dE MaraBá E ParaUaPEBas.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2323 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: PortEl
PErÍodo: dE 21/07/2021 a 23/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYris dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJEtiVo: rEaliZar a iMPlEMENtaÇÃo E ENtrEGa dE MatEriais do 
ProJEto tElEMEdiciNa No MUNicÍPio dE PortEl.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2324 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: ParaUaPEBas
PErÍodo: dE 12/09/2021 a 18/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JosE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtiVo: coNdUZir os ProfissioNais MoNica da rocHa fadUl, 
caMila lira dos saNtos, cristiaNo lUiZ NEGrÃo dE soUZa E aN-
GEla dos saNtos soUsa, QUE irÃo rEaliZar rEUNiÕEs coM as 
EQUiPEs da ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, Pacs, Esf, Visa E diVisÃo 
farMacÊUtica, Nas aÇÕEs dE ViGilÂNcia E coNtrolE das lEisHMa-
NiosEs, a fiM dE discUtirMos soBrE o PlaNo dE coNtrolE das 
lEisHMaNiosEs, coM todos os MUNicÍPios dE JUrisdiÇÃo do 11º 
crs E rEUNiÃo coM a MÉdica rEsPoNsáVEl Por lEisHMaNiosEs, No 
MUNicÍPio dE ParaUaPEBas, No PErÍodo dE 12/09 a 18/09/2021 Nos 
MUNicÍPios dE MaraBá E ParaUaPEBas.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2325 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 918,78
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5761302 / laUro aNtoNio costa PaNtoJa / 634.874.542-20
oBJEtiVo: rEaliZar aPoio adMiNistratiVo Na caPacitaÇÃo EM 
aPlicaÇÃo do ciElo-UlV Nas aÇÕEs dE BloQUEio dE traNsMissÃo 
das arBoVirosEs traNsMitidas PElo aEdEs aEGYPti atraVÉs dE 
NEBUliZaÇÃo EsPacial dEstiNada aos aGENtEs dE coNtrolE dE 
ENdEMias dos MUNicÍPios PErtENcENtEs À árEa do 2º crs/sEsPa 
(saNta isaBEl do Pará) No PErÍodo dE 09/08 a 14/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2326 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 918,78
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572100381 / aNtoNio dE JEsUs GUiMaraEs / 073.096.002-15
oBJEtiVo: rEaliZar MaNUtENÇÃo corrEtiVa E liMPEZa coM álcool 
isoProPÍlico dos EQUiPaMENtos a sErEM UtiliZados Na caPacita-
ÇÃo EM aPlicaÇÃo do ciElo-UlV Nas aÇÕEs dE BloQUEio dE traNs-
MissÃo das arBoVirosEs traNsMitidas PElo aEdEs aEGYPti atra-
VÉs dE NEBUliZaÇÃo EsPacial dEstiNada aos aGENtEs dE coNtro-
lE dE ENdEMias dos MUNicÍPios PErtENcENtEs À árEa do 2º crs/
sEsPa (saNta isaBEl do Pará) No PErÍodo dE 09/08 a 14/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2327 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 918,78
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
503368 / MaX fErrEira dE MEdEiros / 293.927.992-68
oBJEtiVo: rEaliZar iNstrUÇÕEs tEÓricas E Práticas Na caPacita-
ÇÃo EM aPlicaÇÃo do ciElo-UlV Nas aÇÕEs dE BloQUEio dE traNs-
MissÃo das arBoVirosEs traNsMitidas PElo aEdEs aEGYPti atra-
VÉs dE NEBUliZaÇÃo EsPacial dEstiNada aos aGENtEs dE coNtro-
lE dE ENdEMias dos MUNicÍPios PErtENcENtEs À árEa do 2º crs/
sEsPa (saNta isaBEl do Pará) No PErÍodo dE 09/08 a 14/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 2328 de 29 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 918,78
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUstodio da costa / 846.974.232-91
oBJEtiVo: dEslocaMENto diário dos tÉcNicos da coordENaÇÃo 
UBV/sEsPa QUE rEaliZarÃo caPacitaÇÃo EM aPlicaÇÃo do ciElo
-UlV Nas aÇÕEs dE BloQUEio dE traNsMissÃo das arBoVirosEs 
traNsMitidas PElo aEdEs aEGYPti atraVÉs dE NEBUliZaÇÃo EsPa-
cial dEstiNada aos aGENtEs dE coNtrolE dE ENdEMias dos MU-
NicÍPios PErtENcENtEs À árEa do 2º crs/sEsPa (saNta isaBEl do 
Pará) No PErÍodo dE 09/08 a 14/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2329 de 30 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 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNtoNio rodriGUEs sErrÃo / 738.148.652-00
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar BarrEiras sa-
Nitárias, 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° 2330 de 30 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 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
54195133 / oZiEl silVa aVElar / 602.760.372-00
58077212 / sHEYla cristiNa fErrEira dE MaGalHÃEs / 590.542.712-72
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° 2331 de 30 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 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57207621 / PaUlo rodolfo da silVa oliVEira / 430.734.412-04
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo aos sErVidorEs QUE irÃo 
rEaliZar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMEN-
tos, casas dE fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, 
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 dE 2020 E sUas atU-
aliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2332 de 30 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 16/08/2021 a 20/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da silVa filHo / 223.610.652-15
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs fErNaNdo costa, rafa-
Ela cristiNa da silVa E JEaNNE alcaNtara, No PErÍodo dE 16 a 
20/08/2021, atÉ o MUNicÍPio dE BarcarENa, Para rEaliZarEM MoNi-
toraMENto dE caPs E BUsca atiVa dE faMiliarEs dE PaciENtEs dE-
siNtErNados do HosPital GEral PENitENciário (HGP) EM coNflito 
coM a lEi, coNforME dEtErMiNaÇÃo JUdicial.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2334 de 30 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 14/07/2021 a 14/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUs faBiaNo MENdEs dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJEtiVo: ParticiPaÇÃo da distriBUiÇÃo das VaciNas Nos MUNicÍ-
Pios dE altaMira E MaraBá, EM ViaGEM PElo GraEsP.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 2335 de 31 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 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541947761 / EtiaNE dE soUZa fErrEira / 670.355.232-00
oBJEtiVo: rEaliZar a fiscaliZaÇÃo dE todo o sEtor dE traNsPortE 
da 11º crs, fiscaliZar o aUto aBastEciMENto dE coMBUstÍVEl, a 
MaNUtENÇÃo dE VEÍcUlos E faZEr lEVaNtaMENto dE frota VEicUlar.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2336 de 31 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 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / silVio cEsar oliVEira Barros / 391.917.612-04
oBJEtiVo: coNdUZir a sErVidora da GErÊNcia dE traNsPortEs, 
QUE irá rEaliZar a fiscaliZaÇÃo dE todo o sEtor dE traNsPortE 
da 11º crs E faZEr lEVaNtaMENto dE frota VEicUlar.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2337 de 23 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 7 diárias E MEia  Valor: r$ 1.780,35
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: altaMira, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / GraciNda liMa MaGalHaEs / 049.374.062-72
oBJEtiVo: ParticiPar das atiVidadEs ENVolVENdo assUNtos da 
coPaGE-cEs/Pa (coMissÃo PErMaNENtE dE acoMPaNHaMENto da 
GEstÃo EstadUal da saÚdE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE) E 
sEUs dEsdoBraMENtos. E ParticiPar das rEUNiÕEs do cEs/Pa do 
MÊs dE JUlHo/2021 EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2338 de 23 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: tUcUrUÍ, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 25/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / EZEQUiEl soUsa silVEira / 991.730.502-53
oBJEtiVo: ParticiPar das atiVidadEs ENVolVENdo assUNtos da 
coPaGE-cEs/Pa (coMissÃo PErMaNENtE dE acoMPaNHaMENto da 
GEstÃo EstadUal da saÚdE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE) E 
sEUs dEsdoBraMENtos. E ParticiPar das rEUNiÕEs do cEs/Pa do 
MÊs dE JUlHo/2021 EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2339 de 23 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: altaMira, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 30/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / rosa do socorro BoGEa UMBUZEiro lEitE / 210.389.882-68
oBJEtiVo: ParticiPar das atiVidadEs ENVolVENdo assUNtos da 
coPaGE-cEs/Pa (coMissÃo PErMaNENtE dE acoMPaNHaMENto da 
GEstÃo EstadUal da saÚdE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE) E 
sEUs dEsdoBraMENtos. E ParticiPar das rEUNiÕEs do cEs/Pa do 
MÊs dE JUlHo/2021 EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2341 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 28/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57193619 / ElaiNE cordEiro fÉliX / 626.539.892-04
5958032 / siMoNE soarEs do laGo / 018.686.203-28
oBJEtiVo: rEaliZar aUditoria Nos lEitos do HosPital rEGioNal 
dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2342 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 28/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5596823 / afoNso NaZarENo araUJo da crUZ / 319.719.542-68
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica do GtcaGHMr QUE irá rE-
aliZar aUditoria Nos lEitos do HosPital rEGioNal dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2343 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: PEiXE-Boi
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PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar dos saNtos / 227.316.282-00
oBJEtiVo: coNdUZir a UNidadE dE clÍNica MÉdica QUE irá sEr Uti-
liZada Na aÇÃo dE cidadaNia JUNto ao ParaPaZ, coM sErViÇos 
dEcoMBatE aocoVid-19, No MUNicÍPio dE caPaNEMa E PEiXE Boi/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2344 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 19/07/2021 a 23/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / PaUlo roBErto EstUMaNo BEltrao / 145.408.432-49
5958128 / sara rodriGUEs dE castro / 957.773.342-53
oBJEtiVo: aValiaÇÃo dos sErViÇos dE trs, coNforME coNtratU-
aliZaÇÃo da sEcrEtaria EXEcUtiVa dE saÚdE PÚBlica do Estado/
sEsPa coM o HosPital sÃo fraNcisco.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2345 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
86746/1 / fraNcisco rEGiNaldo MoraEs / 122.427.482-20
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidoras KEllY cristHiaNE saNtos rodri-
GUEs, E cYNtHia das GraÇas saNtos BittENcoUrt ao MUNicÍPio dE 
tUcUrUi-Pa, Para HaBilitaÇÃo da UNacoN coNforME ProcEsso Nº 
2021/547341 No MUNicÍPio dE tUcUrUi-Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2346 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNto aNtÔNio do taUá
PErÍodo: dE 15/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5958205 / alfrEdo raiMUNdo corrEa coiMBra JUNior / 722.738.952-91
57215853 / KEllY cristHiaNE saNtos rodriGUEs / 786.165.812-00
555887752 / MaNoEl da costa aZEVEdo JUNior / 458.684.762-04
5958191 / MariE HEllEN da silVa Brito / 017.290.952-08
oBJEtiVo: rEaliZaÇÃo da ElaBoraÇÃo do rElatÓrio dE acoMPa-
NHaMENto E aValiaÇÃo do coNVÊNio assistENcial N°02/2018 EM 
coNJUNto coM a coMissÃo do coNVÊNio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2347 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
866141 / MaNoEl PEdro oEiras diNiZ / 064.264.502-78
 / Maria do PErPEtUo socorro XaViEr dos saNtos / 256.220.802-15
105651 / Maria GraciEtE GoMEs / 198.220.142-87
oBJEtiVo: rEaliZar “rEUNiÕEs dE iMPlaNtaÇÃo dE rEfErÊNcia tÉc-
Nica MUNiciPal E rEGioNal EM saÚdE do traBalHador”, Nos MUNi-
cÍPios dE cacHoEira do arari/Pa, salVatErra/Pa E soUrE/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2348 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE soUZa / 145.554.172-91
oBJEtiVo: coNdUZir os tÉcNicos dEstE cErEst/Pa Para rEaliZa-
rEM “rEUNiÕEs dE iMPlaNtaÇÃo dE rEfErÊNcia tÉcNica MUNiciPal 
E rEGioNal EM saÚdE do traBalHador”, Nos MUNicÍPios dE cacHo-
Eira do arari/Pa, salVatErra/Pa E soUrE/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2349 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957944 / EliZÂNGEla do socorro da silVa MoNtEiro / 681.756.392-53
oBJEtiVo: rEaliZar o trEiNaMENto dE iNsPEÇÃo Nos sistEMas dE 
aBastEciMENto dE áGUa E ProPorcioNar forNEciMENto dE áGUa 
coM QUalidadE Pra PoPUlaÇÃo E assiM ProMoVEr a PrEVENÇÃo do 
coVid Nos MUNicÍPios dE MocaJUBa E BaiÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 2350 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57193706 / MaUricio BEZErra dE soUsa / 443.303.912-87
oBJEtiVo: dar aPoio No trEiNaMENto dE iNsPEÇÃo Nos sistEMas 
dE aBastEciMENto dE áGUa E ProPorcioNar forNEciMENto dE 
áGUa coM QUalidadE Pra PoPUlaÇÃo E assiM ProMoVEr a PrEVEN-
ÇÃo do coVid Nos MUNicÍPios dE MocaJUBa E BaiÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2351 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 20/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NasciMENto sarGEs / 634.745.812-87
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar o trEiNa-
MENto dE iNsPEÇÃo Nos sistEMas dE aBastEciMENto dE áGUa E 
ProPorcioNar forNEciMENto dE áGUa coM QUalidadE Pra PoPU-
laÇÃo E assiM ProMoVEr a PrEVENÇÃo do coVid Nos MUNicÍPios 
dE MocaJUBa E BaiÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2352 de 02 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 23/07/2021 a 23/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57211437 / taMirYs Barros riBEiro / 938.827.002-97
oBJEtiVo: ParticiPaÇÃo da distriBUiÇÃo das VaciNas No MUNicÍ-
Pio dE PoNta dE PEdras, salVatErra, soUrE, saNta crUZ do arari, 
MUaNá, cacHoEira do arari E sÃo sEBastiÃo da Boa Vista, EM 
ViaGEM PElo GraEsP.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2353 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
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 rEdENÇÃo-Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2354 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária  Valor: r$ 237,38
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 22/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955237 / daNiEl toBElÉM MaUÉs fErrEira / 019.126.642-67
 / diaNa da costa loBato / 617.593.682-53
0000000 / GlaUcilENE loPEs / 891.545.252-68
oBJEtiVo: rEaliZar Visita tÉcNica dE carátEr EMErGENcial, a fiM 
dE dEsENVolVEr aMPliaÇÃo do NÚclEo dE ViGilÂNcia No HosPital 
rEGioNal dE saliNÓPolis dr. olÍMPio cardoso da silVEira.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2355 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária  Valor: r$ 237,38
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 22/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicos QUE irÃo rEaliZar Visita tÉcNica 
dE carátEr EMErGENcial, a fiM dE dEsENVolVEr aMPliaÇÃo do 
NÚclEo dE ViGilÂNcia No HosPital rEGioNal dE saliNÓPolis dr. 
olÍMPio cardoso da silVEira
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2356 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 25/07/2021 a 29/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59459141 / daVid airEs do NasciMENto NUNEs / 833.965.352-00
5945885 / sara sUElY rEis da silVa / 796.435.662-34
oBJEtiVo: aPrEsENtar UMa ProGraMaÇÃo rEcrEatiVa, EVidENcia-
da No ENtrEtENiMENto E diVErsÃo, PalEstras, ENtrEGa dE Kits dE 
HiGiENE BUcal E atiVidadEs lÚdicas. a aÇÃo PrEtENdE EfEtiVar os 
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dirEitos À cidadaNia, iNclUsÃo, iNforMaÇÃo social E cUltUral 
iNforMacioNal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2357 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 25/07/2021 a 29/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo sÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJEtiVo: coNdUZir E dar aPoio No dEslocaMENto dos sErVi-
dorEs QUE irÃo aPrEsENtar UMa ProGraMaÇÃo rEcrEatiVa, EVi-
dENciada No ENtrEtENiMENto E diVErsÃo, PalEstras, ENtrEGa 
dE Kits dE HiGiENE BUcal E atiVidadEs lÚdicas. a aÇÃo PrEtENdE 
EfEtiVar os dirEitos À cidadaNia, iNclUsÃo, iNforMaÇÃo social 
E cUltUral iNforMacioNal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2358 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BUJarU
PErÍodo: dE 05/08/2021 a 05/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957183 / carla fErNaNdEs fiGUEirEdo MEllo / 795.604.742-00
oBJEtiVo: rEaliZar Visita tÉcNica JUNto coM a EQUiPE do HosPi-
tal israElita alBErt EiNstEiN No MUNicÍPio dE BUJarU.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2359 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BUJarU
PErÍodo: dE 05/08/2021 a 05/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYris dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJEtiVo: rEaliZar Visita tÉcNica JUNto coM a EQUiPE do HosPi-
tal israElita alBErt EiNstEiN No MUNicÍPio dE BUJarU.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2360 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BoM JEsUs do tocaNtiNs
PErÍodo: dE 17/08/2021 a 20/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYris dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJEtiVo: rEaliZar a iMPlEMENtaÇÃo E ENtrEGa dE MatEriais do 
ProJEto tElEMEdiciNa No MUNicÍPio dE BoM JEsUs do tocaNtiNs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2361 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: rUrÓPolis
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYris dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJEtiVo: rEaliZar a iMPlEMENtaÇÃo E ENtrEGa dE MatEriais do 
ProJEto tElEMEdiciNa No MUNicÍPio dE rUrÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2362 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MoJU
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 19/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571937241 / claUdia Patricia GoMEs da silVa / 432.311.442-72
59277422 / dHYEllEN daYNara salEs sacraMENto / 966.789.092-91
59553361 / ElEN cristiNa Brito MENdEs / 634.001.542-53
 / liliaN cristiNa laUrENtiNo silVa / 729.351.202-30
5955770 / lorENa alVEs MENdEs / 969.785.032-15
 / lUisa HElENa dE aNdradE MascarENHas / 264.115.552-49
5955233 / MarcEla NEri fErNaNdEs / 865.874.802-25
5947337 / tatiaNY raiol PEralta da rocHa / 581.969.602-63
oBJEtiVo: ofErEcEr sUPortE tÉcNico ao MUNicÍPio dE MoJU Para 
a sEGUNda dosE da VaciNaÇÃo QUiloMBola coNtra a coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2363 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: PEiXE-Boi
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo silVa MoNtEiro JUNior / 332.247.732-00
5955265 / iracElir dE MiraNda tEiXEira / 333.742.872-04
oBJEtiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParticiPar da aÇÃo dE cida-
daNia JUNto ao ParaPaZ, coM sErViÇos dE saÚdE No coMBatE ao 
coVid-19 Nos MUNicÍPios dE caPaNEMa E PEiXE Boi/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 2364 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 6 diárias E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: PEiXE-Boi
PErÍodo: dE 01/08/2021 a 07/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBato frEitas / 823.183.872-49
5945967 / alEssaNdra aMaral dE soUZa / 454.089.712-87
571907221 / alEssaNdra NasciMENto dE oliVEira PErEira / 
575.734.332-04
57175526 / cristiaNa HUHN NUNEs dE alMEida / 402.337.072-04
57197785 / Elisa dE oliVEira alMEida / 642.968.492-04
5155690-1 / fErNaNdo MarcElo BarrEto / 428.133.522-68
5661420-2 / iVEtE MErcÊs fEio BoUlHosa / 178.401.982-87
57189255/1 / JosÉ Elias dE alMEida NEto / 062.113.482-15
5955197 / larissa do socorro castro GoMEs / 015.694.632-71
59053031 / Marcia rEGiNa alBUQUErQUE PacHEco / 373.695.712-20
72262611 / Maria das GraÇas loPEs GoNÇalVEs / 043.956.032-20
57223136 / Maria dE NaZarÉ carValHo caBral / 596.814.971-04
5529310-1 / Maria iracY tUPiNaMBá dUartE / 148.381.762-87
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE soUZa / 352.418.452-91
 / NÚBia cristiNa PErEira dE soUZa / 681.443.262-53
59557581 / PaUlo sÉrGio raBElo costa JÚNior / 019.777.342-78
5945911 / rENata MacEdo loBato da silVa / 480.884.712-49
57190968 / VaNia caroliNa dE QUEiroZ loPEs / 789.181.972-68
105600-1 / WalNira laMEla aBUd / 039.743.402-20
oBJEtiVo: ParticiPar da aÇÃo dE cidadaNia JUNto ao ParaPaZ, 
coM sErViÇos dE saÚdE No coMBatE ao coVid-19 Nos MUNicÍPios 
dE caPaNEMa E PEiXE Boi/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2365 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MoJU
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 19/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572050811 / aNtoNio Marcos da silVa saraiVa / 265.899.902-04
5214440 / Mario aUGUsto MarQUEs da silVa / 076.427.842-87
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE ofErEcErá sUPortE tÉcNico ao 
MUNicÍPio dE MoJU Para a sEGUNda dosE da VaciNaÇÃo QUiloMBo-
la coNtra a coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2366 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59338203 / Victor HUGo BEcHara arEro liMa / 016.358.802-38
oBJEtiVo: rEaliZar a fiscaliZaÇÃo dE todo o sEtor dE traNsPortE 
da 6º crs, fiscaliZar o aUto aBastEciMENto dE coMBUstÍVEl, a Ma-
NUNtENÇÃo dE VEÍcUlos E faZEr lEVaNtaMENto dE frota VEicUlar.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2367 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955262 / claYtoN JofrE dE liMa fErrEira / 597.713.722-20
oBJEtiVo: coNdUZir o sErVidor da GErÊNcia dE traNsPÓrtEs, 
QUE irá rEaliZar a fiscaliZaÇÃo dE todo o sEtor dE traNsPortE 
da 6º crs E faZEr lEVaNtaMENto dE frota VEicUlar.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2368 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 25/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
595557661 / alBENir dias da silVa / 570.555.301-30
5898187 / YUri oVallEs PalMEira / 949.262.802-30
oBJEtiVo: rEaliZaÇÃo dE rEUNiÃo JUNto ao MiNistÉrio PÚBlico 
do Pará, Por MEio da 3ª ProMotoria dE JUstiÇa dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2369 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 25/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
1036350-siaPE / aNtoNio cirilo da silVa / 045.977.022-53
oBJEtiVo: coNdUZi a EQUiPE tÉcNica do ddra/sEsPa, ao MUNicÍPio 
dE tUcUrUÍ, Para ParticiParEM dE rEUNiÃo JUNto ao MiNistÉrio PÚ-
Blico do Pará, Por MEio da 3ª ProMotoria dE JUstiÇa dE tUcUrUÍ.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 2370 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BrEVEs
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541900171 / adriaNa lEal GoMEs da silVa / 490.183.532-72
5933130 / ValdirENE rodriGUEs PiNHEiro / 400.701.662-34
oBJEtiVo: rEaliZar trEiNaMENto Nas tÉcNicas dE aPlicaÇÃo E lEi-
tUra Nas ProVas tUBErcUlÍNicas Para os ProfissioNais dE saÚdE 
do MUNicÍPio dE BrEVEs-rEGiÃo do MaraJÓ ii/8 crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2371 de 03 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BrEVEs
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571909091 / MariaNa assUNÇÃo da costa / 401.364.182-87
oBJEtiVo: dá aPoio adMiNistratiVo No trEiNaMENto Nas tÉcNi-
cas dE aPlicaÇÃo E lEitUra Nas ProVas tUBErcUlÍNicas Para os 
ProfissioNais dE saÚdE do MUNicÍPio dE BrEVEs-rEGiÃo do Ma-
raJÓ ii/8 crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2378 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta lUZia do Pará
PErÍodo: dE 05/08/2021 a 10/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572027572 / aNdrE carValHo Matias / 652.085.872-20
59555451 / daNiEl daVid PErEira do Prado / 016.308.922-11
5956178 / EliENE dos saNtos rodriGUEs / 622.272.972-04
59554881 / liaNdra Batista dias / 920.109.202-44
 / lUisa HElENa dE aNdradE MascarENHas / 264.115.552-49
59556641 / rosa MENdEs rodriGUEs / 048.129.312-40
oBJEtiVo: rEaliZará MoNitoraMENto/acoMPaNHaMENto tÉcNico 
Na “aÇÃo EM saÚdE coVid 19”, QUE ofErEcErá sErViÇos dE saÚdE 
coMo aValiaÇÃo MÉdica, dE ENfErMaGEM, triaGEM dos PaciENtEs 
coM sG oU siNtoMas sUGEstiVos a coVid-19, oriENtaÇÃo dE cUi-
dados E PrEVENÇÃo, E oUtras MEdidas NEcEssárias ao ENfrENta-
MENto a coVid-19, Na aldEia sÃo PEdro No tErritÓrio iNdÍGENa 
alto rio GUaMá localiZado No MUNicÍPio dE saNta lUZia do Pará.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2379 de 04 de aGosto 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 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231606 / EdiElsoN dos saNtos aNtUNEs / 583.931.962-72
55590265-1 / sÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEitE / 097.055.112-68
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° 2380 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta lUZia do Pará
PErÍodo: dE 05/08/2021 a 10/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
1036350-siaPE / aNtoNio cirilo da silVa / 045.977.022-53
272051051 / rUBENs da silVa saNtos / 354.382.402-30
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar o MoNitoraMEN-
to / acoMPaNHaMENto tÉcNico Na “aÇÃo EM saÚdE coVid 19”, QUE 
ofErEcErá sErViÇos dE saÚdE coMo VaciNaÇÃo, aValiaÇÃo MÉdi-
ca, dE ENfErMaGEM, triaGEM dos PaciENtEs coM sG oU siNtoMas 
sUGEstiVo a coVid-19, oriENtaÇÃo dE cUidados E PrEVENÇÃo, E 
oUtras MEdidas NEcEssárias ao ENfrENtaMENto coNtra o co-
Vid-19, Na aldEia sÃo PEdro No tErritÓrio iNdÍGENa alto rio 
GUaMá localiZado No MUNicÍPio dE saNta lUZia do Pará.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2381 de 04 de aGosto 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 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571942241 / caroliNE aBUl HosEN PEiXoto / 787.597.302-34
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
54191840/1 / Marcia cristiNa do NasciMENto airEs / 626.041.392-00
541951291 / MUrilo aNtoNio PiNHEiro MarQUEs / 448.594.812-91

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 dE 2020 E sUas 
atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2382 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 31/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da costa / 271.295.002-04
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE caMEtá - 13º crs a sEr coNdUZido PElo Motorista do 
straN EdVaN laUriNHo BarBosa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2383 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia  Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 31/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBosa / 301.957.642-34
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs Edi-
Valdo corrEa da costa a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMU-
NoBiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE caMEtá - 13º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2384 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNaValÉria soUZa cHaGas rodriGUEs / 373.940.372-15
54190792/1 / Maria cristiNa rodriGUEs dE soUsa / 122.150.662-53
oBJEtiVo: rEaliZar caPacitaÇÃo, sUPErVisÃo E Visita tÉcNica No 
5º cENtro rEGioNal dE saÚdE E Nos MUNÍciPios soB JUrisdiÇÃo 
do MEsMo: ParaGoMiNas, iPiXUNa do Pará, caPitÃo PoÇo E sÃo Mi-
GUEl do GUaMá, coNsidEraNdo a MEta dE PlaNEJaMENto dE iMPlE-
MENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do Pará No PErÍodo dE 20/09 
À 24/09/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2385 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571943731 / rosÂNGEla cUNHa dE liMa / 227.952.352-34
oBJEtiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da caPacitaÇÃo, sUPErVisÃo 
E Visita tÉcNica No 5º cENtro rEGioNal dE saÚdE E Nos MUNÍci-
Pios soB JUrisdiÇÃo do MEsMo: ParaGoMiNas, iPiXUNa do Pará, 
caPitÃo PoÇo E sÃo MiGUEl do GUaMá, coNsidEraNdo a MEta dE 
PlaNEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do Pará 
No PErÍodo dE 20/09 À 24/09/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2386 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
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 5º crs E Nos 
MUNicÍPios soB JUrisdiÇÃo do MEsMo, ParaGoMiNas, iPiXUNa do 
Pará, caPitÃo PoÇo E sÃo MiGUEl do GUaMá, coNsidEraNdo a MEta 
dE PlaNEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do 
Pará No PErÍodo dE 20 /09 À 24/09/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2387 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / siNdErlEi cardoso da sErra / 401.567.102-34
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE dE tfd/cErac Para rEaliZar caPa-
citaÇÃo, sUPErVisÃo E Visita tÉcNica No 5º cENtro rEGioNal dE 
saÚdE E Nos MUNÍciPios soB JUrisdiÇÃo do MEsMo: ParaGoMiNas, 
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iPiXUNa do Pará, caPitÃo PoÇo E sÃo MiGUEl do GUaMá, coNsidE-
raNdo a MEta dE PlaNEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac 
No Estado do Pará No PErÍodo dE 20/09 À 24/09/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2388 de 04 de aGosto 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 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE saNtos rEis / 736.164.352-34
5143853 / laNa do socorro da cUNHa torrEs / 375.503.652-53
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° 2389 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias  Valor: r$ 474,76
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcordia do Para
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 27/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE oliVEira MENdEs / 
680.348.812-87
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar UMa Visita tÉcNica Na rEdE dE frio 
da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNicÍPio dE coNcÓrdia 
do Pará coM a fiNalidadE dE aNalisar a EstrUtUra fÍsica E a 
ViaBilidadE dE rEcEBiMENto, acoNdicioNaMENto, MaNUtENÇÃo da 
tEMPEratUra coNforME PrEcoNiZa o ProGraMa NacioNal dE iMU-
NiZaÇÕEs - PNi/Ms EsPEcificaMENtE EM rElaÇÃo À VaciNa coNtra 
a coVid 19 do laBoratÓrio PfiZEr BioNtEcH Na UNidadE MENcio-
Nada a sEr coNdUZida PElo Motorista do sEtor dE traNsPortEs 
iVaN saNtos da silVa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2390 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias  Valor: r$ 474,76
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcordia do Para
PErÍodo: dE 26/07/2021 a 27/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN saNtos da silVa / 184.088.502-53
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 da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE 
do MUNicÍPio dE coNcÓrdia do Pará coM a fiNalidadE dE aNali-
sar a EstrUtUra fÍsica E a ViaBilidadE dE rEcEBiMENto, acoNdi-
cioNaMENto, MaNUtENÇÃo da tEMPEratUra coNforME PrEcoNiZa 
o ProGraMa NacioNal dE iMUNiZaÇÕEs - PNi/Ms EsPEcificaMENtE 
EM rElaÇÃo À 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° 2391 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: coNcordia do Para, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 28/07/2021 a 29/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE oliVEira MENdEs / 
680.348.812-87
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar UMa Visita tÉcNica Na rEdE dE frio 
da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNicÍPio dE saNta iZaBEl 
do Pará coM a fiNalidadE dE aNalisar a EstrUtUra fÍsica E a 
ViaBilidadE dE rEcEBiMENto, acoNdicioNaMENto, MaNUtENÇÃo da 
tEMPEratUra coNforME PrEcoNiZa o ProGraMa NacioNal dE iMU-
NiZaÇÕEs - PNi/Ms EsPEcificaMENtE EM rElaÇÃo À VaciNa coNtra 
a coVid 19 do laBoratÓrio PfiZEr BioNtEcH Na UNidadE MENcio-
Nada a sEr coNdUZida PElo Motorista do sEtor dE traNsPortEs 
iVaN saNtos da silVa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2392 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia  Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: coNcordia do Para, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 28/07/2021 a 29/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN saNtos da silVa / 184.088.502-53
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 da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE 
do MUNicÍPio dE saNta iZaBEl do Pará coM a fiNalidadE dE aNali-
sar a EstrUtUra fÍsica E a ViaBilidadE dE rEcEBiMENto, acoNdi-
cioNaMENto, MaNUtENÇÃo da tEMPEratUra coNforME PrEcoNiZa 
o ProGraMa NacioNal dE iMUNiZaÇÕEs - PNi/Ms EsPEcificaMENtE 
EM rElaÇÃo À 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° 2393 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta lUZia do Pará
PErÍodo: dE 08/08/2021 a 10/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5945967 / alEssaNdra aMaral dE soUZa / 454.089.712-87
oBJEtiVo: aÇÃo dE PrEVENÇÃo E atENdiMENto dE saÚdE EM coMBa-
tE a coVid-19 Para a PoPUlaÇÃo iNdÍGENa Na aldEia sÃo PEdro.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2394 de 04 de aGosto 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 29/07/2021 a 30/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007 / WENdEl daYVisoN costa BErNardEs / 042.232.962-21
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo da 5ª ENtrEGa/4ª fasE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19, aValiaÇÃo E Mo-
NitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º 
crs a sEr coNdUZido PElo Motorista do straN coriolaNo silVa 
MoNtEiro JUNior.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2395 de 04 de aGosto 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 29/07/2021 a 30/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo silVa MoNtEiro JUNior / 332.247.732-00
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs WEN-
dEl daYVisoN costa BErNardEs a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo 
da 5ª ENtrEGa / 4ª fasE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a co-
Vid 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° 2396 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta lUZia do Pará
PErÍodo: dE 08/08/2021 a 10/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955265 / iracElir dE MiraNda tEiXEira / 333.742.872-04
oBJEtiVo: coNdUZir a coordENadora QUE irá ParticiPar da aÇÃo 
dE PrEVENÇÃo E atENdiMENto dE saÚdE EM coMBatE a coVid-19 
Para a PoPUlaÇÃo iNdÍGENa Na aldEia sÃo PEdro.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2397 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 918,78
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 28/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
504261 / arGEMiro JosÉ do liVraMENto coElHo / 179.638.772-04
503368 / MaX fErrEira dE MEdEiros / 293.927.992-68
oBJEtiVo: rEaliZar iNstrUÇÕEs tEÓricas E Práticas Na caPa-
citaÇÃo EM aPlicaÇÃo do ciElo-UlV Nas aÇÕEs dE BloQUEio dE 
traNsMissÃo das arBoVirosEs traNsMitidas PElo aEdEs aEGYP-
ti atraVÉs dE NEBUliZaÇÃo EsPacial dEstiNada aos aGENtEs dE 
coNtrolE dE ENdEMias dos MUNicÍPios PErtENcENtEs
À árEa do 3º crs/sEsPa (castaNHal) No PErÍodo dE 23/08 a 
28/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2398 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia  Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: afUá
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / JosE MaNoEl dE soUZa MarQUEs / 497.492.857-00
oBJEtiVo: rEaliZar iNVEstiGaÇÃo do sUrto No MUNicÍPio dE afUá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2399 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia  Valor: r$ 918,78
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 28/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5761302 / laUro aNtoNio costa PaNtoJa / 634.874.542-20
oBJEtiVo: rEaliZar aPoio adMiNistratiVo Na caPacitaÇÃo EM 
aPlicaÇÃo do ciElo-UlV Nas aÇÕEs dE BloQUEio dE traNsMissÃo 
das arBoVirosEs traNsMitidas PElo aEdEs aEGYPti atraVÉs dE 
NEBUliZaÇÃo EsPacial dEstiNada aos aGENtEs dE coNtrolE dE 
ENdEMias dos MUNicÍPios PErtENcENtEs À árEa
do 3º crs/sEsPa (castaNHal) No PErÍodo dE 23/08 a 28/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 699939
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FÉrias
.

Portaria Nº. 1.157 de 16 de seteMBro de 2021
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1022577
r E s o l V E:
torNar sEM EfEito, as férias regulamentares do servidor MaNoEl MoN-
tEiro rEdiG JUNior id. funcional nº 54185565-2, ocupante do cargo 
Médico, lotado no Hospital regional de cametá no período de 01 de outu-
bro de 2021 a 30 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo de 
25 de fevereiro de 2019 a 24 de fevereiro de 2020, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 1.088 de 10.09.2021, publicado no doE nº. 34.696 
dE 13.09.2021.
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 16.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 705132
Portaria N° 1.159 de 16 de seteMBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNsidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidE-
raNdo o processo nº 2021/1023292;
rEsolVE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 10.09.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora laENa costa dos rEis, identidade 
funcional nº 5911223/2, ocupante do cargo de dirEtor do dEParta-
MENto dE atENÇÃo À saÚdE, lotada na diretoria técnica, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 975/05.08.2021, publicada no doE nº 
34.661/06.08.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em. 16.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 705488
Portaria N.º 1.161 de 16 de seteMBro de 2021
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsidEraNdo o processo 2021/1018391;
r E s o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora Maria 
dE NaZarÉ saNtaNa dE oliVEira, identidade funcional nº 5077044/1, 
ocupante do cargo de aUXiliar dE saÚdE, lotada no centro de saúde de 
icoaraci/atenção Psicossocial, no período de 26 de outubro de 2021 a 24 
de novembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 07 de abril de 
2020 a 06 de abril 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 16.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 705532

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 079/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 086/sEsPa/2021, Processo nº 2020/406114, homologado pelo 
secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa no dia 02/09/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.692 de 08/09/2021.
oBJEto: registro de Preços para futura e eventual aquisição do medica-
mento PirfENidoNa 267 MG para atendimento de pacientes da secretaria 
de Estado de saúde Pública-sEsPa, oriundos de demandas administrati-
vas, por um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 17/09/2021 a 16/09/2022.
EMPrEsa: coMÉrcio E rEPrEsENtacoEs Prado ltda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, ins-
crição Estadual nº 15.111.990-2, com sede na travessa castelo Branco, nº 
2028, Guamá, Belém-Pa, cEP: 66. 063-000, tel.: (91) 3249- 7794/3249-
7790, E-mail: noe@distribuidoraprado.com.br, neste ato representada pela 
sra. Maria cristiNa cardoso Prado PErEira, portadora do rG n.º 
1547417 ssP/Pa e do cPf nº 370.652.382-53.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
01 PirfENidoNa 267 MG comprimido 12.960 r$ 29,28

total da ata de registro de Preços nº. 079/2021: r$ 379.468,80 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessen-
ta e oito reais, oitenta centavos).

ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa/sEsPa

Protocolo: 705278
coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa
Resolução Nº 127, de 10 de setembro de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do sistema Único de saúde do Pará – 
ciB-sUs-Pa, no uso de suas atribuições legais e;

- Considerando a necessidade de organizar a assistência com a finalidade, 
integralidade com a finalidade de assegurar o cumprimento dos princípios 
do sistema Único de saúde de: Universalidade, integralidade e Equidade 
(lei n°8080/1990) e propor a melhoria da qualidade dos serviços e da as-
sistência e implantar a política Estadual de Prevenção e atenção *integral 
as Pessoas com sobrepeso e obesidade, com uma abordagem humanizada 
e ampliada, de forma regionalizada com vista à melhoria do acesso a esse 
grupo da população;
- Considerando a Portaria n°424, de 19 de março de 2013, que redefine 
as diretrizes para a organização, prevenção e tratamento do sobrepeso e 
da obesidade como linha de cuidado prioritária da rede de atenção à saúde 
das pessoas com doenças crônicas;
- considerando a Portaria N° 425 de 19 de março de 2013 – que 
estabelece regulamento técnico, normas e critérios para o serviço de 
assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade;
- considerando a implantação e organização da linha de cuidado da rede 
de Prevenção e atenção integral as Pessoas com sobrepeso e obesidade 
do Estado do Pará;
resolve:
art. 1° - aprovar a solicitação do Hospital Público Estadual Jean Bitar, cNEs 
7967012, junto ao Ministério da saúde, para habilitação do serviço de as-
sistência em alta complexidade ao indivíduo com obesidade;
Art. 2° - Aprovar a solicitação, junto ao Ministério da Saúde, do impacto fi-
nanceiro anual correspondente (anexo i), no montante de r$ 5.755.341,80 
(cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e 
um reais e oitenta centavos);
art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de setembro de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de Estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do cosEMs/Pa.

Anexo 1 da Resolução 127, de 10 de Setembro de 2021

HosPital JEaN Bitar - cNEs 7967012
dEMoNstratiVo do iMPacto fiNaNcEiro Para HaBilitaÇÃo dE assistÊNcia dE alta coMPlEXidadE ao iNdiVÍ-

dUo coM oBEsidadE.
NÚMEro dE cirUrGia ProPostas pelo 

gestor local (mês): 50

ProcEdiMENtos Quantidade para realizar 1 
cirurgia

Valor Proce-
dimento

impacto 
Mês impacto ano

Pré - aPac (1 acompanhamento) 1 40,00 2.000,00 8.000,00
Pós - aPac de continuidade (8 acompanha-

mentos)*  5 200,00 50.000,00 600.000,00

Gastroplastia com derivação intestinal 1 4.350,00 217.500,00 2.610.000,00
Grampeador linear cortante + (3 cargas) 1 1.033,00 51.650,00 619.800,00

cargas para Grampeador linear cortante** 3 762,00 38.100,00 457.200,00
sUB - total 6.385,00 359.250,00 4.295.000,00

      

ProcEdiMENtos - Plástica reparadora % Valor Procedi-
mento

Valor Propor-
cional

impacto 
Mês impacto ano

dermolipectomia abdominal pós-cirurgia 
bariátrica 30% 862,35 258,71 12.935,25 155.223,00

dermolipectomia abdominal circunferêncial 
pós-cirurgia bariátrica 70% 1.052,20 736,54 36.827,00 441.924,00

dermolipectomia crural pós-cirurgia bariátrica 40% 862,35 344,94 17.247,00 206.964,00
dermolipectomia Braquial pós-cirurgia 

bariátrica 30% 862,32 258,70 12.934,80 155.217,60

Mamoplastia pós-cirurgia bariátrica 70% 851,52 596,06 29.803,20 357.638,40
sUB - total 109.747,25 1.316.967,00

      

ProcEdiMENtos - Exames

% de aumen-
to (incremen-
to), Port. nº 
425/2013

Valor tabela 
sigtap sem 
incremento 

- sUs

Valor do 
aumento 
em r$

impacto 
Mês impacto ano

Esofagogastroduodenoscopia 108% 48,16 52,98 2.648,80 31.785,60
Ultra-sonografia de abdômen total 121% 37,95 45,54 2.277,00 27.324,00

Ecocardiografia transtoracica 150% 39,94 59,91 2.995,50 35.946,00
Ultrassonografia doppler colorido (até 3 vasos) 165% 39,60 63,36 3.168,00 38.016,00
Prova de função pulmonar completa com bron-

codilatador (espirometria) 277% 6,36 17,17 858,60 10.303,20

sUB - total 238,96 11.947,90 143.374,80

Valor total impacto 
Mês impacto ano

*Atendimento por equipe multiprofissional pós-cirurgia bariá-
trica, durante o período de 18 meses (1º, 2º, 3º,4º,6º,9º,12º 

e 18º). totalizando 5 aPacs considerando 1 cirurgia. Então 
soma-se: r$ 40,00 x 5 apacs = r$ 200,00

 **carga para grampeador soma-se: r$ 254,00 x 3 = r$ 
762,00

  480.945,15 5.755.341,80

Protocolo: 705474
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Nota tÉcNica Nº 08/2021
coNsideraÇÕes soBre a assiNatUra diGitaL No 

ÂMBito do coMPoNeNte esPeciaLiZado da assistÊNcia 
FarMacÊUtica:

1. o Ministério da saúde (Ms), por meio da telemedicina, e a agência 
Nacional de Vigilância sanitária (aNVisa) através de notas técnicas, per-
mitem a prescrição médica eletrônica com assinatura digital para medi-
camentos e alguns sob controle especial; bem como emissão de laudos 
médicos.

2. faz-se importante ressaltar que a prescrição eletrônica com assinatu-
ra digital não é o mesmo que a prescrição digitalizada. No primeiro caso 
(prescrição digital), o documento é confeccionado diretamente em plata-
forma digital, através de certificado eletrônico do prescritor; já no segundo 
caso (prescrição digitalizada) é uma cópia eletrônica simples da prescrição 
original em papel, por meio de dispositivo fotográfico ou de equipamento 
de scanner, resultante de processo de conversão da prescrição em papel 
para o formato digital. Prescrições digitalizadas não possuem as caracte-
rísticas de integridade e veracidade absolutamente imprescindíveis a docu-
mentos na área da saúde e, portanto, não contam com qualquer amparo 
legal no ordenamento jurídico brasileiro. Essa última não pode ser aceita para 
dispensação de medicamentos do cEaf de acordo as normativas vigentes;
3. atualmente a aNVisa/Ms entende que a assinatura digital deve ser 
aquela com certificado ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasi-
leira) conforme a Medida Provisória 2.200-2/2001. desta forma se garante 
a autenticidade, integridade e validade jurídica do documento emitido ori-
ginalmente em formato eletrônico.
4. Por meio do site oficial Validador de Documentos Digitais é possível 
conferir a autenticidade e a validade da prescrição digital assinada com 
certificado ICP-Brasil. O site verifica se a assinatura digital na prescrição 
pertence ao prescritor declarado, se o prescritor declarado é médico e se 
está habilitado a prescrever aquele medicamento (se tem registro profis-
sional ativo), e, por último, se a prescrição eletrônica não foi modificada ou 
adulterada depois de emitida. ou seja, o site torna o ato da dispensação 
muito mais seguro para o farmacêutico e para o paciente.
5. alguns medicamentos controlados – Por meio do ofício nº 7/2020/
sEi/GPcoN/GGMoN/dirEs/aNVisa, de 19 de fevereiro de 2020, a an-
visa se esclareceu ao cff que soMENtE antimicrobianos (rdc/anvisa nº 
20/2011) e os medicamentos controlados das listas c1 e c5 e dos adendos 
das listas a1, a2 e B1 (Portaria sVs/Ms – 344/1998) podem ser dispen-
sados mediante a apresentação do receituário eletrônico com assinatura 
digital certificada pela ICP-Brasil.
6. também conforme manifestação da anvisa, por meio do ofício nº 
7/2020/sEi/GPcoN/GGMoN/dirEs/aNVisa, de 19 de fevereiro de 2020, 
não podem ser dispensados mediante a apresentação de receituário digi-
tal, os medicamentos controlados, que exigem notificação de receita A – 
NRA, B1 e B2 e as notificações de receita especial para talidomida e para 
retinoides de uso sistêmico. Para esses receituários, o paciente precisa do 
receituário em papel, como sempre foi. Essa não é uma escolha nem do 
médico e nem da farmácia, mas uma determinação legal. Portanto, não 
podem ser aceitos por prescrição eletrônica com assinatura digital:
• Isotretinoína / Acitretina C2 / Notificação de receita especial
• Morfina A1 / Notificação de receita A (amarela)
• Clobazam B1/ Notificação de receita B (azul)
7. Para aceitar a prescrição eletrônica, a farmácia precisa dispor de recurso 
para consultar o documento original eletrônico, o qual é presumidamente 
válido por imposição legislativa, ou seja, ter um computador conectado à 
internet. ressalta-se ainda que o ato da dispensação é responsabilidade 
técnica do farmacêutico, e deve ocorrer sob sua supervisão.
8. importante lembrar também que, em relação ao procedimento para 
prescrição, dispensação, escrituração e guarda da prescrição digital, de-
vem ser atendidos todos os critérios estabelecidos na legislação sanitária 
(Portaria sVs/Ms nº 344/98 e Portaria nº 6/99) e na instrução Normativa 
da sEsPa.
9. frisa-se que a guarda da prescrição é de responsabilidade do estabe-
lecimento no qual ocorreu a dispensação, sendo que para as prescrições 
digitais esta poderá ocorrer da seguinte forma:
• 01 (uma) via no formato eletrônico, que pode ser obtida também por 
meio do download do documento, o qual será utilizado para a comprovação 
da saída do medicamento do estoque em eventuais fiscalizações; e
• 01 (uma) via no formato impresso para fins de consulta ao documento 
eletrônico, e para o arquivamento junto à pasta física do paciente que deve 
ser arquivada na farmácia, assim como determina a legislação.
10. No âmbito do cEaf, não há óbice quanto à assinatura digital, realizada 
por médico, que esteja em consonância com as normativas positivadas na 
Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Não devem ser aceitos documentos 
sem assinatura ou com assinatura digitalizada. todavia, documentos com 
assinatura digital, independente do órgão certificador, poderão ser aceitos.
11. assim, as prescrições eletrônicas, assim como lME e aos demais docu-
mentos inerentes às etapas de execução do cEaf emitidos de modo digi-
tal, podem substituir integralmente as prescrições tradicionais, caso sejam 
obedecidas às condições supramencionadas.
12. além da necessidade de cumprimento das demais legislações sanitá-
rias vigentes, ressalta-se que o arquivamento dos documentos inerentes 
ao processo, inclusive aqueles emitidos com uso de assinatura digital, de-
verá ser realizado pela unidade de dispensação, nos moldes definidos por 
cada secretaria Estadual, conforme determina as regras de execução do 
cEaf, independente do meio em que a prescrição seja solicitada.
13. Portanto, recomendamos que o laudo de Medicamentos Especializados 
(lME) e Prescrição com assinaturas digitais sejam aceitas mediante veri-
ficação do certificado ICP-Brasil contido no documento eletrônico encami-
nhado pelo Médico.

14. impede salientar que, se no momento da dispensação não for possível 
esta verificação (por motivos técnicos), a Unidade não poderá realizar a 
dispensação do medicamento.
tatiana forte chaves Gurjão
diretora do departamento Estadual de assistência farmacêutica
anexo- Passo a Passo Para VaLidaÇÂo de assiNatUra diGitaL
Para sanar as dúvidas das UdME, referente ao processo de validação da 
assinatura digital, segue o passo a passo do processamento, sendo que os 
profissionais das farmácias e drogarias devem se atentar aos mesmos ao 
dispensar prescrições com assinatura digital.
1 – o paciente de posse do documento com assinatura digital enviará ao 
email da unidade o arquivo em pdf para verificação/validação. As prescri-
ções digitais têm que ter Qr code ou link de acesso à prescrição. Na leitura 
do mesmo, direciona-se ao site https://verificador.iti.gov.br, que confirma 
a veracidade do documento e se ela foi prescrita por um médico ou pres-
critor habilitado.

2 – Através dessa verificação, a farmácia deve validar se a prescrição/laudo 
é verdadeira, se o documento subscrito não foi adulterado, a veracidade da 
assinatura e se a mesma pertence ao prescritor declarado.
3 – Caso seja necessário conferir o registro do prescritor, o profissional que 
está dispensando a prescrição deve consultar no site http://portal.cfm.org.
br/ / menu cidadÃo / submenu BUsca Por MÉdico.
4 – Verificar se o documento atende a legislação pertinente, ou seja, se 
tem os dados necessários a dispensação (isso é independentemente da 
forma com que a prescrição for emitida, seja física, de próprio punho, ou 
eletrônica).

5 – a partir de então, deve-se fazer o download do documento e guardá-la 
em pasta digital, durante o tempo exigido pela legislação.
6 – fisicamente, o documento também deve ser arquivado. É preciso fazer 
o download de tal e imprimir uma via, que deve conter todos os dados que 
a legislação exige, referentes à dispensação, conforme normativas vigen-
tes, para o receituário convencional, em papel.
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Protocolo: 705731

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 534/2021 –16/09/2021
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
tErEZiNHa caMPos dE carValHo; ag. administrativo; 54191472/1
recurso(s): r$ 3.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 3339030 r$ 3.000,00
observação: conceder suprimento de fundo a Unidade do UBs Pedrei-
ra/1°crs/sEsPa, no valor total de r$ 3.000,00 (três Mil reais), para aten-
der despesas com material de consumo.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 705683

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 533/2021 – 16/09/2021
o diretor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrEto Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
  resolve:
conceder: diárias aos servidor(es):
5946100/1/ itaiara dos saNtos PiNHEiro (Veterinária) 05 meias diá-
rias (deslocamento) no período de  27/09 a 01/10/2021. <br..
57206510/1 / rUtE NaZarÉ dos saNtos (ag. de controle de Endemias) 
05 meias diárias (deslocamento) no período de  27/09 a 01/10/2021. <br..
0502768 / daiVisoN raMos dE aNdradE (sup. de laboratório) 05 meias 
diárias (deslocamento) no período de  27/09 a 01/10/2021. <br..
0498857/ JorGE MoNtEiro da silVa (Motorista) 05 meias diárias (des-
locamento) no período de  27/09 a 01/10/2021. <br..
origem: BElEM/Pa - Brasil
destino(s):  aNaNiNdEUa, BENEVidEs E saNta BarBara -Pa
objetivo: fazer supervisão em laboratório de malárias, doenças de chagas, 
nos referidos municípios.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 705675

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 694 de diária de 16/09/2021.
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 21/09/21, na 
clínica são lucas em icoaraci, Belém , saindo da Vila santo antônio do Prata.
origem: igarapé-açú-Pa-Brasil
destino: –Belém- Pa- Brasil.
Período: 21/09/2021. 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: 705321

Portaria Nº 689 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar levantamento do acervo patrimonial nos imóveis afe-
tados à sEsPa localizados nos municípios de Marapanim, inhangapi, são 
francisco do Pará e são João da Ponta, conforme solicitação do diPat/
sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim–Pa–Brasil | Período: 05,06,07 e 08/10/2021 | Nº de 
diárias: quatro meias diárias. (Marapanim 05/10, inhangapi 06/10, são 
francisco do Pará 07/10 e são João da Ponta 08/10/21).
servidores: luciel Mácio Monteiro dias | cPf: 694.574.332-20 | Matrícula:  
57194139-1 | cargo: agente de Portaria.
odaiza Maria silva do Vale  |  cPf: 243.825.582-04  |  Matrícula: 3212092-
2  |  cargo:
agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705161
Portaria Nº 685 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar levantamento do acervo patrimonial nos imóveis afeta-
dos à sEsPa localizados no município de são domingos do capim, confor-
me solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: são domingos do capim–Pa–Brasil | Período: 24/09/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
servidores: luciel Mácio Monteiro dias | cPf: 694.574.332-20 | Matrícula:  
57194139-1 | cargo: agente de Portaria.
odaiza Maria silva do Vale  |  cPf: 243.825.582-04  |  Matrícula: 3212092-
2  |  cargo:
agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705154
Portaria Nº 687 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar levantamento do acervo patrimonial nos imóveis afeta-
dos à sEsPa localizados no município de curuçá, conforme solicitação do 
diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá–Pa–Brasil | Período: 29/09/2021 | Nº de diárias: meia diária.
servidores: luciel Mácio Monteiro dias | cPf: 694.574.332-20 | Matrícula:  57194139-1 
| cargo: agente de Portaria.
odaiza Maria silva do Vale  |  cPf: 243.825.582-04  |  Matrícula: 3212092-2  |  cargo:
agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705155
Portaria Nº 679 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar levantamento do acervo patrimonial nos imóveis afeta-
dos à sEsPa localizados no município de igarapé-açú, Magalhães Barata e 
Maracanã, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú–Pa–Brasil | Período: 17,20,21,22 e 23/09/2021 | Nº 
de diárias: cinco meias diárias. ( igarapé-açú 17,20 e 21/09/21, Mag. 
Barata 22/09/21 e Maracanã 23/09/21).
servidores: luciel Mácio Monteiro dias | cPf: 694.574.332-20 | Matrícula:  
57194139-1 | cargo: agente de Portaria.
odaiza Maria silva do Vale  |  cPf: 243.825.582-04  |  Matrícula: 3212092-
2  |  cargo:
agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705149
Portaria Nº 682 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de iga-
rapé-açú., conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –igarapé-açú- Pa- Brasil.
Período: 21/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: João ricardo da rocha rodrigues
Matrícula: 57205648-1
cPf: 689.018.652-34
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705182
Portaria Nº 681 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de iga-
rapé-açú., conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –igarapé-açú- Pa- Brasil.
Período: 20/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
Matrícula: 1086516
cPf: 173.260.952-72
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705175
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Portaria Nº 680 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de iga-
rapé-açú., conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –igarapé-açú- Pa- Brasil.
Período: 17/09/2021. 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: 705172
Portaria Nº 683 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de Ma-
galhães Barata, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Magalhães Barata- Pa- Brasil.
Período: 22/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
Matrícula: 1086516
cPf: 173.260.952-72
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705189
Portaria Nº 684 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de Ma-
racanã, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Maracanã- Pa- Brasil.
Período: 23/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
Matrícula: 57206406-1
cPf: 410.549.542-91
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705196
Portaria Nº 686 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de são 
domingos do capim, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –são domingos do capim- Pa- Brasil.
Período: 24/09/2021. 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: 705203
Portaria Nº 688 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acer-
vo patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de 
curuçá, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –curuçá- Pa- Brasil.
Período: 29/09/2021. 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: 705207
Portaria Nº 690 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de Ma-
rapanim, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Marapanim- Pa- Brasil.
Período: 05/10/2021. 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: 705212
Portaria Nº 692 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de são 
francisco do Pará, conforme solicitação do diPat/sEsPa.

origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –são francisco do Pará- Pa- Brasil.
Período: 07/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
Matrícula: 1086516
cPf: 173.260.952-72
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705227
Portaria Nº 691 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acer-
vo patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de 
inhangapi, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –inhangapi- Pa- Brasil.
Período: 06/10/2021. 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: 705223
Portaria Nº 693 de diária de 16/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento do acervo 
patrimonial nos imóveis afetados à sEsPa localizados no município de são 
João da Ponta, conforme solicitação do diPat/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –são João da Ponta- Pa- Brasil.
Período: 08/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: cícero alves ferreira
Matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705232

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 475 23 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: fazer supervisão e monitoramento do programa MElHor EM casa.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: BraGaNÇa/aUGUsto corrEa/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Márcia cecília santana de Jesus 57198097-1 assistente social

Período: 31/08 a 03/09/2021: Quantidade 2 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 474 23 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora, para fazer supervisão e 
monitoramento do programa MElHor EM casa.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa/ aUGUsto corrEa/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

Período: 31/08 a 03/09/2021: Quantidade 2 (duas diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 704514
Portaria Nº 459 31 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: capacitação do programa da criança com foco no programa de 
triagem neonatal para enfermeiros tendo em vista que no primeiro mo-
mento foi realizado capacitação apenas para os técnicos de enfermagem.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: BoNito e sÃo JoÃo dE PiraBas/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

Márcia cristina sousa do rosário 6402964-1 ag. administrativa

Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

Período: 08 a 10/09/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 460 31 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidoras, para fazer capacitação 
do programa da criança com foco no programa de triagem neonatal para 
enfermeiros tendo em vista que no primeiro momento foi realizado capaci-
tação apenas para os técnicos de enfermagem.
origem: capanema/Pa – destino: BoNito e sÃo JoÃo dE PiraBas/Pa.
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Nome do servidor Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: 08 a 10/09/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 704564
Portaria Nº 445 30 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar supervisão e acompanhamento das ações desenvolvidas
nos agravos de raiva, fa, leptospirose e animais Peçonhentos e iniciar os 
preparativos da campanha de Vacinação de cães e gatos 2021, e evitar 
mortes ou sequelas por falta de ações preventivas.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: cachoeira do Piriá/santa luzia do
Pará/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Pedro Geraldo Gonçalves Nogueira 1086485 Guarda de Endemias

Período: 30 a 31/08/2021: Quantidade 1.5 (Uma e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 446 30 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor, para realizar supervisão e 
acompanhamento das ações desenvolvidas nos agravos de raiva, fa, lep-
tospirose e animais Peçonhentos e iniciar os preparativos da campanha de 
Vacinação de cães e gatos 2021, e evitar mortes ou sequelas por falta de 
ações preventivas.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá/santa luzia do Pará /Pa.

Nome do servidor Matrícula  
João sousa da silva 0505236 Motorista

Período: 30 a 31/08/2021: Quantidade 1.5 (Uma e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 704457
Portaria Nº 447 26 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Ministrar capacitação sobre
calendário vacinal e rotina de sala de vacina, para enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, no município.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: santa luzia do Pará/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nádia cristina figueiredo ferreira santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos santos 108812-1 ag. de Portaria

Período: 30 a 31/08/2021: Quantidade 1,0 (uma) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 448 26 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidoras, para Ministrar Capacita-
ção sobre calendário vacinal e rotina de sala de vacina, para enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, no município.
origem: capanema/Pa – destino: santa luzia do Pará /Pa.

Nome do servidor Matrícula  

luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: 30 a 31/08/2021: Quantidade 1,0 (uma) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 704473

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

Portaria Nº 430 a 433 de 12 de agosto de 2021.
objetivo: realizar atividades de Vigilância Epidemiológica de doenças 
Exantemáticas (Sarampo e Rubéola) quanto à notificação, bloqueio vacinal 
e vigilância destes agravos.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): ig. Miri, tailândia e abaetetuba-Pa
Período: 11 e12/08/2021; 16 e 17/08/2021; 23 e 24/08/2021.
servidor(es):
57198108-1/Gisele lima Macedo/farmacêutica
5522285-1/Maria das Neves lobo carvalho/téc. Enfermagem
57207629-1/Edilson alves e silva/ Motorista
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa

Portaria Nº 434 a 441 de 13 de agosto de 2021.
objetivo: realizar supervisão nas farmácias dos saE’s (serviço de assistên-
cia Especializada) e nos sistemas sicloM – sistema de controle logístico 
laboratorial, o qual gerencia os medicamentos retrovirais para pacientes 
portadores do vírus HiV.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba , tailândia ig. Miri, e Moju-Pa
Período: 02 e 03/08/2021; 04 a 06/08/2021; 09 e 10/08/2021; 11/08/2021.
servidor(es):
54189901-1/alexander da silva de lima/farmacêutico
57193095-2/Genilda Macedo Martins/téc. Enfermagem
57207629-1/Edilson alves e silva/ Motorista
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa
Portaria Nº 442 a 449 de 16 de agosto de 2021.
objetivo: Visita técnica de monitoramento e acompanhamento das ouvidorias 
de saúde, visando prestar assessoria às ouvidorias da rede Pública de saúde 
dos municípios de abrangência do 6º crs e da rede contratualizada.
origem: Barcarena-Pa  destino(s):, tailândia, Moju, ig. Miri e abaetetuba-Pa
Período: 31/08/2021 e 01/09/2021; 02/09/2021; 03/09/2021; e 
08/09/2021.
servidor(es):
5913107-1/alcineide do socorro de sousa e silva/ag.administrativo
5946677-1/raysa Yume oda dias de oliveira/coord. doca
57194214-1/tarcísio Márcio de sousa lobato/ouvidor
57207629-1/Edilson alves e silva/ Motorista
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa
Portaria Nº 450 de 16 de agosto de 2021.
objetivo: deslocar-se a arcoN para levar formulários de laudos de junta 
médica para a emissão de carteiras de Passe-livre da arcoN destinado às 
pessoas com deficiência.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Belém-Pa
Período: 20/08/2021.
servidor(es):
57210985-1/osvaldo davi castro tavares/ag. Portaria
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa
Portaria Nº 451 e 452 de 16 de agosto de 2021.
objetivo: realizar supervisão nas ações desenvolvidas pelo Programa de 
controle das Zoonoses .
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba-Pa
Período: 23 a 27/08/2021.
servidor(es):
8051983-1/Marcia cristina cardoso cruz/téc.Enfermagem
54190022-1/rosana sosinho furtado Margalho/Enfermeira
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa
Portaria Nº 453 a 456 de 18 de agosto de 2021.
objetivo: realizar a elaboração do relatório técnico de avaliação qualitativa do 
prestador contratualizado Hospital dr. afonso rodrigues e Hospital Julia sefer.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): ig. Miri e abaetetuba-Pa
Período: 30 e 31/08/2021.
servidor(es):
54189901-1/alexander da silva de lima/farmacêutico
5751390-2/Maria Helena ferreira Vasconcelos/Enfermeira
724394-1/idalgino dos santos cabral/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa
Portaria Nº 457 de 18 de agosto de 2021.
objetivo: realizar treinamento da equipe de imunização do município de 
Moju para recebimento das doses de vacina do Laboratório Pfizer.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Moju-Pa
Período: 18 a 20/08/2021.
servidor(es):
5181283-1/Maria Venina Pereira de freitas/Enfermeira
5900744-1/Elielda da silva feio da costa/téc. Enfermagem
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa
Portaria Nº 458 de 20 de agosto de 2021.
objetivo: realizar capacitação com vista a operacionalização do sistema de 
informação de agravos de notificação- SINAN, para a equipe do CTA/SAE.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Moju-Pa
Período: 30/08/2021 a 03/09/2021.
servidor(es):
1511-1/raimunda Marinho Muniz/ag.administrativo
ordenador de despesa: cleidson José souza da silva
diretor 6º crs/sEsPa

Protocolo: 705401
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 246 de 16 de seteMBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor  cargo do servidor  Matrícula
EllEN GUsMÃo BarBosa  -  aGENtE dE coNtrolE dE ENdEMias  – 
Mat.57206178 /1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 400,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei silva teixeira Júnior
Portaria: 247 de 16 de seteMBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor  cargo do servidor  Matrícula
clEBEr aUGUsto PiNHEiro MaGalHÃEs  -  Motorista  – Mat.54190560 /1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908338  0103000000  339030 2.200,00
observação: a fim de cobrir despesas com aquisição de material de consumo.
ordenador: Valdinei silva teixeira Júnior

Protocolo: 705260

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 219/2021
Breves (Pa), 16 de setembro de 2021.
a diretora do 8° centro regional de saúde/sEsPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de fevereiro de 2021.
rEsolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94, ao servidor 
PaUlo roNaldo rodriGUEs dE soUZa, cargo: datilógrafo, matrícula: 
5143250-1, lotado no 8º centro regional de saúde, 02 (dois) meses de 
licença prêmio, correspondente ao triênio de 02/07/2005 à 01/07/2008.
aUtoriZar, que o servidor goze 60 (sessenta) dias de licença prêmio, no 
período de 01/11 à 30/12/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
andré da silva acioli
diretor em exercício do 8º crs/BrEVEs
Portaria nº. 193/2021-8º crs

Protocolo: 705409
Portaria Nº 218/2021
Breves (Pa), 16 de setembro de 2021.
a diretora do 8° centro regional de saúde/sEsPa, conforme atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de fevereiro de 2021.
rEsolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94, ao servidor al-
Miro dE liMa NoGUEira, cargo: agente de portaria, matrícula: 98906/1, 
lotado na Unidade Mista de saúde de Melgaço, 02 (dois) meses de licença 
prêmio, correspondente ao triênio de 02/02/2005 à 01/02/2008.
aUtoriZar, que o servidor goze 60 (sessenta) dias de licença prêmio, no 
período de 01/11 à 30/12/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
andré da silva acioli
diretor em exercício do 8º crs/BrEVEs
Portaria nº. 193/2021-8º crs

Protocolo: 705408

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação da Portaria de Diária Nº 217 de 15 de 
setembro de 2021 publicado no d.o.e nº 34.701, de 16/09/2021, 
página 33, Protocolo: 704904.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX

Protocolo: 705425

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº54 de 15 de seteMBro de 2021
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNsidEraNdo o teor do Processo Nº 2021/1015885
rEsolVE:
designar a servidora alda lima lemos, Matricula n° 57173299/1, ocupante 
do cargo de Enfermeira lotada no caPs9(coordenação do centro de aten-
ção Psicossocial) para responder pelo coordenação do centro de atenção 
Psicossocial – caPs9, sem ônus, durante o impedimento da titular, Ellinger 
cristina sousa silva de almeida, no período de 01/10/2021 a 30/10/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEsPa/ 9° crs, 16 de setembro de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de saúde

Protocolo: 705299

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria dE diária Nº 218 de 04 de agosto de 2021. Publicado no diário 
Oficial n° 34.664 de 10 de Agosto de 2021. Protocolo: 689777.
servidor: João Portela de azevedo
onde se lê:
Período: 18/08/2021 a 27/08/2021 / N° de diárias: 9,5 (nove diárias e meia)
Leia-se:
Período: 18/08/2021 a 26/08/2021 / N° de diária: 8,5 (oito 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: 705325

.

.

diÁria
.

diárias
Portaria Nº 268 de 14 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
oBJEtiVo: realizar monitoramento e assessoramento dos serviços desen-
volvidos na Programação da expedição do Barco Hospital Papa francisco, 
nos atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha/ Pá – Brasil
Período: 22/09/2021 a 28/09/2021 / N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
servidora:
thainá rodrigues de aguiar
cPf:004.109.762-96
Matrícula:5926675/2
cargo:Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 705318
diÁrias
Portaria Nº267 de 13 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: na necessidade sanar pendências para a Prestação de contas 
contábil, a qual apresentou ressalvas no ano de 2020, realizar ajustes 
financeiros no sistema SIAFEM, a qual será em conjunto com servidores do 
fEs/sEsPa Nível central e servidores da sEfa.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 03/10/2021 a 08/10/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
servidores:
Maria Benedita lousada castelo
cPf: 158.146.612-91
Matrícula: 5167191
cargo: agente administrativo
Marcos santos da silva
cPf: 528.011.522-34
Matrícula :55585518/1
cargo: agente de Portaria.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 705258



 diário oficial Nº 34.703  39 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

diÁrias
Portaria Nº266 de 10 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: organizar o processo de trabalho da área de Vigilância em saúde 
ambiental, visando fortalecimento de implementação das ações neste 9º 
centro regional de saúde, através da execução de supervisão, assessoria, 
capacitar, avaliar e ações complementares.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Juruti/ Pa – Brasil
Período: 04/10/2021 a 08/10/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
servidores:
sheyla cristina furtado Pereira
cPf: 415.664.672-68
Matrícula: 5900719
cargo: técnica de Enfermagem
Marli Miranda
cPf: 206.352.062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 705162
Portaria Nº 269 de 14 de setembro de 2021.
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
oBJEtiVo: realizar Visita técnica dos servidores do tfd deste 9º crs “in 
Locos” no município de Terra Santa, devido as dificuldades encontradas nos 
processos enviados para autorização, que devem estar de acordo com a 
Portaria Nº 055/1999, e Manual de tratamento fora de domicilio
origem: santarém
destino: terra santa/Pa – Brasil.
Período: 27/09/2021 a 01/10/2021 / N° de diária:4,5 (quatro diárias e meia)
servidores:
Nairsen Batista da Mota.
cPf: 442.279.902-97
Matrícula:59511691
cargo: Enfermeiro.
Mariselva lira dos Passos.
cPf: 195.647.672-53
Matrícula: 73504313
cargo: téc. de Enfermagem
regina lúcia lima tapajós
cPf 759.399.322-15
Matricula 5900714/1
cargo: téc. de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 705479

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 338/2021 - 10°crs/sesPa de 15 de se-
tembro de 2021, publicada no doe nº. 34.701 de 16/09/2021.
onde se lê: realizar inspeção em serviços e produtos nas ações de vigi-
lância sanitária
Leia-se: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar inspeção em 
serviços e produtos nas ações de vigilância sanitária
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 705521

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

diÁria
.

errata de Portaria de diarias
Referente ao Processo 2021/1003445 (Concessão de Diárias), Por-
taria  71 de 14/09/2021 publicada no doe n 34.699 de 15/09/2021.
onde se lê:
irlaNdia da silVa GalVÃo
JoEl corrEa dos saNtos
lUZiENE alVEs do NasciMENto
JoGiNEtE GoMEs dE soUZa
raiMUNdo alVEs caValcaNtE
Leia-se:
JoEl corrEa dos saNtos
lUZiENE alVEs do NasciMENto
JoGiNEtE GoMEs dE soUZa
raiMUNdo alVEs caValcaNtE

Protocolo: 705381

Portaria Nº 66 de 15 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 supervisão, monitoramento e apoio às ações de 
prevenção e controle das arboviroses (dengue/Zika/chikungunya) e Malária.
destino: Marabá/ são João do araguaia, são domingos do araguaia, Brejo 
GraNdE do araGUaia /Palestina.
Período: 20 a 24 /09/2021
N° de diárias: 4,5 (QUatro diaria E MEia)

NoME carGo  MatricUla
raimundo Nonato silva de Jesus agente de saúde 0505689

José de alencar alves ribeiro Guarda de Endemias 503494
amaro Benedito de Gouveia Neto Guarda de Endemias  504005

JosÉ saraiVa aMado Motorista 503577

ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 705135

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

*Republicada por ter sido publicada de forma incorreta no Diário Ofi-
cial do estado nº 34.699/15.09.2021: número de Portaria errado.
Portaria Nº 023 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: 705274

diÁria
.

Portaria Nº 492 de 16 de setembro de 2021.
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 20 à 24.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de sarampo e Pfa, em 
prontuários, nas UBs, UPas e Hopitais Publicos e Privados
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 705279
Portaria Nº 490 de 16 de setembro de 2021.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: 57226667
cPf: 973.186.982-49.
Período: 27.09 à 01.10.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: santana do araguaia, redenção, são felix do Xingu e floresta do 
araguaia.
objetivo: implantação do Projeto Vida no trânsito em Parceria com cE-
rEst araGUaia
 ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 705087
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Portaria Nº 489 de 16 de setembro de 2021.
Nome: ismaene Marciano reis.
cargo: diretora da doca.
Matrícula/siape: 54192993-3.
cPf: 783.951.942-34
Nome: Whatina leite de souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 27.09 a 01.10.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das Barreiras
objetivo: Vistoria na Unidade Hospitalar de saúde e saMU, no município de 
santa Maria das Barreiras
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 705088
Portaria Nº 486 de 15 de setembro de 2015
Nome: francisca do rosário Nascimento. campos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula: 5833370-2.
cPf: 177.698.412-91.
Nome: daiana ferreira sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Nome: Handressa Karen araújo silva.
cargo: chefe da dt.
Matrícula: 5948103-1.
cPf: 003.216.412-21.
Período: 20 a 24.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: sapucaia e rio Maria
objetivo: realizar monitoramento do programa de triagem Neonatal (teste 
do Pezinho) nos municípios de sapucaia e rio Maria
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.
rEPUBlicado Por tEr saido iNcorrEto No doE Nº 34.701 de 
16.09.2121

Protocolo: 705167
Portaria Nº 491 de 16 de setembro de 2021
Nome: antônia rosileide Mariano de souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Período: 20 a 24.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e sapucaia
objetivo: realizar capacitação da equipe do caPs, raas-Psi no município de 
rio Maria e Matriciamento da saúde mental nas UBs no município de sapucaia.
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 705248
Portaria nº 493 de 16 de setembro de 2021.
Nome: rosemary Garcia Brito serra
cargo assessora Especial i,
Matrícula/siape: 3180018-3
cPf: 292.713.042-68
Período: 19 a 25.09.2021
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Belém-pa
objetivo: participar de reunião junto a casa civil, sespa, casa Militar, e 
assembleia legislativa.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 705487

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 667/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rEsolVE:
designar o servidor desta autarquia, PaUlo roGÉrio lEitE Vital – Ma-
trícula nº 120-Hol - Engenheiro Eletrecista e no seu impedimento pelo 
servidor saMUEl JacoB aZaNcot NEto – Matrícula nº 57220835/1- ar-

quiteto -  ambos lotado no asPlaN fÍsico, para a função de fiscais do 
Contrato administrativo nº 124/2021 – HOL, firmado com a empresa H F 
sErViÇos dE ENGENHaria EirEi, cujo objeto é a reforma e adequação 
das salas de raio x da divisão e imagebologia, para atender o período de 12 
meses. Processo nº 2020/643230 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705646

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 665/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rEsolVE:
designar a servidora desta autarquia, GracilENE WaNZElEr Moia, ocu-
pante do cargo de enfermeira matrícula n° 8001378/1-Hol ocupante do 
cargo de chefe da divisão de centro cirúrgico do Hospital ophir loyola, 
e no seu impedimento o servidor JosE GaBriEl MiraNda da PaiXao, 
matrícula n.º 57220455/2-Hol, médico da divisão de cirurgia cabeça e 
Pescoço do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 
Administrativo nº 122/2021, firmado com a empresa STRYKER DO BRASIL 
ltda, cujo objeto é a aquisição de conjunto de microserras e micromotor 
elétrico para ostomias e desbaste ósseo. Processo nº 2021/404743 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705244
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 664/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rEsolVE:
designar o servidor desta autarquia, rodriGo MatsUsaKa iKEtaNi, mé-
dico, matrícula nº 5938189/2-Hol, lotado na divisão de Medicina Nuclear 
do Hospital ophir loyola e no seu impedimento, o servidor tHiaGo rEBE-
lo Brito, administrador da divisão de Medicina Nuclear do Hospital ophir 
Loyola, matrícula nº 57215200/1-HOL, para a função de fiscais do Contrato 
Administrativo nº 114/2021 – HOL, firmado com a empresa AMBIENTIS 
radioProtEÇÃo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada em serviços na área de supervisão de Proteção radiológica em Me-
dicina Nuclear para o serviço de radioisotopia clinica (serviço de Medicina 
Nuclear) do Hospital ophir loyola. Processo nº 2021/215123 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705242
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 615/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rEsolVE:
designar a servidora desta autarquia cláUdia dZiMidas HaBEr matrícula 
nº 5418797/4-Hol e, no seu impedimento o servidor PaUlo sÉrGio GUZ-
Zo JÚNior, matricula nº 58755001/3-Hol, ambos farmacêuticos lotados 
na Divisão de Farmácia do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais 
do Contrato Administrativo nº 110/2021, firmado com a G S SARMENTO 
o distriBUidora E coMÉrcio dE EQUiPaMENtos E sUPriMENtos dE 
iNforMática EirEli, que têm como objeto a aquisição de seladoras de 
pedal para montagem de kits de medicamentos para a divisão de farmácia. 
Processo nº 2020/284.049 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705230
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 666/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rEsolVE:
designar o servidor desta autarquia alaN rodriGUEs caValcaNtE, me-
dico, matricula nº 57197026/2-Hol, coordenador do centro de diagnos-
tico por imagem do Hospital ophir loyola e no seu impedimento a ser-
vidora BrUNa riBEiro dE araUJo lira, matricula nº 5895236/2-Hol, 
enfermeira, administradora do centro de diagnostico por imagem para a 
função de fiscais do Contrato Administrativo nº 121/2021 – HOL, firmado 
com a empresa PHiliPs MEdical sYstEMs ltda, cujo objeto aquisição 
de aparelho Ecocardiógrafo digital de alta resolução para exames cardíaco 
adulto, contraste, transesofágico adulto, transesofágico, eco de estresse e 
intraoperatório, para atender os pacientes internados e ambulatoriais do 
Hospital ophir loyola. Processo nº 2020/826.836. (PaE).
diretor Geral JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705145
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errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata de Publicação do Contrato nº 119/2021, publicada no Diário 
Oficial do estado nº 34.694 de 10/09/2021 – Protocolo: 702334
oNde LÊ:
Vigência: 10/09/2021 até 09/03/2021
Leia-se:
Vigência: 10/09/2021 até 09/03/2022
Leia-se:
Processo n°: 2021/110742
Belém, 16 de setembro de 2021
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 705625
errata de PUBLicaÇÃo
Errata de Publicação do Termo Rerratificação nº 011/2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.685 de 30/08/2021 – Pro-
tocolo: 698201
oNde LÊ:
resolve ratificar a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo n° 009/2021-Hol
Leia-se:
resolve ratificar a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo n° 011/2021-Hol
Leia-se:
Processo n°: 2021/352799
Belém, 16 de setembro de 2021
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 705617

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 121/2021-HoL
objeto: aquisição de aparelho Ecocardiógrafo digital de alta resolução para 
exames cardíaco adulto, contraste, transesofágico adulto, transesofágico, 
eco de estresse e intraoperatório, para atender os pacientes internados e 
ambulatoriais do Hospital ophir loyola.
Valor Global: r$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais).
data assinatura: 15/09/2021
Vigência: 15/09/2021 até 14/09/2022.
Pregão nº 093/2021- Processo nº 2020/826836
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 foNtE: 0103/0301
contratado: PHiliPs MEdical sYstEMs ltda, estabelecida na rua otto 
salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, distrito industrial cláudio 
Galvão Nogueira, cEP 37066-440 – Varginha/MG, foNE/faX: (11) 96480- 
3119 – E-mail: licitacoes.brasil@philips.com / ana.lucia.santos@philips.
com, inscrita no cNPJ Nº 58.295.213/0021-11.
ordenador: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705143
coNtrato adMiNistratiVo Nº 110/2021-HoL
objeto: aQUisiÇÃo dE sEladoras dE PEdal Para MoNtaGEM dE Kits 
dE MEdicaMENtos Para a diVisÃo dE farMácia.
data assinatura: 15/09/2021
Vigência: 15/09/2021 até 14/09/2022
Pregão nº 097/2021- Processo nº 2020/284049
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 foNtE: 0103/0301/0269
Valor Global: r$ 5.098,98 (cinco mil e noventa e oito reais e noventa e 
oito centavos)
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 foNtE: 0103/0301/0269
contratado: G s sarMENto o distriBUidora E coMÉrcio dE EQUiPa-
MENtos E sUPriMENtos dE iNforMática EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 42.254.594/0001-07, sediada na rodovia Pa 440, sN, Bairro Vila 

dos Miritis, são João de Pirabas/Pa, cEP: 68.719-000, fone: (91) 99612-

0026, E-Mail: cegoliveiradistribuidora@gmail.com.

ordenador: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705226

coNtrato adMiNistratiVo Nº 114/2021-HoL

objeto: contratação de empresa especializada em serviços na área de super-

visão de Proteção radiológica em Medicina Nuclear para o serviço de radioiso-

topia clinica (serviço de Medicina Nuclear) do Hospital ophir loyola.
Valor Global: r$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil reais).
data assinatura: 15/09/2021
Vigência: 15/09/2021 até 14/09/2022
Pregão nº 100/2021- Processo nº 2021/215123
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 foNtE: 0103/0269

contratado: aMBiENtis radioProtEÇÃo ltda, estabelecida na avenida 
real, 236, aldeia da serra – cEP: 06429-200, Barueri/sP, fone: (11) 4153-
1839 / (11) 96385-0103, E-mail: gerenciacomercial@ambientis.com.br, 
inscrita no cNPJ sob o nº 00.780.616/0001-22.
ordenador: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705240
coNtrato adMiNistratiVo Nº 122/2021-HoL
objeto: aquisição de conjunto de microserras e micromotor elétrico para 
ostomias e desbaste ósseo.
data assinatura: 15/09/2021
Vigência: 15/09/2021 até 14/09/2022
Pregão nº 80/2021- Processo nº 2021/404743
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 foNtE: 0103/0269/0301
contratado: strYKEr do Brasil ltda, estabelecida na avenida Portugal, 
1.100 – Parte c29 – itagui – itapevi/sP – cEP 06696-060, foNE/faX: (11) 
2842-5052 / (11) 2842-5061, E-mail: davidzbastos@cddconsulting.com.br 
/  juridico15@cdd.com.br, inscrita no cNPJ Nº 02.966.317/0002-93.
ordenador: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705254
coNtrato adMiNistratiVo Nº 124/2021-HoL
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
reforma e adequação das salas de raio X da divisão de imadenologia do 
Hospital ophir loyola.
Valor Global: r$ 393.568,99 (trezentos e noventa e três mim quinhentos e 
sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).
data assinatura: 16/09/2021
Vigência: 16/09/2021 até 16/03/2022
dispensa de licitação nº 041/2021- Processo nº 2021/643230
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.51 foNtE: 0301008850
contratado: H f sErViÇos dE ENGENHaria EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 33.517.755/0001-17, sediada na travessa antônio Baena, n° 100, 
Bairro Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.085-050.
ordenador: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705602

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - reaBertUra
Pregão Eletrônico N°115/2021 – Hol
objeto: aQUisiÇÃo de BistUri ElÉtrico coM Modo MoNoPolar E 
BistUri ElÉtrico coM coaGUlador dE PlasMa dE arGÔNio
data da abertura:29/09/2021
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, 16 de setembro de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 705150

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 102/2021
Processo nº 2021/82095
objeto: aQUisiÇÃo dE Máscara dE alta coNcENtraÇÃo coM rEsEr-
VatÓrio e Máscara facial total Para VENtilaÇÃo NÃo iNVasiVa.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
J l dos saNtos coMÉrcio dE ProdUtos MÉdico HosPitalarEs - EPP
Valor total da licitação: r$ 870,80
Belém, 14 de setembro de 2021
ordenador: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705372

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 669/2021 – daF/HoL.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
coNsidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/853883 de 
05/08/2021.
rEsolVE:
rEMaNEJar a partir de 01/09/2021, por necessidade de serviço, o servi-
dor afoNso JosE NasciMENto dE liMa JUNior, auxiliar operacional, 
matrícula nº 5913584/3, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
da divisão de lavanderia para o setor de arquivo Médico, deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 16 de setembro de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 705418
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 106/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

f.cardoso & cia ltda, com sede em ananindeua/Pa, na rua Nunes de souza, nº 125, Br 316 Km 8, Bairro: 
águas Brancas , cEP: 67.033-030, telefone: (91) 3202-1344/3182-0250/3182-0394, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

04.949.905/0001-63, e-mail:licitaçao1@shoppingdasaudeonline.com.br

item Especificação Marca/ 
fabricante Qtd./ UNid Valor 

unitário Valor total

07

alBENdaZol 400MG, coMPriMido acoNdicioNa-
do EMBlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado coM 

idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada, coNtENdo 
NoME do fárMaco, lotE EValidadE. cX 100 co

Prati doNa-
dUZZi

4.500/ coMPri-
Mido 0,38 1.710,00

08

aMiNofiliNa 100MG, coMPriMido, acoNdicio-
Nado EMBlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado 
coM idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada, coN-
tENdo NoME do fárMaco, lotE EValidadE. 

cX 500 co

HiPolaBor 1.500/ coMPri-
Mido 0,09 135,00

14

aZitroMiciNa 500MG, coMPriMido acoNdicio-
Nado EM BlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado 

coM idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada, coN-
tENdo NoME do fárMaco, lotE E ValidadE. 

cX 500 co

PHarlaB 9.000/ coMPri-
Mido 1,17 10.530,00

15

BaclofENo 10MG, coMPriMido acoNdicioNado 
EM BlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado coM 
idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada, coNtENdo 

NoME do fárMaco, lotE E ValidadE. cX 20 co

U. QUiMica 2.250/ coMPri-
Mido 0,24 540,00

24

cEfalEXiNa 500MG, cáPsUla, acoNdicioNada 
EM BlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado coM 
idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada coNtENdo 

NoME do fárMaco, lotE E ValidadE. cX 200 cP

aBl 150.000/ caP 0,37 55.500,00

27

cEtocoNaZol 200 MG,coMPriMido, acoNdicio-
Nado EMBlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado 
coM idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada, coN-
tENdo NoME do fárMaco, lotE E ValidadE. 

cX 450 co

Prati doNa-
dUZZi

1.800/ coMPri-
Mido 0,24 432,00

46

HidroclorotiaZida 25MG, coMPriMido 
acoNdicioNado EM BlÍstEr coNVENcioNal oU 
Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada 
coNtENdo NoME do fárMaco, lotE E ValidadE. 

cX c 30

BraiNfarMa 45.000/ coM-
PriMido 0,04 1.800,00

48

isossorBida MoNoNitrato 20MG, coMPriMi-
do,acoNdicioNado EM BlÍstEr coNVENcioNal 

oU PicotadocoM idENtificaÇÃo iNdiVidUa-
liZada, coNtENdo NoME dofárMaco, lotE E 

ValidadE. cX 30 co

ZYdUs 3.000/ coMPri-
Mido 0,26 780,00

61

NifEdiPiNo 20MG, coMPriMido acoNdicioNado 
EM BlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado coM 
idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada coNtENdo 

NoME do fárMaco, lotE E ValidadE. cX 30 cP

BraiNfarMa 37.500/ coM-
PriMido 0,21 7,875,00

62

NifEdiPiNa 10 MG, caPsUla acoNdicioNado EM 
BlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado coM idEN-

tificaÇÃo iNdiVidUaliZada coNtENdo NoME 
do fárMaco, lotE E ValidadE. cX 30 co.

BraiNfarMa 30.000/ coM-
PriMido 0,16 4.800,00

85

VarfariNa 5MG, coMPriMido, acoNdicioNado 
EM BlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado coM 
idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada coNtENdo 

NoME do fárMaco, lotE E ValidadE. cX 30 co

U. QUiMica 3.000/ coMPri-
Mido 0,20 600,00

 Valor total:    r$ 84.702,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705168

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 105/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 03/09/2021 a 03/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

EXEMPlarMEd coMErcio dE ProdUtos HosPitalarEs ltda, com sede em Erechim/rs, na rua sergipe 955, 
sala comercial, Bairro: Bela Vista, cEP:99704-080, telefone:(54)3712-3655/3712-1129, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº:23.312.871/0001-46, e-mail: exemplarmed@bol.com.br/ cassianoexemplar@hotmail.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

58 MEtotrEXato 2,5MG,coMPriMido 
registro anvisa 116370033 BlaU 63.000/ coM-

PriMido 1,14 71.820,00

70 PiriMEtaMiNa, dosaGEM 25 MG. cPr. 
registro 103900148

farMoQUiMica / 
farMoQUÍMica s/a 

5.000/ coM-
PriMido 0,15 750,00

73 ProPatilNitrato, dosaGEM 10 MG. 
cPr.registro 103900182

farMoQUiMica / 
farMoQUÍMica s/a

750/ coMPri-
Mido 0,62 465,00

 Valor total:     r$ 73.035,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705165

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 107/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

farMacÊUtica distriBUidora ltda, com sede em Belém/Pa, na Passagem cumarú, n° 11, Bairro: Marco, cEP: 
66.095-080, telefone: (91)3223-2320/99809-8659, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 10.468.162/0001-02, e-mail: farma-

ceuticadistribuidora@hotmail.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

03

ácido fÓlico 15MG, coMPriMido, acoN-
dicioNadoEM BlÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUali-
Zada, coNtENdo NoME do fárMaco, lotE 

E ValidadE.

GENÉrico/ 
HiPolaBor 

farMacÊUtica 
ltda

4.500/ 
coMPri-

Mido
1,40 6.300,00

12

aMPiciliNa sÓdica 500MG, cáPsUla 
acoNdicioNada EM BlÍstEr coNVENcioNal 
oU Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidU-
aliZada, coNtENdo NoME do fárMaco,lotE 

E ValidadE.

GENÉrico/ Prati 
doNadUZZi

25.000/ 
coMPri-

Mido
0,39 9.750,00

86

VitaMiNas do coMPlEXo B, coMPriMido 
rEVEstido, acoNdicioNado EM BlÍstEr 

coNVENcioNal oU Picotado coM idENtifi-
caÇÃo iNdiVidUaliZada, coNtENdo NoME 

do fárMaco, lotE E ValidadE

coMPlE B/ 
NatUlaB 42.000 0,05 2.100,00

 Valor total:    r$ 18.150,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705174

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 108/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

M.M. loBato coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs ltda., com sede em Belém/Pa, na rod. augusto Montenegro, Km 23, 
n° 1331, Bairro: agulha, cEP: 66.811-000, telefone: (91)3201-1000 / 98191-0126, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

05.109.384/0001-07, e-mail: mmlobato@mmlobato.com.br/ licitacao@mmlobato.com.br

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

23 carVEdilol 3,125 MG, coMPriMido, 
cardBEt 3,125MG cX c/30 cP NoVa QUÍMica 60.000/ coMPri-

Mido 0,12 7,200.00

34 doMPEridoNa 10MG, coMPriMido cX 
c/30 cP GErMEd 4.500/ coMPri-

Mido 0,13 585.00

35 doXicicliNa 100MG, coMPriMido. PHarlaB 750/ coMPriMido 0,22 165.00

60 MoXifloXaciNa 400 MG, coMPriMido 
rEVEstido, cX c/05 GEolaB 750/ coMPriMido 5,30 3.975,00

 Valor total:    r$ 11.925,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705176
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 114/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/09/2021 a 04/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

stocK MEd ProdUtos MEdico-HosPitalarEs ltda., com sede em santa cruz do sul/rs, na av. Paul Harris, Nº 100, 
Bairro: centro cEP: 96.810-408, telefone: (51)2109-7023, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 06.106.005/0001-80, e-mail: 

equipe.licitacao@stockmed.com.br / licitacoes@stockmed.com.br
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

36 ENalaPril 10MG 25Bl 20cP MEdQUiMi-
ca PrEssoMEdE

MEdQUiMica iNdUstria 
farMacEUtica ltda 22.500/cP 0,04 900,00

57 MEtocloPraMida cloridrato 10MG 
20cP BElfar PlaBEl BElfar ltda 1.900/cP 0,09 171,00

74 ProPiltioUracil100 MG ProPilracil 
BiolaB cX/30

BiolaB saNUs farMa-
cEUtica ltda 450/cP 0,64 288,00

 Valor total:    r$ 1.359,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705198

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 112/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

PrÓ saÚdE distriBUidora dE MEdicaMENtos EirEli, com sede em ceilandia/df, na Quadra 2 lotes: 49,51,53 e 
55, cEP: 72.265-020, telefone: (61)3044-3250/99169-4451, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 21.297.758/00001-03, 

e-mail: ana.cristina@prosaudedistribuidora.com.br
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

32 diMEticoNa 40MG cPs c/600 
(siMilar) Prati doNadUZZi 97.500/ coMPriM-

dido 0,12 11.700,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705191

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 113/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
dos)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 09/09/2021 a 09/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

r c ZaGallo MarQUEs & cia ltda, com sede em Belém/Pa, no conj. catalina, trav. 14 n° 182, Bairro: Manguei-
rão cEP: 66.640-390, telefone: (91)3279-5333/3279-5204/3279-5353/3279-5246, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

83.929.976/0001-70, e-mail: rifarmed@uol.com.br
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

29

diclofENaco dE sÓdio 50MG, coMPriMido, 
acoNdicioNado EM BlÍstEr coNVENcioNal 

oUPicotado coM idENtificaÇÃo iNdiVi-
dUaliZada coNtENdo NoME do fárMaco, 

lotE E ValidadE. cX/500

sodiX/ GEolaB 225.000/XMP 0,06 13.500,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705193

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 110/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

ParaMEd distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda, com sede em Belém/Pa, na Passagem comendador Pinho, nº90 
, Bairro: sacramenta, cEP: 66.083-200, telefone: (91)3254-6701, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 16.647.278/0001-95, 

e-mail: comercial@paramed.net.br

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

1 acido acetilsalicílico 100mg/
comprimido.cX c/ 200 coMP.

as-MEd/ MEdQUiMica iNdUs-
tria farMacEUtica ltda

40.000/ coM-
PriMido 0,05 2.000,00

2
ácido fólico 5mg/comprimido. 5 
MG coM ct Bl/al Plas aMB X 

500 ( EMB HosP).

HiPofol/HiPolaBor farMa-
cEUtica ltda

120.000/ coM-
PriMido 0,05 6.000,00

11
anlodipino, besilato, 5mg/compri-
mido.5 MG coM cX BlalPlas oPc 

X 500 coMP.

BENsilato dE aNloPidiNo/
GEolaBiNdUstria farMacEU-

tica s/a

30.000/ coM-
PriMido 0,04 1.200,00

44 Glibenclamida 5mg/comprimido. 
cx c/ 500 compr. GlicoNil/MEdQUiMica 45.000/ coM-

PriMido 0,04 1.800,00

82

sulfato ferroso 300MG (60mg de 
ferro alementar) .60 MG coM rEV 
cX 250 Bl al Plas traNs X 10 

(EMB HosP).

loMfEr/laBoratÓrios dE 
MoraEs ltda

600.000/ coM-
PriMido 0,07 42.000,00

 Valor total:    r$ 53.000,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705184

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 109/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 13/09/2021 a 13/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
NortH distriBUidora dE ProdUtos MEdicos E HosPitalarEs ltda, com sede em Belém/Pa, na rua antonio Ever-
dosa, 632, Bairro: Pedreira, cEP:66.085-752, telefone:(91)3349-2455, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 34.175.735/0001-

78, e-mail: comercial@mvlicitacoes.com

item Especificação Marca/ fabri-
cante Qtd./ UNid Valor 

unitário Valor total

 39

EsPiraMiciNa 1.5Ui, coMPriMido, acoNdicioNa-
do EM BlÍstEr coNVENcioNal oU Picotado coM 

idENtificaÇÃo iNdiVidUaliZada, coNtENdo NoME 
do fárMaco, lotE E ValidadE. rEGistro aNVisa: 

1130003090039 EMBalaGEM: cX c/20

Sanofi Aventis 96.000/ coM-
PriMdido  3,40 326.400,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705178

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 111/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

PoNtoMEdi distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda, com sede em Porto Nacional/to, na rua Quadra, 13, sN, Bair-
ro: orla oeste, cEP: 77.500-000, telefone:(63)4141-2151, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 37.374.797/0001-05, e-mail: 

pontomedi@gmail.com
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

84 ticloPidiNa 25oMG, coMPriMido, cX 
c/ 30cP. rEG: 1037005320024

GENÉrico/ 
tEUto

1.300/ coMPriM-
dido 1,82 2.366,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705187

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 104/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 03/09/2021 a 03/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

droGafoNtE MEdicaMENtos E MatErial HosPitalar, com sede em recife/PE, na av. Barão de Bonito, 408, Bairro: 
Várzea, cEP:50.740-080, telefone: (81)2102-1830/1819, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:08.778.201/0001-26, e-mail: 

contrato@drogafonte.com.br/ fernanda.fonte@drogafonte.com.br
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

10

aMoXiciliNa sodica 500MG caPsUla 
acoNdicioNado EM BlistEr coNVENcio-

Nal oU Picotado coM idENtificacao 
iNdiVidUaliZada , coNtENdo NoME do 
farMaco,lotE E ValidadE. aPrEs. cX/ 

c/500 caPs

UNicHEM(sP) 30.000/caP 0,17 5.100,00

25

ciProfloXaciNa 500MG . coMPriMido 
acoNdicioNado EM BlistEr coNVENcio-

Nal oU Picotado coM idENtificacao 
iNdiVidUaliZada , coNtENdo NoME 

do farMaco,lotE E ValidadE. aPrEs.
cX.c/300 cPr

Prati doNa-
d(Pr)

37.500/ coM-
PriMido 0,26 9.750,00

33

diPiroNa 500 MG coMPriMido acoNdicio-
Nado EM BlistEr coNVENcioNal oU Pico-
tado coM idENtificacao iNdiVidUaliZa-
da , coNtENdo NoME do farMaco,lotE E 

ValidadE. aPrEs. cX/ c/240 cPr

EMs(sP) 37.500/ coM-
PriMido 0,13 4.875,00

42

flUcoNaZol 150MG, caPsUla, acoNdicio-
Nado EM BlistEr coNVENcioNal oU Pico-
tado coM idENtificacao iNdiVidUaliZa-
da coNtENdo NoME do farMaco, lotE E 

ValidadE.aPrEs. cX/c/ 100 caP

MEdQUiMica
-(MG) 7.500/caP 0,42 3.150,00
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63

NifEdiPiNa rEtard 20MG coMPriMido 
rEVEstido dE liBEracao ProloNGada, 

acoNdicioNado EM BlistEr coNVENcio-
Nal oU Picotado coM idENtificacao 
iNdiVidUaliZada, coNtENdo NoME 

do farMaco,lotE E ValidadE. aPrEs.
cX/c/ 500

MEdQUiMica
-(MG)

90.000/ coM-
PriMido 0,14 12.600,00

71

PrEdNisoNa 20 MG coMPriMido acoNdi-
cioNado EM BlistEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificacao iNdiVidUa-
liZada , coNtENdo NoME do farMaco,lo-

tE E ValidadE. aPrEs.cX/500 cPr

saNVal(sP) 120.000/ coM-
PriMido 0,17 20.400,00

72

PrEdiNisoNa 5MG coMPriMido acoNdi-
cioNado EM BlistEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificacao iNdiVidUa-
liZada , coNtENdo NoME do farMaco,lo-

tE E ValidadE. aPrEs.cX/c/20 coMP.

BraiNfarMa/ 
(Go)

120.000/ coM-
PriMido 0,07 8.400,00

75

ProPraNolol cloridrato 40MG, coM-
PriMido,acoNdicioNado EM BlistEr 

coNVENcioNal oU Picotado coM idEN-
tificacao iNdiVidUaliZada coNtENdo 
NoME do farMaco, lotE E ValidadE. 

aPrEs. cX.c/6000 coMP

osorio dE 
Morai

65.000/ coM-
PriMido 0,04 2.600,00

79

siNVastatiNa 20MG, coMPriMido,acoN-
dicioNado EM BlistEr coNVENcioNal oU 
Picotado coM idENtificacao iNdiVidU-
aliZada coNtENdo NoME do farMaco, 
lotE E ValidadE .aPrEs. cXc/ 150 coMP

saNdoZ(sP) 84.000/ coM-
PriMido 0,08 6.720,00

 Valor total:    r$ 73.595,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705140

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 101/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

Biofar HosPitalar EirEli, com sede em ananindeua/Pa, na rua da Providência, alameda Esmeralda, 5b, Bairro: 
coqueiro, cEP:67.015-260, telefone: (91)3353-1360/99393-9352, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:19.056.683/0001-27, 

e-mail: marcia@biofarhospitalar.com.br/ biofar@biofarhospitalar.com.br

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

54

MEtforMiNa 850M. Nome comercial: 
cloridrato dE MEtforMiNa 850 MG 
coM rEV cX Bl al Plas traNs X 400. 

reg. M.s: 1256801510035

Prati/ Prati 
doNadUZZi & cia 

ltda

60.000/ coMPriM-
dido 0,11 6.600,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705120

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 103/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

coMErcial MostaErt liMitada, com sede em recife/PE, na c santa rita 450, Galpao 0000, Bairro: são José, 
cEP:72.427-010, telefone: (11)4890-2001, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:11.563.145/0001-17, e-mail: licitacao@grupo-

elfa.com.br/ marco.mostaert@mostaert.com.br
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

04

NoME coMErcial: GUlsHEN PriNcÍPio 
atiVo: ácido UrsodEsoXicÓlico 

aPrEsENtaÇÃo: 150 MG coM ct Bl al 
Plas PVc/PE/PVdc traNs X 30. rEGis-

tro aNVisa: 1468200980068

sUN PHarMacEU-
tical iNd. ltd

40.000/ coM-
PriMido 1,49 59.600,00

05

NoME coMErcial: acicloVir PriNcÍ-
Pio atiVo: acicloVir aPrEsENtaÇÃo: 

200 MG coM ct Bl al Plas traNs X 
500. rEGistro aNVisa: 1235200570065

sUN PHarMacEU-
tical iNd. ltd

4.500/ coM-
PriMido 0,18 810,00

06

NoME coMErcial: GUlsHEN PriNcÍPio 
atiVo: ácido UrsodEsoXicÓlico 

aPrEsENtaÇÃo: 300 MG coM ct Bl al 
Plas PVc/PE/PVdc traNs X 30. rEGis-

tro aNVisa: 1468200980149

sUN PHarMacEU-
tical iNd. ltd

52.000/ coM-
PriMido 2,42 125.840,00

09

NoME coMErcial: cloridrato dE 
aMiodaroNa. PriNcÍPio atiVo: 

cloridrato dE aMiodaroNa. aPrE-
sENtaÇÃo: 200 MG coM ct Bl al Plas 

traNs X 500

sUN PHarMacEU-
tical iNd. ltd

6.000/ coM-
PriMido 0,42 2.520,00

20
NoME coMErcial: caBErGoliNa PriN-
cÍPio atiVo: caBErGoliNa aPrEsENta-

ÇÃo: 0,5 MG coM ct Bl al al X 8

sUN PHarMacEU-
tical iNd. ltd

6.750/ coM-
PriMido 5,76 38.880.00

 Valor total:     r$ 227.650,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705134

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 102/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

ciENtÍfica MÉdica HosPitalar ltda., com sede em aparecida de Goiânia/Go, na av. anápolis s/N, Qd.29-a, Bairro: 
Vila Brasília, cEP:74.911-360, telefone: (62)3088-9700/3088-9706, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:07.847.837/0001-10, 

e-mail: contato@cientificahospitalar.com.br

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

22

caPtoPril 25MG, coMPriMido, acoNdi-
cioNado EM BlÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUali-
Zada, coNtENdo NoME do fárMaco, lotE E 
ValidadE. Nº registro anvisa: 1542300010111 
apresentação: 25 MG coM cX Bl al Plas PVc 

traNs X 750 Procedencia: NacioNal

GEolaB/ GEolaB 
iNdÚstria far-
MacÊUtica s/a

195.000/ 
coMPri-

Mido
  0,04 7.800,00

26

claritroMiciNa 500 MG, coMPriMido, 
acoNdicioNado EM BlÍstEr coNVENcio-

Nal oU Picotado coM idENtificaÇÃo 
iNdiVidUaliZada, coNtENdo NoME do 
fárMaco, lotE E ValidadE. Nº registro 

anvisa: 1055302000154 apresentação: 500 
MG coM liB Prol ct Bl al Plas traNs X 10 

Procedencia: iMPortado (arGENtiNa

aBBott/ aBBott 
laBoratoriEs 
arGENtiNa s.a

4.500/ coM-
PriMido   2,91 13.095,00

66

oXiBUtiNiNa cloridrato 5MG, coMPriMido, 
acoNdicioNado EM BlÍstEr coNVENcio-

Nal oU Picotado coM idENtificaÇÃo 
iNdiVidUaliZada coNtENdo NoME do 
fárMaco, lotE E ValidadE. Nº registro 

anvisa: 1011801080021 apresentação: 5 MG 
coM ct Bl al Plas traNs X 60 Procedencia: 

NacioNal

aPsEN/ aPsEN 
farMacEUti-

ca s/a

1.500/ coM-
PriMido   0,75 1.125,00

 Valor total:    r$ 22.020,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705128

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 100/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

altaMEd distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda, com sede em ananindeua/Pa, na Estrada do curuçamba, nº 50, 
Bairro: curuçamba, cEP:67.146-263, telefone: (91)3282-02061, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:21.581.445/0001-82, 

e-mail: altamedltda@gmail.com

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

45

HidralaZiNa cloridrato 50MG,coMPriMido, 
acoNdicioNado EM BlÍstEr coNVENcioNal 
oU Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidU-
aliZada coNtENdo NoME do fárMaco, lotE 
E ValidadE, rEGistro Ms: 1006800130019, 

ProcEdENcia: NacioNal. cX c/ 20 dG

NoVartis/ 
NoVartis Bio-

ciENcias

33.000/ 
coMPriM-

dido
0,50 16.500,00

51

lEVotiroXiNa sÓdica 25McG, coMPriMido 
acoNdicioNado EM BlÍstEr coNVENcioNal 
oU Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidU-
aliZada coNtENdo NoME do fárMaco, lotE 
E ValidadE, rEGistro Ms: 1008903920019, 

ProcEdENcia: NacioNal. cX c/ 30 cP

MErcK/ MErcK 
sHarP &
doHME

2.250/ 
coMPri-

Mido
0,21 472,50

52

loratadiNa 10MG, coMPriMido, acoNdi-
cioNado EM BlÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUa-
liZada coNtENdo NoME do fárMaco, lotE 
E ValidadE, rEGistro Ms: 1438102530147, 

ProcEdENcia: NacioNal. cX c/ 12 cP

ciMEd/ ciMEd
iNdUstria

12.000/ 
coMPri-

Mido
0,13 1.560,00

 Valor total:    r$: 18.532,50

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705116
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 099/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 02/09/2021 a 02/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

a J coMErcio atacadista dE MEdicaMENtos E ProdUtos HosPitalar-ltda, com sede em Belém/Pa, na av. romu-
lo Maiorana, n° 1792-a, Bairro: Marco, cEP:66.093-005, telefone: (91)3353-8889/98356-3301, inscrita no cNPJ/Mf sob 

o nº:32.137.731/0001-70, e-mail: ajhospitalar@gmail.com

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

 13

aZatioPriNa 50MG, coMPriMido, acoNdi-
cioNado EM BlPÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUali-
Zada coNtENdo NoME do fárMaco. lotE E 

ValidadE. cX c/ 50 coMPriMidos.

iMUssUPrEX/ 
E M s

4.500/ 
coMPri-

Mido
1,00 4.500,00

 41

EsPiroNolactoNa 25MG, coMPriMido, 
acoNdicioNado EM BlPÍstEr coNVENcioNal 
oU Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUa-
liZada coNtENdo NoME do fárMaco. lotE E 

ValidadE. cX c/ 30 coMPriMidos.

GENErico/
E M s

60.000/ 
coMPri-

Mido
0,21 12.600,00

 49

iVErMEctiNa 6MG, coMPriMido, acoNdi-
cioNado EM BlPÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUali-
Zada coNtENdo NoME do fárMaco. lotE E 

ValidadE. cX c/ 04 coMPriMidos.

lEVErctiN/
 E M s

6.000/ 
coMPri-

Mido
0,48 2.880,00

 53

MEsalaZiNa 400MG, coMPriMido, acoNdi-
cioNado EM BlPÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUali-
Zada coNtENdo NoME do fárMaco. lotE E 

ValidadE. cX c/ 30 coMPriMidos.

cHroN-asa 5/ 
E M s

3.000/ 
coMPri-

Mido
0,73 2.190,00

 55

MEtildoPa 250MG, coMPriMido, acoNdi-
cioNado EM BlPÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUali-
Zada coNtENdo NoME do fárMaco. lotE E 

ValidadE. cX c/ 30 coMPriMidos.

GENErico/
E M s

60.000/ 
coMPri-

Mido
0,44 26.400,00

 56

MEtildoPa 500MG, coMPriMido, acoNdi-
cioNado EM BlPÍstEr coNVENcioNal oU 

Picotado coM idENtificaÇÃo iNdiVidUali-
Zada coNtENdo NoME do fárMaco. lotE E 

ValidadE. cX c/ 30 coMPriMidos.

GENErico/
E M s

120.000/ 
coMPri-

Mido 
0,87 104.400,00

 Valor total:    r$ 152.970,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705094

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 115/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 043/2021 
- fscMP, Processo nº 327757/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 31/08/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos diVErsos (coMPriMi-
DOS)”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 13/09/2021 a 13/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

W.a coMÉrcio dE MEdicaMENtos ltda, com sede em Goiânia/Go, na av.tóquio, Nº 1415, Qd.50, lt.05 - residencial 
Goiânia Viva, cEP: 74.484-426, telefone: (62) 3519-1139, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:07.238.104/0001-88, e-mail: 

licitacoes@drogariaflorenca.com.br
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

17

cUMariNa, troXErrUtiNa/ NoME coMErcial: 
Varicoss / coNcENtraÇÃo: 15MG + 90MG/ 

QUaNtidadE dE coMPriMidos Na caiXa: 60 / 
Uso: oral. EMBalaGEM:BlistEr dE alUMiNio/
Plastico traNsParENtE /PraZo dE ValidadE: 

24 MEsEs/ , Nº rEGistro: 1156001580024

cifarMa 500/ coM-
PriMido 3,80 1.900,00

19

Bisacodil/ dosaGEM: 5 MG/ 20 cPr/ Uso 
oral. NoME coMErcial: PlEsoNaX/ EMBala-
GEM: BlistEr dE alUMiNio/Plastico traNs-
ParENtE/ PraZo dE ValidadE: 24 MEsEs/ Nº 

rEGistro: 1558401920010

NEo QUiMica
3.000/ 

coMPri-
Mido

0,19 570,00

28

cloNidiNa cloridrato, coNcENtraÇÃo 0,2 
MG/ QUaNt. dE coMPriMidos Na caiXa: 30 
/ Uso oral. NoME coMErcial: atENsiNa/ 

EMBalaGEM: BlistEr dE alUMiNio/Plastico 
traNsParENtE/ PraZo dE ValidadE: 36 MEsEs 

/ rEGistro: 1036700580057

BoEHriNGEr
3.000/ 

coMPri-
Mido

0,86 2.580,00

47

isossorBida/ PriNcÍPio atiVo sal diNitra-
to/ dosaGEM 10 MG/ 30 cPr/ Uso oral. NoME 

coMErcial: isordil/ EMBalaGEM: BlistEr 
dE alUMiNio/Plastico traNsParENtE/ 

PraZo dE ValidadE: 24 MEsEs/ Nº rEGistro: 
1356900150025.

E.M.s 750/ coM-
PriMido 0,54 405,00

50

lEVoNorGEstrEl 1,5 MG c/ 01 cPr (Uso oral; 
Nome comercial: Hora H ; Embalagem: BlistEr 

dE alUMiNio/Plastico traNsParENtE; 
Prazo de validade: 24 meses, Nº registro: 

1558900030061)

MElcoN
6.000/ 

coMPri-
Mido

3,48 20.880,00

78

sildENafila / NoME coMErcial: sildENafila 
/ coNcENtraÇÃo: 25MG / QUaNtidadE dE 
coMPriMidos Na caiXa: 04 / Uso: oral. 
EMBalaGEM: Primária - Blister de alumínio e 

plástico transparente (PVc)/PraZo dE ValidadE: 
24 MEsEs/ Nº rEGistro: 1256802610033

Prati
2.500/ 

coMPri-
Mido 

0,69 1.725,00

 Valor total:    r$ 28.060,00

ordENador rEsPoNsáVEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 705202

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria n° 748/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 15 de setem-
bro de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
considerando os autos do MEMo n°76/2021; GEcod-HEMoPa – PaE 
2021/948697;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso V, 137 e 138 da 
lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rEsolVE:
I – INCLUIR a gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, no percentual de 60% (sessenta), a contar de 
01/09/2021, à servidora abaixo relacionada:
• SANDRA DE FATIMA FERREIRA SANTOS (matrícula nº 
5955483/1).
II – EXCLUIR a gratificação por Tempo Integral, de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, do servidor abaixo relacionado:
• ELISÂNGELA lEitE GoNÇalVEs (matrícula nº 5944000/1).
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iV – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em de 15 de setembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 705119
Portaria nº 744/2021 – GeaPe/HeMoPa, 13 de setembro de 2021.
a Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Médico nº 3182062021 - sEPlad/Perícia Médica,
rEsolVE,
  I - Conceder Licença Definitiva a servidora Eunice Soares Nunes, Agente 
de artes Práticas, matrícula nº 54192988/2, lotada na Hemonucleo de re-
denção, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
HEMoPa, a contar de 22 de janeiro de 2021, laudo Pericial nº 3182062021.
  ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 13 de setembro de 2021.
dr. Paulo Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 705110

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria nº 747/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 15 de setembro 
de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando atestado Médico da servidora leociene ferreira de araujo 
carvalho,
r E s o l V E:
i - conceder licença Maternidade, a servidora leociene ferreira de arau-
jo carvalho, cargo: técnico de Enfermagem, matrícula nº 57191648/2, 
lotada no (a) coordenação do Hemocentro regional de santarém, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, de 
acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 
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e Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 19 de 
julho de 2021 a 14 de janeiro de 2022.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará-HEMoPa, em 15 de setembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 705113

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 743/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 13 de setembro 
de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 318177.
rEsolVE,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Eunice soares Nunes, ma-
tricula n° 54192988/2, cargo de agente de artes Práticas, lotada (o) na 
(o), Hemonucleo de redenção, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 de outubro de 2020 a 21 
de janeiro de 2021, laudo Nº 318177.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 13 de setembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 705114
Portaria nº 733/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 13 de setembro 
de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 78871.
rEsolVE,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) selma dos santos carvalho, 
matricula n° 55586210/1, cargo de técnico de Enfermagem, lotada (o) na 
(o), Hemonucleo abaetetuba, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 19 de julho a 16 de setembro 
de 2021, laudo Nº 78871.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 13 de setembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 705117

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 092/2021 decorreNte da coNcor-
rÊNcia PÚBLica, Nº. 01/2020 - Processo adMiNistratiVo 
Nº. 2019/293068.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: ad – EMPrEENdiMENtos, ProJEtos E coNstrU-
ÇÃo ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
34.618.462/0001-99  com sede na trav. ferreira Pena, 367- sl.01, térreo/ 
Umarizal/ Belém/Pa , neste ato representada por seu representante legal 
ian Gil Padrão Macedo, portador da cédula de identidade nº2712374 Pc/
Pa, cPf/Mf sob o nº.687.081.902-59, doravante denominada coNtra-
tada
do oBJEto: o objeto do presente contrato é o coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa dE EsPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo total, Por EMPrEitada 
GloBal, da rEforMa do PrÉdio sEdE da fUNdaÇÃo cENtro dE HE-
MotEraPia E HEMatoloGia do Pará, EM BElÉM, Para HEMorrEdE 
SUSTENTÁVEL de acordo com especificações que seguem abaixo, e que 
constam no termo de referência e anexos, partes integrantes deste.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, con-
tados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
dos rEcUrsos: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Programa de trabalho: 10302142782890000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 026000000 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 4.085.915,59 
(quatro milhões e oitenta e cinco mil e novecentos e quinze reais e cin-
qüenta e nove centavos).
do fiscal do coNtrato:. será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora rebeca Guerra trindade, Gerente de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato: 15 de setembro de 2021.
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-Presidente da fundação HEMoPa-con-
tratante
ian Gil Padrão Macedo-ad – EMPrEENdiMENtos, ProJEtos E coNstrU-
ÇÃo ltda-contratada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 705085

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato n° 080/2021 (reF. Proc. 
2021/955139)
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: coNforto aMBiENtal tEcNoloGia EM dEsPolUiÇÃo 
aMBiENtal EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 01.183.525/0001-72 com sede na Rua Teófilo Otoni, nº 52, Sala 
1206, centro, rio de Janeiro/rJ, cEP: 20.090-070 neste ato representa-
da por seu representante legal igor augusto de oliveira rodrigues, por-
tador da cédula de identidade nº. 22.145.224-6 ifP, cPf/Mf sob o nº. 
122.156.987-21, doravante denominada coNtratada.
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 080/2020, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto à prorrogação de 
seu prazo de vigência, por mais um período de 12 (doze) meses, ou seja, 
de 20/10/2021 a 20/10/2022.
Valor: o valor global do contrato para este termo aditivo é de Valor: 
r$34.291,51 (trinta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e cinqüen-
ta e um centavos).
foNtE do rEcUrso: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas
decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a 
seguir especificado:
Programa de trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103006360
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra do tErMo: 14 de setembro de 2021.
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrEsidENtE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante.
igor augusto de oliveira rodrigues - coNforto aMBiENtal tEcNoloGia 
EM dEsPolUiÇÃo aMBiENtal EirEli – contratada
ordENador dE dEsPEsa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 705111

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 745 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 966127/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datos a doadorEs dE saNGUE No MUNiciPio dE iGaraPÉ-aÇU/Pa nos 
dias 17 e 18/09/2021.
MarcEla riBEiro da silVa, cPf: 932439362-68, assist. social/cHr-
cas, Mat.: 59591141, 0,5 diaria, 18/09, EdGar flaVio QUEiroZ lEMos, 
cPf: 299400442-91, Motorista/cHr-cas, Mat.: 555883901, 1,5 diaria, 17 
e 18/09, lUciaNa castaNHEira salEs, cPf: 297807302-06, Enfermeira/
cHr-cas, Mat.: 57198781, 0,5, 18/09, , rodolfo JiNKiNGs lUNas cai-
rEs, cPf: 015952992-11, aux. admin./cHr-cas, Mat.: 59554811, 0,5 dia-
ria, 18/09, JosE dE ariMatEia rodriGUEs dos rEis, cPf: 454802902-
49, aux. admin./cHr-cas, Mat.: 59554761, 0,5 diaria,18/09 , JosE 
PalHEta da silVa, cPf: 218140822-04, téc. Enferm./cHr-cas, Mat.: 
55595962, 1,5 diaria,17 e 18/09 , tHalYta MaYssa PaiVa das NEVEs, 
cPf: 849779302-15, Enferm./cHr-cas, Mat.: 571958673, 1,5 diaria,17 
e 18/09, KEllY laMEira dE araUJo, cPf: 000194322-75, téc. Enferm./
cHr-cas, Mat.: 572059262, 1,5 diaria, 17 e 18/09, MadalENa dE MoU-
ra silVa, cPf: 122108202-78, aux. Hemat./cHr-cas, Mat.: 20200251, 
0,5 diaria, 18/09, ElisaNGEla silVa araUJo, cPf: 617332292-72, téc. 
Enferm./cHr-cas, Mat.: 522270051, 0,5 diaria, 18/09, faBricia Wa-
NEssa MartiNs GoMEs, cPf: 655908302-06, téc. Enferm./cHr-cas, 
Mat.: 571746682, 1,5 diaria, 18/09, rEGiNa aMElia BraGa cardoso, 
cPf: 709352112-68, téc. Enferm./cHr-cas, Mat.: 58836442, 0,5 diaria, 
18/09, JosÉ rUi saMPaio saNtaNa, cPf: 585212242-49, téc. Manut./
GEMaN, Mat.: 59494461, 1,5 diaria, 17 e 18/09 e faBio JosE alcaNtara 
da silVa, cPf: 582209412-00, Motorista/GEtra, Mat.: 54188494, 1,5 
diaria,17 e 18/09 .
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  setetmbro  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 705410
Portaria Nº 757 de 16 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 1004205/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de coNdUZir tÉcNicos E EQUiPaMENtos ao MUNiciPio dE aNa-
NiNdEUa/Pa no dia 28/08/2021.
WaltEr cUNHa Barata JUNior, cPf: 247739482-72, Motorista/GEtra, 
Mat.: 571752811, 0,5 diaria, e faBio JosE alcaNtara da silVa, cPf: 
582209412-00, Motorista/GEtra, Mat.: 54188494, 0,5 diaria, .
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  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  setetmbro  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 705375
Portaria Nº 756 de 16 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 1003485/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de trasPortar Bolsas dE saNGUE, sErVidorEs E EQUiPaMEN-
tos do MUNiciPio dE BarcarENa/Pa nos dias 13 e 14/08/2021.
GilsoN rodriGUEs carValHo, cPf: 515528682-49, Motorista/GE-
tra, Mat.: 54188242, 0,5 diaria,13/08, daVid dUartE BEMMUYal, cPf: 
267422682-04, Motorista/GEtra, Mat.: 541882381, 0,5 diaria,13/08 , 
WaltEr cUNHa Barata JUNior, cPf: 247739482-72, Motorista/GEtra, 
Mat.: 571752811, 1,0 diaria, 13 e 14/08 e faBio JosE alcaNtara da 
silVa, cPf: 582209412-00, Motorista/GEtra, Mat.: 54188494, 1,0 diaria, 
13 e 14/08, .
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  setetmbro  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 705364
Portaria Nº 755 de 16 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 980834/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar MaNUtENÇÕEs PrEVENtiVas E corrEtiVBas dE 
EQUiPaMENtos do HEMocENtro rEGioNal dE castaNHal/á E do HE-
MoNÚclEo dE caPaNEMa/Pa/coNdUZir sErVidorEs no período de 20  
a 29/09/2021.
  calos farias PacHEco, cPf: 243266232-68, téc. Manut./GEMaN, 
Mat.: 577146671, 9,5 diarias, daNiEl aUGUsto fErNaNdEs dE oliVEi-
ra, cPf: 244860512-20, aux.operacional /GEMaN, Mat.: 3255212, 9,5 
diarias, e EdsoN dE MoraEs NasciMENto, cPf: 101120812-15, Motoris-
ta/GEtra, Mat.: 54189238, 9,5 diarias .
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  setembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 705328

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 501 de 14 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 Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE n° 34.259 de 
22.06.2020,
r E s o l V E:
dEsiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor a coMissÃo 
do ProcEsso ElEitoral da ciPa - comissão interna de Prevenção de 
acidentes/fPEHcGV, para o exercício 2022, até a conclusão das atividades 
do processo eleitoral.

01.  dailton Pereira torres Presidente aux. administrativo Matrícula n° 54191774/1
02.  fausto ferreira lobo Membro técnico de Enfermagem Matrícula n° 57222457/2

03.  izabel celina da silva Murta secretária datilógrafo Matrícula n° 5091322/1

dÊ- sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente /fPEHcGV

Protocolo: 705213
Portaria N° 497 de 14 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 Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE n° 34.259 de 
22.06.2020,
r E s o l V E:
dEsiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor a comissão do 
processo eleitoral das eleições para compor a comissão de Ética de Enfer-
magem da fPEHcGV, exercício 2022-2023, até a conclusão das atividades 
do processo eleitoral.

danielle cristina silva do Nascimento costa
Mat. N° 57173312/1 Presidente Enfermeira corEN-Pa

Nº 83253
terezinha farias de andrade

Mat. N° 54195198/1 Membro técnico de Enfermagem corEN-Pa
Nº 143419

Jorge rocelles sobrinho da silva
Mat. N° 5895024/1 secretário Enfermeiro corEN-Pa

Nº 194368

dÊ- sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente /fPEHcGV

Protocolo: 705204
Portaria Nº 502  de 14 de seteMBro de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto 
Governamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE Nº 34259, de 
22 de junho de 2020.
resolve:
Excluir o servidor Edicley José Benjamin da cunha, Matrícula 55587887/1, 
ocupante do cargo de administrador, da comissão Permanente de sin-
dicâncias e Processos administrativos disciplinares, da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, nomeado através da Portaria 
Nº 479, de 09 de outubro de 2020.
dê-se ciência, registre-se,publique-se e cumpra-se.
ivete Gadelha Vaz
diretora Presidente/fHcGV

Protocolo: 705170

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 269/21
Nome: iraNilda fErrEira BotElHo*
Matrícula: 57208604/1
cargo/ lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 23/08/2021 a 05/09/2021
*republicado devido a incorreções no DOE nº 34.701/16.09.2021 
(Nome).

Protocolo: 705163
Laudo: 265/21
Nome: GirlENE fErrEira QUiNGosta
Matrícula: 5900020/1
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 23/08/2021 a 24/08/2021

Protocolo: 705485

coNtrato
.

coNtrato Nº 342/2021
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento de paciente 
dos sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Valor: r$ 1.400,00 (HUM Mil E QUatrocENtos rEais)
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: Vittal MEd ProdUtos HosPitalarEs ltda
Endereço: tv. dom romualdo de seixas, 1698, sala 2005, Ed. Zion Busi-
ness - Umarizal
BElÉM – Pará - cEP: 66050-110
telefone: 091) 3269-5718
E-mail: vittalmed@vittalmed.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 705195
contrato: 337/2021
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ço de manutenção dos 02 (dois) transformadores: subestações cEMEc 
750KVa Nº 85803 e cEMEc 150KVa Nº 111161, com troca e regeneração 
de óleo, além de coleta de óleo para análises físico-química e cromatográ-
fica, da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ r$ 38.095,73 (trinta e oito mil noventa e cinco reais e setenta 
e três centavos)
data de assinatura: 13/09/2021.
Vigência início em 13/09/2021 e término em 12/12/2021.
inexigibilidade nº 28/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 269, 0103
origem do recurso Estadual
coNtratado: traEl sErViÇos E coMÉrcio dE traNsforMadorEs 
ElÉtricos ltda
Endereço: rua distrito industrial, Nº 525, setor f, Quadra 13, lote 1, 
Bairro: distrito industrial
aNaNiNdEUa - Pa - cEP: 67035-330
telefone: (91) 3255-4004
E-Mail: dimaspereira@trael.com.br / comercial.pa@trael.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 705215
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 503, de 16 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 Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE n° 34.259 de 
22/06/2020.
rEsolVE:
torNar sEM EfEito, a Portaria nº 488 de 13 de setembro de 2021, publi-
cada no doE n° 34.697 de 14/09/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente / fHcGV

Protocolo: 705696

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

errata
.

errata da Portaria Nº 391 de 25 de aGosto de 2.021, PUBli-
cada No doE Nº. 34.688 dE 02/09/2021.
oNde se LÊ:
Período: 01.10.2021 a 30.11.2021
Leia-se:
Período: 01.10.2021 a 29.11.2021

Protocolo: 705179

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria nº 255 de 14.09.2021, publicada no doE nº 34.701 de 
16.09.2021
assunto: férias
Nome: MarilEY Katia aGUiar da silVa
onde lê se: id. funcional nº 5569229/4
Leia-se: id. funcional nº 5692229/4

Protocolo: 705396

diÁria
.

Portaria nº 257 de 15 de setembro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: construção e pavimentação da transcarajás.
origem: Belém
destino(s): Marabá/carajás
servidor (a): adler Gerciley almeida da silveira
cargo: secretário de Estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 06 a 07/08/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria nº 258 de 15 de setembro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: assinatura de convênio para construção de ponte de concreto 
armado sobre o rio Encantado e assinatura de ordem de serviço para cons-
trução de uma nova ponte sobre o rio itacaiunas.
origem: Belém
destino(s): Nova ipixuna/Marabá
servidor (a): adler Gerciley almeida da silveira
cargo: secretário de Estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 11/08/2021
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria nº 259 de 15 de setembro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: assinatura ordem de serviço Pa-462.
origem: Belém
destino(s): augusto corrêa
servidor (a): adler Gerciley almeida da silveira
cargo: secretário de Estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 27/08/2021
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria nº 260 de 15 de setembro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acompanhar o Gerente de Material e Patrimônio para vistoria 
técnica no 1º Núcleo regional de castanhal e localidades subordinadas 
(igarapé-açu, Marapanim, santo antônio do tauá e santa Barbara).
origem: Belém
destino(s): castanhal/igarapé-açu/Marapanim/santo antônio do tauá
servidor (a): João domingos Vieira da silva

cargo: Motorista
id. funcional: 2038226/1
Período: 01 a 03/08/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 705392

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 019/2021.
oBJEto: construção de 01 (ponte) em concreto armado, de estrutura 
mista (aço e concreto), sobre o rio fresco (480,00m x 10,00m), localizado 
na Pa-279, trecho: distrito de taboca / são félix do Xingu, no Município de 
são félix do Xingu, na região de integração do araguaia, sob a Jurisdição 
do 6° Núcleo regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 019/2021 – sEtraN.
Vencedora: PaUlitEc coNstrUÇÕEs ltda.
Valor: r$ 56.655.845,51
Belém, 16 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa
Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 705420
resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 009/2021.
oBJEto: construção e Pavimentação da Pa-430, com extensão de 32,20 
km, trecho Entroncamento Pa-430 / Vila Mocoóca, na região de integração 
do Guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 009/2021 – sEtraN.
Vencedora: B.a. MEio aMBiENtE ltda.
Valor: r$ 30.471.750,37
Belém, 16 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa
Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 705426
resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 014/2021.
oBJEto: construção e Pavimentação da Pa-220, trecho entroncamento 
rodovia Pa-136 – Entronc. Pa-395, sub-trecho Km 22,00 / Entronc. Pa-395 
(lote ii), com extensão de 20,00 km, na região de integração do Guamá, 
sob a Jurisdição do 1° Núcleo regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 014/2021 – sEtraN.
Vencedora: Via Pará coNstrUtora ltda.
Valor: r$ 18.017.152,44
Belém, 16 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa
Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 705428
resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 015/2021.
oBJEto: construção e Pavimentação da Pa-424, trecho Entroncamento 
rodovia Br-316 (colônia do Prata) / igarapé açu, com extensão de 26,00 
km, na região de integração do Guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo 
regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 015/2021 – sEtraN.
Vencedora: arf coNstrUÇÕEs E ENGENHaria EirEli
Valor: r$ 18.551.897,50
Belém, 16 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa
Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 705429
eXtrato de terMo de rescisÃo coNtratUaL
ProcEsso Nº: 2015/518396  aNEXo: 2015/488716
coNtrato N º 01/2016
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: a rescisão do contrato 01/2016 tem amparo no 
art. 79, inciso ii, da lei nº 8.666/93, cláusula XViii do contrato originário, 
em conformidade com os despachos e elementos constantes do processo 
administrativo nº 2015/488716 e autorizo superior do Exmo. sr. secretá-
rio de Estado de transportes.
ModalidadE: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 02/2015.
data da assiNatUra: 30/08/2021.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs.
cNPJ: 04.953.717/0001-09.
coNtratada: claro s/a.
cNPJ: 40.432.544/0001-47.

Protocolo: 705439
eXtrato do coNtrato
ProcEsso Nº 2021/174130
Nº do coNtrato: 015/2021
oBJEto: a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (sMP) para 
atender a secretaria de Estado de transportes - sEtraN, incluindo um 
sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualiza-
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ção e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do 
Plano corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos 
telefônicos móveis, de acordo com as especificações contidas no Termo 
de referência, assim como a transmissão de dados para acesso à inter-
net, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes 
serviços e o fornecimento de sistema de Business intelligence (Bi). Em 
conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais esta-
belecidas no termo de referência - anexo i do Edital, o fornecimento pela 
coNtratada à coNtrataNtE, consoante estabelecido no Processo licita-
tório 2020/256855 - dGl/sEPlad srP nº 007/2020.
Valor: r$ 36.046,08 (trinta e seis mil, quarenta e seis reais e oito cen-
tavos).
data da assiNatUra: 01/09/2021.
PraZo: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.
dotaÇÃo orÇaMENtária:Unidade orçamentária: 290101; Programa 
de trabalho: 26.122.1297.8338.000; Natureza da despesa: 33903900; 
fonte do recurso: 0101002156; Plano interno: 4120008338 c; ação: 
000213983.
dados da coNtratada
NoME: claro s/a
cNPJ: 40.432.544/0001-47
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 705449
eXtrato do coNtrato
ProcEsso Nº 2019/615226
Nº do coNtrato: 038/2021
oBJEto: a presente contratação tem como objeto a execução dos serviços 
de obra de construção e Pavimentação da Pa-462, trecho entroncamento 
rodovia Br-308 / Vila araí, com extensão de 45 km, na região de integra-
ção do Guamá, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional, conforme especifi-
cações contidas no termo de referência nº 002/2021-dirtEc, anexo i e 
apêndices do edital.
Valor: 45.315.987,75 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quinze mil, 
novecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
data da assiNatUra: 27/08/2021.
PraZo: 13 (treze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.
ModalidadE: concorrência Pública n° 013/2021.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7429; 
Natureza da despesa: 449051; fonte de recurso: 012500000; origem do 
recurso: tesouro.
dados da coNtratada
NoME: d fátiMa coNstrUtora ltda.
cNPJ: 22.208.322/0001-63.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 705451
resULtado do JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo e 
coNVocaÇÃo das eMPresas 
Modalidade: concorrência Número: n.º 02/2021. 
oBJEto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 5º Núcleo regional, na região de integração do araguaia. 
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão Per-
manente de licitação, torna público o resultado do julgamento do recurso 
administrativo interposto pela empresa traNsVias coNstrUÇÕEs E tEr-
raPlENaGEM ltda. após o exame realizado pela coordenadoria Jurídica 
através da Manifestação Jurídica n° 397/2021 e ratificada pelo Exmo. Sr. 
secretário de Estado de transportes, que resolveu: manter a inabilitação 
da empresa. 
Bem como torna público o julgamento do recurso administrativo interpos-
to pela coNstrUtora NortE Brasil. após reconsideração da decisão da 
comissão Permanente de licitação e o exame realizado pela coordenadoria 
Jurídica através da Manifestação Jurídica n° 397/2021 e ratificada pelo 
Exmo. sr. secretário de Estado de transportes, que resolveu: habilitar a 
empresa recorrente. 
as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 
20/09/2021, às 11h00min, para abertura e julgamento das propostas de 
preços. 
Belém, 16 de setembro de 2021. 
Victor rocHa dE soUZa Presidente da c.P.l – sEtraN

Protocolo: 705732

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Na publicação 703074 referente a Portaria 124/2021-GP, publicada no 
doE 34.696 de 13 de setembro de 2021,
onde se lê:

MatrÍcUla NoME GoZo aQUisitiVo
5945620 andré filipe silva ferreira 13/10/2021 a 22/10/2021 2020/2021

leia-se:
MatrÍcUla NoME GoZo aQUisitiVo

5945620 andré filipe silva ferreira 13/10/2021 a 27/10/2021 2020/2021

Protocolo: 705126

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato 019/2020-cPH
oBJEto: inclusão no oBJEto e aditiVo dE Valor do contra-
to nº 019/2020-cPH, conforme solicitação constante do Processo nº 
2021/907235. o objeto passa a ter a inclusão da prestação dos serviços de 
Gerenciamento, supervisão, assessoramento para apoio à fiscalização de 
obras e serviços de Engenharia para a construção dos terminais Hidroviá-
rios de Passageiros e cargas nos Municípios de aveiro, icoaraci e senador 
José Porfírio.
o valor do referido contrato suportará acréscimo no valor de r$1.648.708,75 
(um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e oito reais e se-
tenta e cinco centavos).
data de assinatura: 15/09/2021
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575 e 26.784.1486.7576.
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449035
cNPJ: 39.967.454/0001-71 - coNsÓrio lH Portos do Pará.
Endereço: avenida senador lemos, nº 791, Ed. síntese Plaza, sala 510, 
bairro Umarizal, cEP: 66.050-005.
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto.

Protocolo: 705171

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 693/2021 – arcoN - Pa, de 16 de seteMBro 2021. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o Processo Eletrônico 
n.º 2021/922887; rEsolVE: i – aUtoriZar EdMilsoN soUZa da silVa 
JUNior, matricula nº 5946055/2, ocupante do cargo de Gerente a gozar 
20 (vinte) dias de férias, interrompida através da Portaria n.º 147/2021 de 
21/01/2021, publicado no doE n° 34.472 referente ao período aquisitivo 
2020/2021, no período de 01/09/2021 a 20/09/2021. ii – o efeito desta 
Portaria retroagirá a contar de 01/09/2021. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErViÇos PÚBli-
cos do Estado do Pará, 16 dE sEtEMBro 2021. dENisE rodriGUEs 
BraNdao PiMENta diretor Geral em exercício – arcoN-Pa

Protocolo: 705367

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 309 de 16 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 2021/529360
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013
r E s o l V E:
art.1º - dEsiGNar, o servidor lUiZ octaVio raBElo JUNior, matrícula 
n° 23795/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atuar como 
fiscal no convênio nº 14/2021 – sEdaP, celebrado com o Município de 
Brasil Novo, cNPJ/Mf sob o nº. 34.887.950/0001-00.
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: 705703
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Portaria Nº 307 de 16 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 2021/565735
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l V E:
art.1º - dEsiGNar, o servidor fErNaNdo aUGUsto BraGa dUtra, ma-
trícula n° 16659/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atu-
ar como fiscal no convênio nº 18/2021 – sEdaP, celebrado com o Municí-
pio de almeirim, cNPJ/Mf sob o nº. 05.139.464/0001-05.
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: 705679
Portaria Nº 308 de 16 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 2021/634565
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l V E:
art.1º - dEsiGNar, o servidor lUZiNEtE farias do saNtos, Matricula 
nº 22920/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atuar como 
fiscal no convênio nº 19/2021 – sEdaP, celebrado com o Município de são 
domingos do araguaia, cNPJ/Mf sob o nº. 83.211.391/0001-10.
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 de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 705665
Portaria Nº 300 de 14 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENVolViMENto aGroPEcUario E da 
PEsca, iNtEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
considerando o processo nº 2021/1011083
r E s o l V E:
CONCEDER, a gratificação de Atividade de Motorista-GAM, ao servidor 
EValdo carNEiro das cHaGas, matrícula nº 22314/ 1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado nesta secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca –sEdaP, a contar de 01.09.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- sEdaP.

Protocolo: 705255

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°286 de 01 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/957389;
rEsolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora clEidE rEGiNa da silVa iMBiri-
Ba, mat. 10332/ 1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, no 
período de 04/08/2021 a 18/08/2021, conforme laudo médico nº 78493.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUcas ViEira torrEs
secretário adjunto da sEdaP

Protocolo: 705252

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias  536/2021
BENEficiário: amanda ribeiro cordovil
oNde se LÊ: dEstiNo: Mãe do rio/Pa
Leia-se: dEstiNo: Mãe do rio e são Miguel do Guamá/Pa
oNde se LÊ: PErÍodo: 21 a 23/09/2021
Leia-se: dEstiNo: 22 a 24/09/2021.

Protocolo: 705530

.

.

coNtrato
.

contrato nº 125/2021-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 03, na quantidade de 03 (três) tratorEs aGrÍco-
las PlataforMados, 75 cV, coM PlaiNa ou superior.
Valor Global: r$ 419.670,00 (Quatrocentos e dezenove Mil, seiscentos e 
setenta reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 16/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/09/2022
contratado: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria dE MáQUiNas ltda
Endereço: rua Eduardo Borsari, nº 1595 distrito industrial domingos Gio-
mi – indaiatuba/sP – cEP: 13.347-320.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 705399
contrato nº 117/2021-sedaP
Pregão Eletrônico srP nº 015/2020-sEdaP
Emenda de Bancada – dep. Hélio leite
objeto: aQUisiÇÃo dE VEicUlos aUtoMotorEs, iMPlEMENtos aGri-
colas, MáQUiNas E EQUiPaMENtos dE aPoio a aGricUltUra E 
aGroiNdUstria item 03 na quantidade de 08 (oito) tratorEs aGrÍco-
las 75 cv, com plaina ou superior.
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 16/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/09/2022
coNtratado: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria dE MáQUiNas ltda
ENdErEÇo: rUa EdUardo Borsari, N° 1595 distrito iNdUstrial 
doMiNGos GioMi – iNdaiatUBa/sP - cEP: 13.347-320
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 705389
contrato nº 121/2021-sedaP
Pregão Eletrônico srP nº 015/2020-sEdaP
Emenda: 21dEMP00191 – dep. Miro sanova
objeto: aQUisiÇÃo dE VEicUlos aUtoMotorEs, iMPlEMENtos aGri-
colas, MáQUiNas E EQUiPaMENtos dE aPoio a aGricUltUra E 
aGroiNdUstria item 61, na quantidade de 02 (duas) MotociclEtas, 
Pot MÍNiMa, 14cV E 160cc, EQUiPada coM aNtENa corta PiPa; ou 
superior.
Valor Global: r$ 25.600,00 (Vinte e cinco Mil e seiscentos reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 16/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/09/2022
contratado: MÔNaco MotocENtEr coMErcial ltda
Endereço: rod. augusto Montenegro km 7,5 s/s, Bairro: Parque Verde, 
cep: 66.635-110, Belém/Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 705395
contrato nº 116/2021-sedaP
Pregão Eletrônico srP nº 015/2020-sEdaP
Emenda: 20dEMP00004 e 21dEMP00182- dep. HiltoN aGUiar
objeto: aQUisiÇÃo dE VEicUlos aUtoMotorEs, iMPlEMENtos aGri-
colas, MáQUiNas E EQUiPaMENtos dE aPoio a aGricUltUra E 
aGroiNdUstria item 03, na quantidade de 01 (um) trator aGrÍcola 
75 cv, com plaina ou superior.
Valor Global: r$ 139.890,00 (cento e trinta e Nove 5Mil e oitocentos e 
Noventa reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 16/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/09/2022
contratado: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria dE MáQUiNas ltda
Endereço: rua Eduardo Borsari, nº 1595 distrito industrial domingos Gio-
mi – indaiatuba/sP – cEP: 13.347-320.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 705403
contrato nº 94/2021-sedaP
Pregão Eletrônico srP nº 015/2020-sEdaP
contrato de repasse n° 1042.646.66- siNcoV 847270
objeto: aQUisiÇÃo dE VEicUlos aUtoMotorEs, iMPlEMENtos aGri-
colas, MáQUiNas E EQUiPaMENtos dE aPoio a aGricUltUra E 
aGroiNdUstria item 03, na quantidade de 03 (três) tratorEs aGrÍco-
las PlataforMados (com plaina) ou superior.
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Valor Global: r$ 419.670,00 (Quatrocentos e dezenove Mil e seiscentos e 
setenta reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 15/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/09/2022
contratado: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria dE MáQUiNas ltda
Endereço: rua Eduardo Borsari, nº 1595 distrito industrial domingos Gio-
mi – indaiatuba/sP – cEP: 13.347-320.
ordenador: lUcas ViEira torrEs

Protocolo: 705291

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3° terMo aditiVo ao coNtrato N° 116/2020 - sedaP
oBJEto: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNtrato Por Mais 
120(cENto E ViNtE dias) o PraZo dE ViGÊNcia E Por Mais 86(oitEN-
ta E sEis) dias o PraZo dE EXEcUÇÃo.
PraZo dE ViGÊNcia: 16/09/2021 até 14/01/2022.
PraZo dE EXEcUÇÃo: 21/10/2021 até 14/01/2022.
data dE assiNatUra: 16/09/2021.
coNtratado: M. PaMPloNa coNstrUÇÕEs EirEli EPP
JUstificatiVa: Para atENdEr iNtErEssE PÚBlico.
ENdErEÇo: avenida senador lemos, n° 2343, sala 8, Bairro do telegrafo, 
na cidade de Belém-Pa, cEP 66.113-000, BElÉM/Pa
cNPJ/Mf 19.578.735/0001-25
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 705527

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 18/2021 – sedaP
Processo nº 2021/565735
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para aquisição de motonive-
ladora para o município de almeirim - Pará.
data de assinatura: 15/09/2021
Valor total: r$ 1.400.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos Mil reais).
contrapartida: r$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de des-
pesa: 444042, fonte de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022.
convenente: MUNicÍPio dE alMEiriM, cNPJ nº 05.139.464/0001-05.
Endereço: rodovia almeirim Panaica, anexo a, cEP: 68.230-000, no Muni-
cípio de almeirim, Estado do Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 705276
convênio n° 14/2021 – sedaP
Processo nº 2021/529360
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para aquisição de Equipamen-
tos para o Município de Brasil Novo.
data de assinatura: 15/09/2021
Valor total: r$ 868.420,00 (oitocentos e sessenta e oito Mil e Quatrocen-
tos e Vinte reais).
contrapartida: r$ 34.736,80 (trinta e Quatro Mil, setecentos e trinta e 
seis reais e oitenta centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de des-
pesa: 449052, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 17/09/2021 a 16/05/2022.
convenente: MUNicÍPio dE Brasil NoVo, cNPJ nº 34.887.950/0001-00.
Endereço: rua castelo Branco, n° 821 - centro, cEP 68.148-000, no Mu-
nicípio de Brasil Novo-Pa.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 705272
convênio n° 21/2021 – sedaP
Processo nº 2021/532501
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para aquisição de Equipa-
mentos para o Município de Brasil Novo(01 Motoniveladora e 01 carreta 
agrícola).
data de assinatura: 16/09/2021
Valor total: r$ 652.189,33 (seiscentos e cinquenta e dois Mil, cento e 
oitenta e Nove reais e trinta e três centavos).
contrapartida: r$ 26.087,57 (Vinte e seis Mil, oitenta e sete reais e cin-
quenta e sete centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715, Elemento de des-
pesa: 449042, fonte de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8715.
Prazo de Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022.
convenente: MUNicÍPio dE Brasil NoVo, cNPJ nº 34.887.950/0001-00.
Endereço: rua castelo Branco, n° 821 - centro, cEP 68.148-000, no Mu-
nicípio de Brasil Novo-Pa.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 705404

convênio n° 19/2021 – sedaP
Processo nº 2021/634565
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: aquisição de maquinário para o município de são domingos do 
araguaia - Pará.
data de assinatura: 16/09/2021
Valor total: r$ 1.286.400,00 (Hum Milhão e duzentos e oitenta e seis Mil 
e Quatrocentos reais).
contrapartida: r$ 53.600,00(cinquenta e três Mil e seiscentos reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de des-
pesa: 444042, fonte de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022.
convenente: MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do araGUaia, cNPJ nº 
83.211.391/0001-10.
Endereço: rua acrísio santos, cEP: 68.520-000, no Município de são do-
mingos do araguaia, Estado do Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 705235

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 034/2021
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: custear despesas com prestação de serviço Pessoa Jurídica 
para reparo e reposição de materiais elétricos da regional de redenção 
que sofreu um curto circuito vindo a danificar o sistema elétrico do pré-
dio que já não se encontrava em boas condições (fio, lâmpadas, disjuntor 
etc...).
BENEficiário: Paulo Henrique araújo cavalcanti
carGo/ fUNÇÃo: coordenador regional
MatrÍcUla: 5939814
Valor: r$  7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
ProJEto atiVidadE. 7552
foNtE dE rEcUrso:  0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa: 3390-39
ProcEsso ElEtrÔNico: 2021/936879
ordENador: Giovanni corrêa Queiróz
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - in-
terino

Protocolo: 705250

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 554/2021
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(a): lucas Vieira torres
carGo/fUNÇÃo: secretário adjunto/sEdaP
MatricUla: 591799
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: altamira/Pa
oBJEtiVo: Participar de reuniões com Produtores cacau, e sindicados.
PErÍodo: 23 a 24/09/ 2021
Nº dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: Giovanne corrêa Queiróz - secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca/sEdaP

Protocolo: 705619
Portaria Nº 548/2021
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: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: Motorista
MatrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Goianésia; Jacundá; Marabá e itupiranga/Pa
oBJEtiVo: conduzir as servidoras Martha Nilvia Gomes Pina e ana lucia da 
costa Guerreiro aos referidos municípios.
PErÍodo: 20 a 25/09/ 2021
Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino
Portaria Nº 549/2021
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: antonio fernando de souza reis
 carGo: Engenheiro agrônomo
 MatricUla: 24350
 oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: santa Bárbara/Pa
OBJETIVO: Participar do encerramentodo Curso de beneficiamento Primá-
rio de cacau na comunidade Expedido ribeiro.
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PErÍodo: 17/09/2021
Nº dE diárias: ½ (meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino
Portaria de diÁria Nº 550/2021 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019
BENEficiário: fábio andré tourão
carGo/fUNÇÃo: técnico de Gestão em Pesca e aquicultura
MatricUla: 5899478
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo a: Breves/Pa
oBJEtiVo: realizar curso de manejo de piscicultura.
PErÍodo: 21 a 27/09/ 2021
Nº dE diárias: 6 ½ (seis e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino
Portaria de diÁria Nº 551/2021 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019
BENEficiário(a): átila santos Brandão
carGo/fUNÇÃo: técnico de Gestão em Pesca e aquicultura
MatricUla: 57210925
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo a: Breves/Pa
oBJEtiVo: realizar curso de manejo de piscicultura.
PErÍodo: 21 a 27/09/ 2021
Nº dE diárias: 6 ½ (seis e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 705510

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 303, de 14 de setembro de 2021 - Publicado no doE nº 
34.699 em 15/09/2021 Protocolo: 704272
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ, secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 705287
Portaria Nº 305 de 15 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
r E s o l V E:
torNar sEM EfEito a contar de 08.09.2021, a portaria nº 270 de 
20.08.2021, publicada no doE nº 34.678 de 23.08.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUcas ViEira torrEs
secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-sEdaP.

Protocolo: 705257

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

ProcEsso NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2018/273461 EsloN aGUiar MartiNs sÍtio NassaU 81,3746Ha caPaNEMa 1363/2021

2011/161289 rEiNaldo dE oliVEira 
MartiNs

GraNJa Nossa sENHo-
ra da coNcEiÇÃo 36,1837Ha saNta BarBara 

do Pará 1364/2021

2012/346740 liNdoMar da silVa 
saNtos faZENda BErraNtE 489,4792Ha Eldorado dos 

caraJas 1365/2021

2012/478600 carlos alBErto Barros 
dE liMa faZENda Vitoria ii 786,0449Ha ParaGoMiNas 1366/2021

Belém(Pa), 16/09/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 705405

Portaria N° 1362 de 16 de seteMBro de 2021
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que o itErPa, através da Portaria nº 019, de 14 de janei-
ro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.808, de 15 
de janeiro de 2015, arrecadou a área de terras denominada GlEBa MoJU 
iii – PartE a, localizada no Município de Moju, com área de 19.866,5122 
ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca 
de Moju sob o nº 9.815, livro: 2/att, folha: 215;
coNsidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da Gleba 
Moju iii – Parte a, para eliminar sobreposições com glebas estaduais, qui-
lombos já matriculados e assentamento federal e prezando para que seu 
limite seja definido a partir estradas e acidentes geográficos identificáveis 
em campo, os quais foram vetorizados de imagens, bem como para aten-
der a regularização fundiária de áreas parcialmente inseridas na referida 
Gleba;
coNsidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2010/128910.
rEsolVE:
i – rEtificar o perímetro da área da Gleba Moju iii – Parte a, localizada 
no Município de Moju, de uma área de 19.866,5122 ha, para uma área de 
13.734,7099 ha (treze mil, setecentos e trinta e quatro hectares, setenta 
ares e noventa e nove centiares) com limites, confrontações e demais es-
pecificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elaborado pelo 
itErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste perímetro no 
marco M-001, de coordenada N =  9.805.338,61m e E = 778.436,25m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba ribeira do Jambuaçú 
(Matrícula: 7.983, livro: 2-aaN, folha: 083), com a seguinte distância: 
1.495,00 m e azimute plano 128°35’35” até o marco M-002, de coordena-
da N = 9.804.406,05m e E = 779.604,74m; 571,62 m e azimute plano 
128°35’32” até o marco M-003, de coordenada N = 9.804.049,49m e E = 
780.051,52m; 166,01 m e azimute plano 128°35’42” até o marco M-004, 
de coordenada N = 9.803.945,93m e E = 780.181,27m; 1.508,80 m e 
azimute plano 128°35’34” até o marco M-005, de coordenada N = 
9.803.004,77m e E = 781.360,55m; 909,88 m e azimute plano 87°45’03” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.803.040,48m e E = 782.269,73m; 
114,19 m e azimute plano 358°41’07” até o marco M-007, de coordenada 
N = 9.803.154,64m e E = 782.267,11m; 30,19 m e azimute plano 
358°41’25” até o marco M-008, de coordenada N = 9.803.184,82m e E = 
782.266,42m; 86,33 m e azimute plano 358°41’09” até o marco M-009, de 
coordenada N = 9.803.271,13m e E = 782.264,44m; 36,81 m e azimute 
plano 86°09’10” até o marco M-010, de coordenada N = 9.803.273,60m e 
E = 782.301,17m; deste, segue confrontando com o limite do assenta-
mento federal Pa santa Maria i e ii, com a seguinte distância: 25,42 m e 
azimute plano 113°16’00” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.803.263,56m e E = 782.324,52m; 302,16 m e azimute plano 87°16’34” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.803.277,92m e E = 782.626,34m; 
51,32 m e azimute plano 87°16’29” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.803.280,36m e E = 782.677,60m; 123,43 m e azimute plano 87°16’27” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.803.286,23m e E = 782.800,89m; 
247,33 m e azimute plano 87°18’18” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.803.297,86m e E = 783.047,95m; 507,89 m e azimute plano 87°36’20” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.803.319,08m e E = 783.555,40m; 
74,41 m e azimute plano 89°14’43” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.803.320,06m e E = 783.629,80m; deste segue pelo limite Municipal 
(iBGE 2019) entre Moju e acará, com a seguinte distância: 89,01 m e 
azimute plano 181°46’13” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.803.231,09m e E = 783.627,05m; 79,88 m e azimute plano 162°38’09” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.803.154,85m e E = 783.650,89m; 
209,28 m e azimute plano 181°02’06” até o marco M-020, de coordenada 
N = 9.802.945,60m e E = 783.647,11m; 448,98 m e azimute plano 
187°02’30” até o marco M-021, de coordenada N = 9.802.500,01m e E = 
783.592,07m; 514,14 m e azimute plano 183°27’52” até o marco M-022, 
de coordenada N = 9.801.986,81m e E = 783.561,00m; 573,87 m e 
azimute plano 178°49’22” até o marco M-023, de coordenada N = 
9.801.413,06m e E = 783.572,79m; 422,37 m e azimute plano 192°29’31” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.801.000,69m e E = 783.481,43m; 
330,37 m e azimute plano 199°11’42” até o marco M-025, de coordenada 
N = 9.800.688,69m e E = 783.372,81m; 642,82 m e azimute plano 
206°56’19” até o marco M-026, de coordenada N = 9.800.115,62m e E = 
783.081,59m; 592,87 m e azimute plano 213°38’05” até o marco M-027, 
de coordenada N = 9.799.622,00m e E = 782.753,20m; 216,88 m e 
azimute plano 221°16’14” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.799.458,99m e E = 782.610,14m; 332,39 m e azimute plano 221°16’21” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.799.209,17m e E = 782.390,88m; 
382,91 m e azimute plano 226°43’41” até o marco M-030, de coordenada 
N = 9.798.946,70m e E = 782.112,08m; 157,55 m e azimute plano 
218°34’51” até o marco M-031, de coordenada N = 9.798.823,54m e E = 
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782.013,83m; deste, segue confrontando com o limite da comunidade re-
manescente de Quilombos de Jacunday (Matrícula: 7.780, livro: 2-aaM, 
folha: 80), com a seguinte distância: 80,89 m e azimute plano 323°30’20” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.798.888,57m e E = 781.965,72m; 
2.035,40 m e azimute plano 247°00’48” até o marco M-033, de coordena-
da N = 9.798.093,71m e E = 780.091,94m; 424,80 m e azimute plano 
116°01’44” até o marco M-034, de coordenada N = 9.797.907,30m e E = 
780.473,65m; 1.374,03 m e azimute plano 67°26’04” até o marco M-035, 
de coordenada N = 9.798.434,57m e E = 781.742,49m; deste segue pelo 
limite Municipal (iBGE 2019) entre Moju e acará, com a seguinte distân-
cia: 474,26 m e azimute plano 203°46’51” até o marco M-036, de coorde-
nada N = 9.798.000,58m e E = 781.551,25m; 97,45 m e azimute plano 
199°34’29” até o marco M-037, de coordenada N = 9.797.908,76m e E = 
781.518,60m; deste, segue confrontando com o limite da comunidade re-
manescente de Quilombos de Jacunday (Matrícula: 7.780, livro: 2-aaM, 
folha: 80), com a seguinte distância: 754,06 m e azimute plano 247°36’50” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.797.621,58m e E = 780.821,37m; 
2.112,25 m e azimute plano 247°58’11” até o marco M-039, de coordena-
da N = 9.796.829,28m e E = 778.863,34m; 488,71 m e azimute plano 
314°24’56” até o marco M-040, de coordenada N = 9.797.171,31m e E = 
778.514,26m; 439,91 m e azimute plano 259°38’57” até o marco M-041, 
de coordenada N = 9.797.092,27m e E = 778.081,51m; deste, segue con-
frontando com o limite da associação Quilombola dos agricultores de são 
Manoel (Matrícula: 7.752, livro: 2-aaM, folha: 52), com a seguinte distân-
cia: 2.641,65 m e azimute plano 356°15’28” até o marco M-042, de coor-
denada N = 9.799.728,29m e E = 777.909,10m; 194,39 m e azimute 
plano 294°55’02” até o marco M-043, de coordenada N = 9.799.810,19m 
e E = 777.732,80m; 156,63 m e azimute plano 294°55’03” até o marco 
M-044, de coordenada N = 9.799.876,18m e E = 777.590,75m; 1.450,03 
m e azimute plano 294°55’02” até o marco M-045, de coordenada N = 
9.800.487,09m e E = 776.275,69m; 92,16 m e azimute plano 344°02’49” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.800.575,70m e E = 776.250,36m; 
1.841,25 m e azimute plano 278°12’29” até o marco M-047, de coordena-
da N = 9.800.838,57m e E = 774.427,97m; 1.732,73 m e azimute plano 
208°18’56” até o marco M-048, de coordenada N = 9.799.313,16m e E = 
773.606,09m; 1.133,03 m e azimute plano 208°18’54” até o marco M-049, 
de coordenada N = 9.798.315,69m e E = 773.068,67m; 1.201,92 m e 
azimute plano 70°51’04” até o marco M-050, de coordenada N = 
9.798.709,95m e E = 774.204,09m; 1.281,27 m e azimute plano 
158°25’05” até o marco M-051, de coordenada N = 9.797.518,51m e E = 
774.675,38m; 40,75 m e azimute plano 158°24’55” até o marco M-052, de 
coordenada N = 9.797.480,62m e E = 774.690,37m; 315,58 m e azimute 
plano 158°25’06” até o marco M-053, de coordenada N = 9.797.187,16m 
e E = 774.806,45m; 11,65 m e azimute plano 158°23’25” até o marco 
M-054, de coordenada N = 9.797.176,33m e E = 774.810,74m; 12,48 m 
e azimute plano 158°25’43” até o marco M-055, de coordenada N = 
9.797.164,72m e E = 774.815,33m; 9,28 m e azimute plano 167°56’23” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.797.155,64m e E = 774.817,27m; 
deste, segue confrontando com o limite da comunidade remanescente de 
Quilombo de santa Maria de Mirindeua (Matrícula: 7.778, livro: 2-aaM, 
folha: 78), com a seguinte distância: 68,12 m e azimute plano 273°11’53” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.797.159,44m e E = 774.749,26m; 
24,36 m e azimute plano 264°20’44” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.797.157,04m e E = 774.725,02m; 107,03 m e azimute plano 
287°47’42” até o marco M-059, de coordenada N = 9.797.189,75m e E = 
774.623,11m; 32,23 m e azimute plano 287°47’39” até o marco M-060, de 
coordenada N = 9.797.199,60m e E = 774.592,42m; 11,53 m e azimute 
plano 287°46’30” até o marco M-061, de coordenada N = 9.797.203,12m 
e E = 774.581,44m; 49,45 m e azimute plano 287°47’37” até o marco 
M-062, de coordenada N = 9.797.218,23m e E = 774.534,36m; 68,60 m 
e azimute plano 287°47’54” até o marco M-063, de coordenada N = 
9.797.239,20m e E = 774.469,04m; 170,97 m e azimute plano 336°02’26” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.797.395,44m e E = 774.399,61m; 
196,34 m e azimute plano 232°17’29” até o marco M-065, de coordenada 
N = 9.797.275,35m e E = 774.244,28m; 65,41 m e azimute plano 
209°10’01” até o marco M-066, de coordenada N = 9.797.218,23m e E = 
774.212,40m; 264,72 m e azimute plano 209°09’50” até o marco M-067, 
de coordenada N = 9.796.987,07m e E = 774.083,40m; 280,89 m e 
azimute plano 209°09’57” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.796.741,79m e E = 773.946,51m; 205,62 m e azimute plano 209°09’51” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.796.562,24m e E = 773.846,31m; 
492,19 m e azimute plano 199°56’40” até o marco M-070, de coordenada 
N = 9.796.099,57m e E = 773.678,42m; 449,92 m e azimute plano 
181°24’17” até o marco M-071, de coordenada N = 9.795.649,79m e E = 
773.667,39m; 974,47 m e azimute plano 197°23’47” até o marco M-072, 
de coordenada N = 9.794.719,89m e E = 773.376,04m; 96,53 m e azimu-
te plano 197°23’49” até o marco M-073, de coordenada N = 9.794.627,78m 
e E = 773.347,18m; 434,34 m e azimute plano 197°23’52” até o marco 
M-074, de coordenada N = 9.794.213,31m e E = 773.217,31m; deste, 
segue confrontando com o limite da Gleba Estadual santana do Baixo (Ma-
trícula: 8.061, livro: 2-aaN, ficha:161), com a seguinte distância:  203,61 
m e azimute plano 7°38’15” até o marco M-075, de coordenada N = 
9.794.415,11m e E = 773.244,37m; 1.542,03 m e azimute plano 
304°15’53” até o marco M-076, de coordenada N = 9.795.283,30m e E = 
771.969,97m; 363,16 m e azimute plano 304°15’51” até o marco M-077, 
de coordenada N = 9.795.487,76m e E = 771.669,84m; 297,01 m e 
azimute plano 304°15’59” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.795.654,99m e E = 771.424,38m; 886,00 m e azimute plano 304°15’52” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.796.153,82m e E = 770.692,15m; 
362,83 m e azimute plano 163°41’09” até o marco M-080, de coordenada 
N = 9.795.805,60m e E = 770.794,07m; 619,65 m e azimute plano 
221°53’08” até o marco M-081, de coordenada N = 9.795.344,28m e E = 

770.380,36m; 138,85 m e azimute plano 238°42’46” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.795.272,17m e E = 770.261,70m; 3.174,48 m e 
azimute plano 309°15’14” até o marco M-083, de coordenada N = 
9.797.280,85m e E = 767.803,55m; 1.394,91 m e azimute plano 
219°53’36” até o marco M-084, de coordenada N = 9.796.210,62m e E = 
766.908,91m; 293,28 m e azimute plano 219°53’40” até o marco M-085, 
de coordenada N = 9.795.985,61m e E = 766.720,81m; 642,91 m e 
azimute plano 219°53’36” até o marco M-086, de coordenada N = 
9.795.492,34m e E = 766.308,47m; 105,75 m e azimute plano 259°50’31” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.795.473,69m e E = 766.204,38m; 
0,03 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.795.473,67m e E = 766.204,40m; deste, segue confrontando com o 
limite da comunidade remanescente de Quilombos de Bom Jesus centro 
ouro, Nossa senhora das Graças e são Bernardino (Matrícula: 7.779, li-
vro: 2-aaM, folha: 79), com a seguinte distância: 933,08 m e azimute 
plano 242°05’52” até o marco M-089, de coordenada N = 9.795.037,02m 
e E = 765.379,79m; 283,88 m e azimute plano 318°36’22” até o marco 
M-090, de coordenada N = 9.795.249,98m e E = 765.192,08m; 633,73 m 
e azimute plano 225°57’05” até o marco M-091, de coordenada N = 
9.794.809,37m e E = 764.736,59m; 584,19 m e azimute plano 247°57’09” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.794.590,08m e E = 764.195,12m; 
497,53 m e azimute plano 153°07’15” até o marco M-093, de coordenada 
N = 9.794.146,30m e E = 764.420,06m; 723,50 m e azimute plano 
247°25’54” até o marco M-094, de coordenada N = 9.793.868,63m e E = 
763.751,96m; 396,44 m e azimute plano 304°15’46” até o marco M-095, 
de coordenada N = 9.794.091,82m e E = 763.424,32m; 107,14 m e 
azimute plano 236°18’57” até o marco M-096, de coordenada N = 
9.794.032,40m e E = 763.335,17m; 202,53 m e azimute plano 236°18’56” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.793.920,07m e E = 763.166,64m; 
530,97 m e azimute plano 236°18’59” até o marco M-098, de coordenada 
N = 9.793.625,59m e E = 762.724,81m; 549,26 m e azimute plano 
268°14’20” até o marco M-099, de coordenada N = 9.793.608,71m e E = 
762.175,81m; 266,67 m e azimute plano 198°04’25” até o marco M-100, 
de coordenada N = 9.793.355,20m e E = 762.093,08m; 263,19 m e 
azimute plano 274°42’04” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.793.376,77m e E = 761.830,78m; 185,64 m e azimute plano 347°20’31” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.793.557,90m e E = 761.790,10m; 
318,30 m e azimute plano 261°16’12” até o marco M-103, de coordenada 
N = 9.793.509,59m e E = 761.475,49m; 493,14 m e azimute plano 
190°41’39” até o marco M-104, de coordenada N = 9.793.025,02m e E = 
761.383,98m; 834,23 m e azimute plano 264°06’01” até o marco M-105, 
de coordenada N = 9.792.939,27m e E = 760.554,17m; 890,02 m e 
azimute plano 254°14’50” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.792.697,64m e E = 759.697,58m; 211,80 m e azimute plano 135°03’47” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.792.547,71m e E = 759.847,18m; 
357,79 m e azimute plano 169°16’43” até o marco M-108, de coordenada 
N = 9.792.196,17m e E = 759.913,74m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba Estadual santa luzia do Bom Prazer (Matrícula: 9.498; li-
vro: 2/aas; folha: 198), com a seguinte distância: 294,88 m e azimute 
plano 262°46’27” até o marco M-109, de coordenada N = 9.792.159,08m 
e E = 759.621,20m; 218,45 m e azimute plano 262°46’23” até o marco 
M-110, de coordenada N = 9.792.131,60m e E = 759.404,49m; 424,41 m 
e azimute plano 262°46’28” até o marco M-111, de coordenada N = 
9.792.078,22m e E = 758.983,45m; 136,16 m e azimute plano 262°46’22” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.792.061,09m e E = 758.848,37m; 
1.236,37 m e azimute plano 262°46’27” até o marco M-113, de coordena-
da N = 9.791.905,58m e E = 757.621,82m; 468,54 m e azimute plano 
262°46’28” até o marco M-114, de coordenada N = 9.791.846,65m e E = 
757.157,00m; 15,76 m e azimute plano 12°45’27” até o marco M-115, de 
coordenada N = 9.791.862,02m e E = 757.160,48m; 45,65 m e azimute 
plano 330°14’22” até o marco M-116, de coordenada N = 9.791.901,65m 
e E = 757.137,82m; 68,14 m e azimute plano 0°10’05” até o marco M-117, 
de coordenada N = 9.791.969,79m e E = 757.138,02m; 53,54 m e azimu-
te plano 61°09’23” até o marco M-118, de coordenada N = 9.791.995,62m 
e E = 757.184,92m; 70,07 m e azimute plano 42°10’17” até o marco 
M-119, de coordenada N = 9.792.047,55m e E = 757.231,96m; 24,81 m 
e azimute plano 296°15’56” até o marco M-120, de coordenada N = 
9.792.058,53m e E = 757.209,71m; 79,64 m e azimute plano 315°17’42” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.792.115,13m e E = 757.153,69m; 
79,76 m e azimute plano 237°31’24” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.792.072,30m e E = 757.086,40m; 38,52 m e azimute plano 294°08’10” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.792.088,05m e E = 757.051,25m; 
77,65 m e azimute plano 250°10’19” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.792.061,71m e E = 756.978,20m; 101,74 m e azimute plano 
284°17’59” até o marco M-125, de coordenada N = 9.792.086,84m e E = 
756.879,61m; 97,98 m e azimute plano 347°40’38” até o marco M-126, de 
coordenada N = 9.792.182,56m e E = 756.858,70m; 69,85 m e azimute 
plano 316°19’01” até o marco M-127, de coordenada N = 9.792.233,07m 
e E = 756.810,46m; 63,71 m e azimute plano 295°01’28” até o marco 
M-128, de coordenada N = 9.792.260,02m e E = 756.752,73m; 64,24 m 
e azimute plano 319°01’59” até o marco M-129, de coordenada N = 
9.792.308,53m e E = 756.710,61m; 1.029,42 m e azimute plano 18°15’30” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.793.286,12m e E = 757.033,13m; 
231,85 m e azimute plano 342°57’36” até o marco M-131, de coordenada 
N = 9.793.507,79m e E = 756.965,19m; 395,94 m e azimute plano 
67°48’46” até o marco M-132, de coordenada N = 9.793.657,31m e E = 
757.331,81m; 204,23 m e azimute plano 347°30’55” até o marco M-133, 
de coordenada N = 9.793.856,71m e E = 757.287,66m; 185,71 m e 
azimute plano 59°26’39” até o marco M-134, de coordenada N = 
9.793.951,12m e E = 757.447,58m; 60,13 m e azimute plano 59°26’35” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.793.981,69m e E = 757.499,36m; 
175,35 m e azimute plano 59°26’33” até o marco M-136, de coordenada N 
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= 9.794.070,84m e E = 757.650,36m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido sudoeste-Nordeste) do ramal sem denominação, com a seguinte 
distância: 1,13 m e azimute plano 142°55’37” até o marco M-137, de co-
ordenada N = 9.794.069,94m e E = 757.651,04m; 1,23 m e azimute plano 
21°32’28” até o marco M-138, de coordenada N = 9.794.071,08m e E = 
757.651,49m; 2,41 m e azimute plano 21°08’23” até o marco M-139, de 
coordenada N = 9.794.073,33m e E = 757.652,36m; 0,96 m e azimute 
plano 17°29’45” até o marco M-140, de coordenada N = 9.794.074,25m e 
E = 757.652,65m; 0,96 m e azimute plano 9°33’36” até o marco M-141, 
de coordenada N = 9.794.075,20m e E = 757.652,81m; 0,96 m e azimute 
plano 1°11’37” até o marco M-142, de coordenada N = 9.794.076,16m e E 
= 757.652,83m; 12,71 m e azimute plano 357°36’37” até o marco M-143, 
de coordenada N = 9.794.088,86m e E = 757.652,30m; 1,19 m e azimute 
plano 352°45’20” até o marco M-144, de coordenada N = 9.794.090,04m 
e E = 757.652,15m; 1,18 m e azimute plano 343°15’15” até o marco 
M-145, de coordenada N = 9.794.091,17m e E = 757.651,81m; 56,98 m 
e azimute plano 338°11’55” até o marco M-146, de coordenada N = 
9.794.144,07m e E = 757.630,65m; 31,17 m e azimute plano 338°32’48” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.794.173,08m e E = 757.619,25m; 
12,70 m e azimute plano 349°06’21” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.794.185,55m e E = 757.616,85m; 14,63 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.794.200,18m e E = 757.616,85m; 
54,47 m e azimute plano 9°22’21” até o marco M-150, de coordenada N = 
9.794.253,92m e E = 757.625,72m; 34,11 m e azimute plano 12°42’00” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.794.287,20m e E = 757.633,22m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba Estadual sem denomina-
ção (Matrícula: 10.031, livro: 2/aaU, folha: 031), com a seguinte distân-
cia: 95,56 m e azimute plano 145°03’57” até o marco M-152, de coorde-
nada N = 9.794.208,86m e E = 757.687,94m; 208,16 m e azimute plano 
50°09’46” até o marco M-153, de coordenada N = 9.794.342,21m e E = 
757.847,78m; 327,23 m e azimute plano 50°09’40” até o marco M-154, de 
coordenada N = 9.794.551,84m e E = 758.099,04m; 650,13 m e azimute 
plano 50°09’43” até o marco M-155, de coordenada N = 9.794.968,33m e 
E = 758.598,25m; 247,74 m e azimute plano 314°55’17” até o marco 
M-156, de coordenada N = 9.795.143,27m e E = 758.422,83m; 364,79 m 
e azimute plano 229°11’07” até o marco M-157, de coordenada N = 
9.794.904,84m e E = 758.146,75m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido sul-Norte) do ramal sem denominação, com a seguinte distân-
cia: 2,16 m e azimute plano 300°00’29” até o marco M-158, de coordena-
da N = 9.794.905,92m e E = 758.144,88m; 0,39 m e azimute plano 
301°13’06” até o marco M-159, de coordenada N = 9.794.906,12m e E = 
758.144,55m; 4,27 m e azimute plano 300°06’41” até o marco M-160, de 
coordenada N = 9.794.908,26m e E = 758.140,86m; 28,98 m e azimute 
plano 300°05’08” até o marco M-161, de coordenada N = 9.794.922,79m 
e E = 758.115,78m; 48,29 m e azimute plano 305°15’13” até o marco 
M-162, de coordenada N = 9.794.950,66m e E = 758.076,35m; 0,65 m e 
azimute plano 302°28’16” até o marco M-163, de coordenada N = 
9.794.951,01m e E = 758.075,80m; 38,41 m e azimute plano 299°44’55” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.794.970,07m e E = 758.042,45m; 
1,19 m e azimute plano 294°50’33” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.794.970,57m e E = 758.041,37m; 0,40 m e azimute plano 288°53’10” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.794.970,70m e E = 758.040,99m; 
22,10 m e azimute plano 286°41’48” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.794.977,05m e E = 758.019,82m; 0,82 m e azimute plano 283°21’37” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.794.977,24m e E = 758.019,02m; 
0,55 m e azimute plano 277°15’12” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.794.977,31m e E = 758.018,47m; 28,17 m e azimute plano 275°23’49” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.794.979,96m e E = 757.990,42m; 
0,32 m e azimute plano 273°34’35” até o marco M-171, de coordenada N 
= 9.794.979,98m e E = 757.990,10m; 21,84 m e azimute plano 272°43’44” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.794.981,02m e E = 757.968,28m; 
16,94 m e azimute plano 279°26’44” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.794.983,80m e E = 757.951,57m; 32,02 m e azimute plano 310°41’40” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.795.004,68m e E = 757.927,29m; 
24,72 m e azimute plano 325°40’48” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.795.025,10m e E = 757.913,35m; 26,62 m e azimute plano 335°55’10” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.795.049,40m e E = 757.902,49m; 
0,72 m e azimute plano 332°43’24” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.795.050,04m e E = 757.902,16m; 1,22 m e azimute plano 325°00’29” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.795.051,04m e E = 757.901,46m; 
21,42 m e azimute plano 320°01’11” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.795.067,45m e E = 757.887,70m; 0,33 m e azimute plano 318°39’08” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.795.067,70m e E = 757.887,48m; 
23,76 m e azimute plano 317°14’05” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.795.085,14m e E = 757.871,35m; 4,95 m e azimute plano 317°12’43” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.795.088,77m e E = 757.867,99m; 
19,38 m e azimute plano 319°24’53” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.795.103,49m e E = 757.855,38m; 1,15 m e azimute plano 314°17’34” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.795.104,29m e E = 757.854,56m; 
0,71 m e azimute plano 307°31’09” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.795.104,72m e E = 757.854,00m; 33,52 m e azimute plano 304°10’42” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.795.123,55m e E = 757.826,27m; 
32,14 m e azimute plano 310°36’33” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.795.144,47m e E = 757.801,87m; 23,74 m e azimute plano 336°38’35” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.795.166,26m e E = 757.792,46m; 
0,36 m e azimute plano 335°33’22” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.795.166,59m e E = 757.792,31m; 45,80 m e azimute plano 333°43’13” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.795.207,66m e E = 757.772,03m; 
38,81 m e azimute plano 346°55’25” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.795.245,46m e E = 757.763,25m; 14,01 m e azimute plano 346°55’33” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.795.259,11m e E = 757.760,08m; 
74,95 m e azimute plano 349°28’32” até o marco M-193, de coordenada N 

= 9.795.332,80m e E = 757.746,39m; 4,78 m e azimute plano 353°38’00” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.795.337,55m e E = 757.745,86m; 
31,54 m e azimute plano 353°34’25” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.795.368,89m e E = 757.742,33m; 54,85 m e azimute plano 13°38’09” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.795.422,19m e E = 757.755,26m; 
0,44 m e azimute plano 13°05’31” até o marco M-197, de coordenada N = 
9.795.422,62m e E = 757.755,36m; 0,28 m e azimute plano 8°07’48” até 
o marco M-198, de coordenada N = 9.795.422,90m e E = 757.755,40m; 
27,77 m e azimute plano 7°39’27” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.795.450,42m e E = 757.759,10m; 0,94 m e azimute plano 4°15’32” até 
o marco M-200, de coordenada N = 9.795.451,36m e E = 757.759,17m; 
1,13 m e azimute plano 354°56’34” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.795.452,49m e E = 757.759,07m; 21,00 m e azimute plano 350°40’52” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.795.473,21m e E = 757.755,67m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba Estadual aracui (Matrícu-
la: 10.333, livro: 2/aaV, folha: 133), com a seguinte distância: 224,72 m 
e azimute plano 52°16’28” até o marco M-203, de coordenada N = 
9.795.610,71m e E = 757.933,41m; 51,50 m e azimute plano 52°16’24” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.795.642,22m e E = 757.974,14m; 
94,33 m e azimute plano 317°57’54” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.795.712,28m e E = 757.910,98m; 82,26 m e azimute plano 317°57’58” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.795.773,38m e E = 757.855,90m; 
16,96 m e azimute plano 317°57’45” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.795.785,98m e E = 757.844,54m; 20,51 m e azimute plano 317°57’54” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.795.801,21m e E = 757.830,81m; 
10,90 m e azimute plano 317°58’25” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.795.809,31m e E = 757.823,51m; 100,75 m e azimute plano 
232°18’52” até o marco M-210, de coordenada N = 9.795.747,72m e E = 
757.743,78m; deste, segue pela Margem direita (sentido sul-Norte) do 
ramal sem denominação, com a seguinte distância: 18,83 m e azimute 
plano 344°43’25” até o marco M-211, de coordenada N = 9.795.765,88m 
e E = 757.738,82m; 32,72 m e azimute plano 345°37’57” até o marco 
M-212, de coordenada N = 9.795.797,58m e E = 757.730,70m; 9,70 m e 
azimute plano 345°37’12” até o marco M-213, de coordenada N = 
9.795.806,98m e E = 757.728,29m; 59,92 m e azimute plano 347°47’37” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.795.865,55m e E = 757.715,62m; 
38,58 m e azimute plano 348°25’41” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.795.903,35m e E = 757.707,88m; 6,21 m e azimute plano 348°28’22” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.795.909,43m e E = 757.706,64m; 
0,42 m e azimute plano 346°17’35” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.795.909,84m e E = 757.706,54m; 6,96 m e azimute plano 345°00’18” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.795.916,56m e E = 757.704,74m; 
59,38 m e azimute plano 344°59’16” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.795.973,91m e E = 757.689,36m; 8,81 m e azimute plano 345°00’06” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.795.982,42m e E = 757.687,08m; 
7,67 m e azimute plano 352°25’48” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.795.990,02m e E = 757.686,07m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba Estadual aracui (Matrícula: 10.333, livro: 2/aaV, folha: 
133), com a seguinte distância: 5,15 m e azimute plano 52°34’26” até o 
marco M-222, de coordenada N = 9.795.993,15m e E = 757.690,16m; 
4,92 m e azimute plano 52°25’53” até o marco M-223, de coordenada N = 
9.795.996,15m e E = 757.694,06m; 15,46 m e azimute plano 318°07’13” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.796.007,66m e E = 757.683,74m; 
deste, segue pela Margem direita (sentido sul-Norte) do ramal sem de-
nominação, com a seguinte distância: 9,93 m e azimute plano 352°28’26” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.796.017,50m e E = 757.682,44m; 
39,75 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-226, de coordenada N = 
9.796.057,25m e E = 757.682,44m; 1,22 m e azimute plano 354°50’53” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.796.058,47m e E = 757.682,33m; 
0,36 m e azimute plano 348°41’24” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.796.058,82m e E = 757.682,26m; 47,24 m e azimute plano 347°03’29” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.796.104,86m e E = 757.671,68m; 
0,46 m e azimute plano 344°44’42” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.796.105,30m e E = 757.671,56m; 36,18 m e azimute plano 343°17’35” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.796.139,95m e E = 757.661,16m; 
7,79 m e azimute plano 343°21’26” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.796.147,41m e E = 757.658,93m; 75,10 m e azimute plano 347°12’26” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.796.220,65m e E = 757.642,30m; 
0,58 m e azimute plano 347°09’08” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.796.221,22m e E = 757.642,17m; 16,70 m e azimute plano 356°38’08” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.796.237,89m e E = 757.641,19m; 
23,00 m e azimute plano 8°51’08” até o marco M-236, de coordenada N = 
9.796.260,62m e E = 757.644,73m; 49,96 m e azimute plano 14°37’13” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.796.308,96m e E = 757.657,34m; 
0,57 m e azimute plano 12°05’41” até o marco M-238, de coordenada N = 
9.796.309,52m e E = 757.657,46m; 34,38 m e azimute plano 9°45’49” até 
o marco M-239, de coordenada N = 9.796.343,40m e E = 757.663,29m; 
0,68 m e azimute plano 6°42’35” até o marco M-240, de coordenada N = 
9.796.344,08m e E = 757.663,37m; 43,51 m e azimute plano 4°10’43” até 
o marco M-241, de coordenada N = 9.796.387,47m e E = 757.666,54m; 
0,51 m e azimute plano 2°14’45” até o marco M-242, de coordenada N = 
9.796.387,98m e E = 757.666,56m; 1,06 m e azimute plano 355°41’02” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.796.389,04m e E = 757.666,48m; 
7,16 m e azimute plano 351°19’37” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.796.396,12m e E = 757.665,40m; 24,12 m e azimute plano 351°19’08” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.796.419,96m e E = 757.661,76m; 
15,19 m e azimute plano 356°20’20” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.796.435,12m e E = 757.660,79m; 17,43 m e azimute plano 11°37’10” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.796.452,19m e E = 757.664,30m; 
0,19 m e azimute plano 11°53’19” até o marco M-248, de coordenada N = 
9.796.452,38m e E = 757.664,34m; 0,81 m e azimute plano 6°25’08” até 
o marco M-249, de coordenada N = 9.796.453,18m e E = 757.664,43m; 
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17,49 m e azimute plano 3°28’27” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.796.470,64m e E = 757.665,49m; 0,42 m e azimute plano 1°21’50” até 
o marco M-251, de coordenada N = 9.796.471,06m e E = 757.665,50m; 
0,16 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-252, de coordenada N = 
9.796.471,22m e E = 757.665,50m; 23,29 m e azimute plano 358°41’45” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.796.494,50m e E = 757.664,97m; 
0,64 m e azimute plano 356°25’25” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.796.495,14m e E = 757.664,93m; 46,37 m e azimute plano 353°30’40” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.796.541,21m e E = 757.659,69m; 
17,99 m e azimute plano 1°39’24” até o marco M-256, de coordenada N = 
9.796.559,19m e E = 757.660,21m; 75,01 m e azimute plano 2°23’30” até 
o marco M-257, de coordenada N = 9.796.634,13m e E = 757.663,34m; 
2,57 m e azimute plano 2°13’42” até o marco M-258, de coordenada N = 
9.796.636,70m e E = 757.663,44m; 9,06 m e azimute plano 2°24’16” até 
o marco M-259, de coordenada N = 9.796.645,75m e E = 757.663,82m; 
3,77 m e azimute plano 1°58’30” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.796.649,52m e E = 757.663,95m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido sudeste-Noroeste) da Estrada sem denominação, com a seguinte 
distância: 0,59 m e azimute plano 297°26’23” até o marco M-261, de co-
ordenada N = 9.796.649,79m e E = 757.663,43m; 11,00 m e azimute 
plano 296°54’52” até o marco M-262, de coordenada N = 9.796.654,77m 
e E = 757.653,62m; 219,90 m e azimute plano 296°56’25” até o marco 
M-263, de coordenada N = 9.796.754,40m e E = 757.457,58m; 60,74 m 
e azimute plano 299°41’03” até o marco M-264, de coordenada N = 
9.796.784,48m e E = 757.404,81m; 0,38 m e azimute plano 297°53’50” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.796.784,66m e E = 757.404,47m; 
108,87 m e azimute plano 296°33’54” até o marco M-266, de coordenada 
N = 9.796.833,35m e E = 757.307,09m; 46,50 m e azimute plano 
296°16’03” até o marco M-267, de coordenada N = 9.796.853,93m e E = 
757.265,39m; 26,98 m e azimute plano 298°32’27” até o marco M-268, de 
coordenada N = 9.796.866,82m e E = 757.241,69m; 21,21 m e azimute 
plano 308°08’42” até o marco M-269, de coordenada N = 9.796.879,92m 
e E = 757.225,01m; 138,34 m e azimute plano 308°09’26” até o marco 
M-270, de coordenada N = 9.796.965,39m e E = 757.116,23m; 39,94 m 
e azimute plano 308°32’44” até o marco M-271, de coordenada N = 
9.796.990,28m e E = 757.084,99m; 67,58 m e azimute plano 307°40’43” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.797.031,59m e E = 757.031,50m; 
0,39 m e azimute plano 305°42’24” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.797.031,82m e E = 757.031,18m; 30,54 m e azimute plano 304°30’06” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.797.049,12m e E = 757.006,01m; 
45,65 m e azimute plano 308°58’17” até o marco M-275, de coordenada N 
= 9.797.077,83m e E = 756.970,52m; 16,67 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.797.089,62m e E = 756.958,73m; 
14,99 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.797.100,22m e E = 756.948,13m; 6,87 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.797.105,08m e E = 756.943,27m; 
0,61 m e azimute plano 312°20’13” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.797.105,49m e E = 756.942,82m; 0,38 m e azimute plano 308°39’35” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.797.105,73m e E = 756.942,52m; 
71,15 m e azimute plano 306°52’12” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.797.148,42m e E = 756.885,60m; 96,77 m e azimute plano 311°41’12” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.797.212,78m e E = 756.813,33m; 
0,21 m e azimute plano 309°05’38” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.797.212,91m e E = 756.813,17m; 1,06 m e azimute plano 305°47’20” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.797.213,53m e E = 756.812,31m; 
28,21 m e azimute plano 301°19’46” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.797.228,20m e E = 756.788,21m; 77,90 m e azimute plano 305°56’41” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.797.273,93m e E = 756.725,14m; 
37,53 m e azimute plano 309°54’33” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.797.298,01m e E = 756.696,35m; 37,14 m e azimute plano 312°42’31” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.797.323,20m e E = 756.669,06m; 
25,14 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-289, de coordenada N 
= 9.797.340,98m e E = 756.651,28m; 10,63 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.797.348,50m e E = 756.643,76m; 
17,96 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.797.361,20m e E = 756.631,06m; 0,61 m e azimute plano 312°20’13” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.797.361,61m e E = 756.630,61m; 
0,33 m e azimute plano 308°55’39” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.797.361,82m e E = 756.630,35m; 3,05 m e azimute plano 307°16’57” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.797.363,67m e E = 756.627,92m; 
10,61 m e azimute plano 307°18’07” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.797.370,10m e E = 756.619,48m; 29,55 m e azimute plano 312°12’07” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.797.389,95m e E = 756.597,59m; 
15,12 m e azimute plano 312°12’45” até o marco P-001, de coordenada N 
= 9.797.400,11m e E = 756.586,39m; deste, segue pela Margem direita 
do rio Moju, com a seguinte distância: 10.998,58 m até o marco M-297, 
de coordenada N = 9.798.923,35m e E = 765.922,08m; deste, segue con-
frontando com o limite da Gleba sítio Bosque (Matrícula: 9.483, livro: 
2-aas, folha: 183), com a seguinte distância: 14,84 m e azimute plano 
141°25’50” até o marco M-298, de coordenada N = 9.798.911,75m e E = 
765.931,33m; 716,83 m e azimute plano 129°05’02” até o marco M-299, 
de coordenada N = 9.798.459,82m e E = 766.487,75m; 220,52 m e 
azimute plano 129°05’05” até o marco M-300, de coordenada N = 
9.798.320,79m e E = 766.658,92m; 65,25 m e azimute plano 129°04’41” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.798.279,66m e E = 766.709,57m; 
1.450,36 m e azimute plano 129°05’03” até o marco M-302, de coordena-
da N = 9.797.365,26m e E = 767.835,37m; 365,50 m e azimute plano 
33°16’42” até o marco M-303, de coordenada N = 9.797.670,82m e E = 
768.035,92m; 971,49 m e azimute plano 33°16’49” até o marco M-304, de 
coordenada N = 9.798.482,98m e E = 768.569,01m; 443,60 m e azimute 
plano 125°21’31” até o marco M-305, de coordenada N = 9.798.226,27m 
e E = 768.930,79m; 2.897,61 m e azimute plano 43°26’43” até o marco 

M-306, de coordenada N = 9.800.330,03m e E = 770.923,36m; 1.249,88 
m e azimute plano 296°29’48” até o marco M-307, de coordenada N = 
9.800.887,66m e E = 769.804,77m; 525,83 m e azimute plano 225°01’23” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.800.515,99m e E = 769.432,80m; 
614,40 m e azimute plano 314°28’49” até o marco M-309, de coordenada 
N = 9.800.946,48m e E = 768.994,43m; 876,00 m e azimute plano 
225°26’40” até o marco M-310, de coordenada N = 9.800.331,88m e E = 
768.370,22m; 285,49 m e azimute plano 315°40’22” até o marco M-311, 
de coordenada N = 9.800.536,11m e E = 768.170,73m; 1.003,90 m e 
azimute plano 315°40’22” até o marco M-312, de coordenada N = 
9.801.254,26m e E = 767.469,25m; 843,95 m e azimute plano 315°40’23” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.801.857,99m e E = 766.879,54m; 
40,76 m e azimute plano 313°35’18” até o marco P-371, de coordenada N 
= 9.801.886,09m e E = 766.850,02m; deste, segue pela Margem direita 
do rio Moju, com a seguinte distância: 16.008,47 m até o marco M-001, 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema UtM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o sirGas2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UtM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 9.815, livro: 2/aat, folha: 215, junto ao cartório de re-
gistro de imóveis da comarca de Moju.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 705374
Portaria N° 1361 de 16 de seteMBro de 2021
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de acará, abrangendo uma área de 
4.081,5337 ha;
coNsidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2021/875672.
rEsolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 4.081,5337 (quatro mil, oi-
tenta e um hectares, cinquenta e três ares e trinta e sete centiares), deno-
minada GlEBa tUri-Miri, localizada no Município acará, com limites, con-
frontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Des-
critivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição 
deste perímetro no marco M-001, de coordenada N = 9.753.913,55m e E 
= 754.962,51m; deste segue confrontando com o limite da Gleba Estadual 
acará 1-d, com a seguinte distância: 186,43 m e azimute plano 141°00’32” 
até o marco M-002, de coordenada N = 9.753.768,65m e E = 755.079,81m; 
167,53 m e azimute plano 142°08’35” até o marco M-003, de coordenada 
N = 9.753.636,38m e E = 755.182,62m; 337,77 m e azimute plano 
142°08’18” até o marco M-004, de coordenada N = 9.753.369,71m e E = 
755.389,93m; 2.159,61 m e azimute plano 149°12’16” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.751.514,61m e E = 756.495,60m; 59,08 m e azimu-
te plano 149°12’39” até o marco M-006, de coordenada N = 9.751.463,86m 
e E = 756.525,84m; 116,19 m e azimute plano 149°12’04” até o marco 
M-007, de coordenada N = 9.751.364,06m e E = 756.585,33m; 60,65 m 
e azimute plano 149°12’23” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.751.311,96m e E = 756.616,38m; 223,99 m e azimute plano 149°12’15” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.751.119,55m e E = 756.731,06m; 
30,12 m e azimute plano 149°12’10” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.751.093,68m e E = 756.746,48m; 343,32 m e azimute plano 
209°49’07” até o marco M-011, de coordenada N = 9.750.795,81m e E = 
756.575,76m; 315,33 m e azimute plano 209°49’08” até o marco M-012, 
de coordenada N = 9.750.522,23m e E = 756.418,96m; 260,43 m e 
azimute plano 209°49’07” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.750.296,28m e E = 756.289,46m; 268,91 m e azimute plano 209°49’12” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.750.062,98m e E = 756.155,74m; 
48,16 m e azimute plano 209°48’25” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.750.021,19m e E = 756.131,80m; 16,37 m e azimute plano 209°49’23” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.750.006,99m e E = 756.123,66m; 
144,10 m e azimute plano 209°49’15” até o marco M-017, de coordenada 
N = 9.749.881,97m e E = 756.052,00m; 2,92 m e azimute plano 
209°49’05” até o marco M-018, de coordenada N = 9.749.879,44m e E = 
756.050,55m; 30,66 m e azimute plano 93°02’50” até o marco M-019, de 
coordenada N = 9.749.877,81m e E = 756.081,17m; 10,73 m e azimute 
plano 91°26’29” até o marco M-020, de coordenada N = 9.749.877,54m e 
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E = 756.091,90m; deste, segue pela Margem direita do ramal sem deno-
minação, com a seguinte distância: 6,52 m e azimute plano 208°22’20” até 
o marco M-021, de coordenada N = 9.749.871,80m e E = 756.088,80m; 
6,65 m e azimute plano 208°22’36” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.749.865,95m e E = 756.085,64m; 196,36 m e azimute plano 
209°04’02” até o marco M-023, de coordenada N = 9.749.694,32m e E = 
755.990,24m; 20,35 m e azimute plano 209°04’16” até o marco M-024, de 
coordenada N = 9.749.676,53m e E = 755.980,35m; 113,50 m e azimute 
plano 208°42’53” até o marco M-025, de coordenada N = 9.749.576,99m 
e E = 755.925,82m; 55,04 m e azimute plano 208°02’11” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.749.528,41m e E = 755.899,95m; 116,85 m 
e azimute plano 210°44’45” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.749.427,98m e E = 755.840,21m; 0,19 m e azimute plano 207°53’50” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.749.427,81m e E = 755.840,12m; 
79,13 m e azimute plano 208°48’00” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.749.358,47m e E = 755.802,00m; 66,64 m e azimute plano 208°23’02” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.749.299,84m e E = 755.770,32m; 
46,15 m e azimute plano 210°58’20” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.749.260,27m e E = 755.746,57m; 86,64 m e azimute plano 210°28’50” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.749.185,60m e E = 755.702,62m; 
0,13 m e azimute plano 212°28’16” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.749.185,49m e E = 755.702,55m; 190,15 m e azimute plano 
209°07’54” até o marco M-034, de coordenada N = 9.749.019,39m e E = 
755.609,98m; 99,32 m e azimute plano 210°23’10” até o marco M-035, de 
coordenada N = 9.748.933,71m e E = 755.559,74m; 0,32 m e azimute 
plano 209°44’42” até o marco M-036, de coordenada N = 9.748.933,43m 
e E = 755.559,58m; 97,06 m e azimute plano 207°32’31” até o marco 
M-037, de coordenada N = 9.748.847,37m e E = 755.514,70m; 72,73 m 
e azimute plano 211°01’48” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.748.785,05m e E = 755.477,21m; 0,33 m e azimute plano 208°53’12” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.748.784,76m e E = 755.477,05m; 
67,88 m e azimute plano 207°45’56” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.748.724,70m e E = 755.445,43m; 100,84 m e azimute plano 
212°36’21” até o marco M-041, de coordenada N = 9.748.639,75m e E = 
755.391,09m; 0,32 m e azimute plano 212°11’45” até o marco M-042, de 
coordenada N = 9.748.639,48m e E = 755.390,92m; 0,21 m e azimute 
plano 207°45’31” até o marco M-043, de coordenada N = 9.748.639,29m 
e E = 755.390,82m; 141,74 m e azimute plano 208°17’17” até o marco 
M-044, de coordenada N = 9.748.514,48m e E = 755.323,65m; 169,20 m 
e azimute plano 209°31’16” até o marco M-045, de coordenada N = 
9.748.367,25m e E = 755.240,28m; 42,79 m e azimute plano 216°02’03” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.748.332,65m e E = 755.215,11m; 
0,78 m e azimute plano 212°28’16” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.748.331,99m e E = 755.214,69m; 157,78 m e azimute plano 
209°18’56” até o marco M-048, de coordenada N = 9.748.194,42m e E = 
755.137,44m; 97,92 m e azimute plano 210°10’05” até o marco M-049, de 
coordenada N = 9.748.109,76m e E = 755.088,23m; 129,89 m e azimute 
plano 209°16’57” até o marco M-050, de coordenada N = 9.747.996,47m 
e E = 755.024,70m; 90,42 m e azimute plano 209°21’27” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.747.917,66m e E = 754.980,37m; 94,17 m 
e azimute plano 209°21’39” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.747.835,59m e E = 754.934,20m; 224,54 m e azimute plano 209°02’28” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.747.639,28m e E = 754.825,20m; 
244,49 m e azimute plano 209°33’31” até o marco M-054, de coordenada 
N = 9.747.426,61m e E = 754.704,59m; 135,84 m e azimute plano 
210°09’39” até o marco M-055, de coordenada N = 9.747.309,16m e E = 
754.636,34m; 0,12 m e azimute plano 210°57’50” até o marco M-056, de 
coordenada N = 9.747.309,06m e E = 754.636,28m; 180,46 m e azimute 
plano 209°07’13” até o marco M-057, de coordenada N = 9.747.151,41m 
e E = 754.548,46m; 186,76 m e azimute plano 209°54’18” até o marco 
M-058, de coordenada N = 9.746.989,52m e E = 754.455,35m; 0,16 m e 
azimute plano 209°44’42” até o marco M-059, de coordenada N = 
9.746.989,38m e E = 754.455,27m; 115,04 m e azimute plano 208°34’05” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.746.888,35m e E = 754.400,26m; 
107,99 m e azimute plano 209°19’49” até o marco M-061, de coordenada 
N = 9.746.794,20m e E = 754.347,36m; 78,90 m e azimute plano 
209°18’48” até o marco M-062, de coordenada N = 9.746.725,40m e E = 
754.308,73m; 25,37 m e azimute plano 209°07’53” até o marco M-063, de 
coordenada N = 9.746.703,24m e E = 754.296,38m; 158,18 m e azimute 
plano 209°09’16” até o marco M-064, de coordenada N = 9.746.565,10m 
e E = 754.219,32m; 255,09 m e azimute plano 210°07’42” até o marco 
M-065, de coordenada N = 9.746.344,47m e E = 754.091,28m; 189,82 m 
e azimute plano 209°33’57” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.746.179,37m e E = 753.997,62m; 317,56 m e azimute plano 210°19’31” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.745.905,26m e E = 753.837,28m; 
189,12 m e azimute plano 209°30’18” até o marco M-068, de coordenada 
N = 9.745.740,67m e E = 753.744,14m; 230,43 m e azimute plano 
210°02’20” até o marco M-069, de coordenada N = 9.745.541,19m e E = 
753.628,79m; 129,13 m e azimute plano 209°42’57” até o marco M-070, 
de coordenada N = 9.745.429,04m e E = 753.564,78m; 139,74 m e 
azimute plano 210°44’25” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.745.308,93m e E = 753.493,35m; 0,17 m e azimute plano 208°04’21” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.745.308,78m e E = 753.493,27m; 
96,11 m e azimute plano 208°58’04” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.745.224,69m e E = 753.446,72m; 191,83 m e azimute plano 
209°44’35” até o marco M-074, de coordenada N = 9.745.058,13m e E = 
753.351,55m; 93,47 m e azimute plano 211°21’25” até o marco M-075, de 
coordenada N = 9.744.978,31m e E = 753.302,91m; 0,18 m e azimute 
plano 209°21’28” até o marco M-076, de coordenada N = 9.744.978,15m 
e E = 753.302,82m; 51,17 m e azimute plano 209°44’47” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.744.933,72m e E = 753.277,43m; 64,97 m 
e azimute plano 210°19’21” até o marco M-078, de coordenada N = 

9.744.877,64m e E = 753.244,63m; 0,16 m e azimute plano 209°44’42” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.744.877,50m e E = 753.244,55m; 
48,22 m e azimute plano 208°48’11” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.744.835,25m e E = 753.221,32m; 147,97 m e azimute plano 
210°30’34” até o marco M-081, de coordenada N = 9.744.707,77m e E = 
753.146,20m; 123,75 m e azimute plano 209°44’50” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.744.600,33m e E = 753.084,80m; 98,38 m e azimu-
te plano 210°00’28” até o marco M-083, de coordenada N = 9.744.515,14m 
e E = 753.035,60m; 0,20 m e azimute plano 210°27’56” até o marco 
M-084, de coordenada N = 9.744.514,97m e E = 753.035,50m; 66,68 m 
e azimute plano 208°23’40” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.744.456,31m e E = 753.003,79m; 146,19 m e azimute plano 209°43’05” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.744.329,35m e E = 752.931,32m; 
194,75 m e azimute plano 209°16’49” até o marco M-087, de coordenada 
N = 9.744.159,48m e E = 752.836,07m; 156,77 m e azimute plano 
209°30’18” até o marco M-088, de coordenada N = 9.744.023,04m e E = 
752.758,86m; 123,40 m e azimute plano 210°57’55” até o marco M-089, 
de coordenada N = 9.743.917,23m e E = 752.695,37m; 0,72 m e azimute 
plano 207°16’36” até o marco M-090, de coordenada N = 9.743.916,59m 
e E = 752.695,04m; 26,43 m e azimute plano 204°32’53” até o marco 
M-091, de coordenada N = 9.743.892,55m e E = 752.684,06m; 23,50 m 
e azimute plano 210°01’23” até o marco M-092, de coordenada N = 
9.743.872,20m e E = 752.672,30m; 30,89 m e azimute plano 210°00’34” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.743.845,45m e E = 752.656,85m; 
38,19 m e azimute plano 214°21’06” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.743.813,92m e E = 752.635,30m; 0,53 m e azimute plano 211°53’27” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.743.813,47m e E = 752.635,02m; 
0,62 m e azimute plano 206°58’49” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.743.812,92m e E = 752.634,74m; 42,37 m e azimute plano 204°58’28” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.743.774,51m e E = 752.616,85m; 
40,19 m e azimute plano 208°54’43” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.743.739,33m e E = 752.597,42m; 194,29 m e azimute plano 
210°03’20” até o marco M-099, de coordenada N = 9.743.571,16m e E = 
752.500,11m; 148,05 m e azimute plano 210°57’50” até o marco M-100, 
de coordenada N = 9.743.444,21m e E = 752.423,94m; 0,16 m e azimute 
plano 209°44’42” até o marco M-101, de coordenada N = 9.743.444,07m 
e E = 752.423,86m; 148,12 m e azimute plano 209°18’54” até o marco 
M-102, de coordenada N = 9.743.314,92m e E = 752.351,34m; 159,65 m 
e azimute plano 209°21’55” até o marco M-103, de coordenada N = 
9.743.175,78m e E = 752.273,05m; 196,48 m e azimute plano 209°52’46” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.743.005,42m e E = 752.175,17m; 
269,30 m e azimute plano 209°56’27” até o marco M-105, de coordenada 
N = 9.742.772,06m e E = 752.040,76m; 171,17 m e azimute plano 
210°03’08” até o marco M-106, de coordenada N = 9.742.623,90m e E = 
751.955,04m; 0,17 m e azimute plano 208°04’21” até o marco M-107, de 
coordenada N = 9.742.623,75m e E = 751.954,96m; 78,31 m e azimute 
plano 208°38’48” até o marco M-108, de coordenada N = 9.742.555,03m 
e E = 751.917,42m; 225,82 m e azimute plano 209°55’36” até o marco 
M-109, de coordenada N = 9.742.359,32m e E = 751.804,76m; 215,56 m 
e azimute plano 210°13’05” até o marco M-110, de coordenada N = 
9.742.173,05m e E = 751.696,27m; 166,44 m e azimute plano 209°44’34” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.742.028,54m e E = 751.613,70m; 
115,41 m e azimute plano 209°23’09” até o marco M-112, de coordenada 
N = 9.741.927,98m e E = 751.557,07m; 86,01 m e azimute plano 
209°23’58” até o marco M-113, de coordenada N = 9.741.853,05m e E = 
751.514,85m; 29,01 m e azimute plano 213°23’59” até o marco M-114, de 
coordenada N = 9.741.828,83m e E = 751.498,88m; 19,99 m e azimute 
plano 222°04’51” até o marco M-115, de coordenada N = 9.741.813,99m 
e E = 751.485,48m; 13,64 m e azimute plano 247°33’05” até o marco 
M-116, de coordenada N = 9.741.808,78m e E = 751.472,87m; 12,84 m 
e azimute plano 270°00’00” até o marco M-117, de coordenada N = 
9.741.808,78m e E = 751.460,03m; 20,68 m e azimute plano 287°59’49” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.741.815,17m e E = 751.440,36m; 
42,08 m e azimute plano 295°36’33” até o marco M-119, de coordenada N 
= 9.741.833,36m e E = 751.402,41m; 78,27 m e azimute plano 300°22’07” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.741.872,93m e E = 751.334,88m; 
327,24 m e azimute plano 299°20’37” até o marco M-121, de coordenada 
N = 9.742.033,29m e E = 751.049,63m; 247,67 m e azimute plano 
299°50’59” até o marco M-122, de coordenada N = 9.742.156,56m e E = 
750.834,82m; 87,95 m e azimute plano 299°57’30” até o marco M-123, de 
coordenada N = 9.742.200,48m e E = 750.758,62m; 0,18 m e azimute 
plano 299°21’28” até o marco M-124, de coordenada N = 9.742.200,57m 
e E = 750.758,46m; 106,45 m e azimute plano 298°28’27” até o marco 
M-125, de coordenada N = 9.742.251,32m e E = 750.664,89m; 102,05 m 
e azimute plano 300°09’11” até o marco M-126, de coordenada N = 
9.742.302,58m e E = 750.576,65m; 30,73 m e azimute plano 300°57’50” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.742.318,39m e E = 750.550,30m; 
50,57 m e azimute plano 302°11’17” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.742.345,33m e E = 750.507,50m; 0,27 m e azimute plano 301°19’43” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.742.345,47m e E = 750.507,27m; 
0,52 m e azimute plano 298°31’23” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.742.345,72m e E = 750.506,81m; 31,60 m e azimute plano 295°42’49” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.742.359,43m e E = 750.478,34m; 
26,03 m e azimute plano 297°34’45” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.742.371,48m e E = 750.455,27m; 129,03 m e azimute plano 
299°42’58” até o marco M-133, de coordenada N = 9.742.435,44m e E = 
750.343,21m; 381,43 m e azimute plano 299°52’26” até o marco M-134, 
de coordenada N = 9.742.625,43m e E = 750.012,46m; 209,92 m e 
azimute plano 299°16’37” até o marco M-135, de coordenada N = 
9.742.728,09m e E = 749.829,35m; 219,21 m e azimute plano 299°39’38” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.742.836,57m e E = 749.638,86m; 
266,78 m e azimute plano 299°27’47” até o marco M-137, de coordenada 
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N = 9.742.967,79m e E = 749.406,58m; 217,66 m e azimute plano 
300°03’19” até o marco M-138, de coordenada N = 9.743.076,80m e E = 
749.218,19m; 63,08 m e azimute plano 299°08’44” até o marco M-139, de 
coordenada N = 9.743.107,52m e E = 749.163,10m; 202,97 m e azimute 
plano 299°10’13” até o marco M-140, de coordenada N = 9.743.206,45m 
e E = 748.985,87m; 105,70 m e azimute plano 300°01’53” até o marco 
M-141, de coordenada N = 9.743.259,35m e E = 748.894,36m; 79,24 m 
e azimute plano 299°35’23” até o marco M-142, de coordenada N = 
9.743.298,48m e E = 748.825,45m; 41,90 m e azimute plano 299°35’38” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.743.319,17m e E = 748.789,02m; 
227,94 m e azimute plano 299°28’44” até o marco M-144, de coordenada 
N = 9.743.431,34m e E = 748.590,59m; 162,35 m e azimute plano 
299°54’29” até o marco M-145, de coordenada N = 9.743.512,29m e E = 
748.449,86m; 0,22 m e azimute plano 300°04’07” até o marco M-146, de 
coordenada N = 9.743.512,40m e E = 748.449,67m; 76,06 m e azimute 
plano 298°09’56” até o marco M-147, de coordenada N = 9.743.548,30m 
e E = 748.382,62m; 80,06 m e azimute plano 300°57’50” até o marco 
M-148, de coordenada N = 9.743.589,49m e E = 748.313,97m; 0,15 m e 
azimute plano 298°18’03” até o marco M-149, de coordenada N = 
9.743.589,56m e E = 748.313,84m; 344,30 m e azimute plano 299°21’49” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.743.758,39m e E = 748.013,77m; 
275,91 m e azimute plano 299°27’56” até o marco M-151, de coordenada 
N = 9.743.894,11m e E = 747.773,55m; 60,78 m e azimute plano 
299°28’00” até o marco M-152, de coordenada N = 9.743.924,01m e E = 
747.720,63m; 21,29 m e azimute plano 299°40’17” até o marco M-153, de 
coordenada N = 9.743.934,55m e E = 747.702,13m; 14,28 m e azimute 
plano 299°40’13” até o marco M-154, de coordenada N = 9.743.941,62m 
e E = 747.689,72m; 21,05 m e azimute plano 299°40’14” até o marco 
M-155, de coordenada N = 9.743.952,04m e E = 747.671,43m; 0,47 m e 
azimute plano 297°38’46” até o marco M-156, de coordenada N = 
9.743.952,26m e E = 747.671,01m; 36,45 m e azimute plano 295°49’37” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.743.968,14m e E = 747.638,20m; 
1,22 m e azimute plano 290°39’58” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.743.968,57m e E = 747.637,06m; 0,73 m e azimute plano 281°00’13” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.743.968,71m e E = 747.636,34m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido sul-Nor-
te) da rodovia Estadual Pa-475, com a seguinte distância:  9,14 m e 
azimute plano 344°15’40” até o marco M-160, de coordenada N = 
9.743.977,51m e E = 747.633,86m; 10,89 m e azimute plano 344°10’39” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.743.987,99m e E = 747.630,89m; 
86,30 m e azimute plano 344°13’11” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.744.071,04m e E = 747.607,42m; 0,33 m e azimute plano 344°17’29” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.744.071,36m e E = 747.607,33m; 
65,21 m e azimute plano 342°19’55” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.744.133,49m e E = 747.587,54m; 122,93 m e azimute plano 
344°29’10” até o marco M-165, de coordenada N = 9.744.251,94m e E = 
747.554,66m; 140,14 m e azimute plano 344°54’10” até o marco M-166, 
de coordenada N = 9.744.387,24m e E = 747.518,16m; 0,34 m e azimute 
plano 342°38’46” até o marco M-167, de coordenada N = 9.744.387,56m 
e E = 747.518,06m; 77,12 m e azimute plano 342°58’04” até o marco 
M-168, de coordenada N = 9.744.461,30m e E = 747.495,47m; 61,90 m 
e azimute plano 343°56’43” até o marco M-169, de coordenada N = 
9.744.520,79m e E = 747.478,35m; deste, segue pelo limite Municipal 
iBGE (2019) entre acará e Moju, com a seguinte distância: 544,76 m e 
azimute plano 76°19’37” até o marco M-170, de coordenada N = 
9.744.649,56m e E = 748.007,67m; 76,98 m e azimute plano 76°19’29” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.744.667,76m e E = 748.082,47m; 
614,44 m e azimute plano 76°19’38” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.744.813,00m e E = 748.679,50m; 302,15 m e azimute plano 76°19’33” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.744.884,43m e E = 748.973,09m; 
1.790,98 m e azimute plano 45°09’30” até o marco M-174, de coordenada 
N = 9.746.147,34m e E = 750.243,00m; 859,88 m e azimute plano 
16°46’52” até o marco M-175, de coordenada N = 9.746.970,60m e E = 
750.491,26m; 942,18 m e azimute plano 353°15’14” até o marco M-176, 
de coordenada N = 9.747.906,26m e E = 750.380,58m; 904,40 m e 
azimute plano 353°15’14” até o marco M-177, de coordenada N = 
9.748.804,40m e E = 750.274,34m; 1.097,40 m e azimute plano 18°49’05” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.749.843,14m e E = 750.628,32m; 
767,82 m e azimute plano 67°06’19” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.750.141,85m e E = 751.335,65m; 256,29 m e azimute plano 67°06’24” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.750.241,55m e E = 751.571,75m; 
563,13 m e azimute plano 94°39’58” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.750.195,74m e E = 752.133,01m; 110,18 m e azimute plano 94°39’52” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.750.186,78m e E = 752.242,83m; 
67,09 m e azimute plano 94°40’04” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.750.181,32m e E = 752.309,70m; 775,46 m e azimute plano 94°39’57” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.750.118,24m e E = 753.082,59m; 
1.832,28 m e azimute plano 33°50’10” até o marco M-185, de coordenada 
N = 9.751.640,19m e E = 754.102,84m; 1.112,33 m e azimute plano 
33°50’09” até o marco M-186, de coordenada N = 9.752.564,13m e E = 
754.722,20m;  1.370,65 m e azimute plano 10°05’51” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema UtM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o sirGas2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UtM.
ii – rEssalVar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 

área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de acará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 705362

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 006/2021 - coNtrato 
Nº: 037/2017
coNtrataNtE: iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNtratada: liMPar - liMPEZa E coNsErVaÇÃo - cNPJ: 
08.775.721/0001-85
ENdErEÇo:  av. José Marcelino de oliveira, alameda Bom Jardim nº 02 – 
sala a - centro, cEP: 67.030-015 – ananindeua-Pa
ProcEsso: 2017/278927
oBJEto:  Prestação de serviços de limpeza, conservação e Higienização.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 57, ii, da lei 8.666/93; bem como a cláu-
sula décima terceira do contrato.
ViGÊNcia: 25/09/2021 a 24/09/2022
Valor GloBal:  r$ 425.100,24(Quatrocentos e vinte e cinco mil, cem 
reais e vinte e quatro centavos)
EXErcÍcio: 2021 - Projeto atividade: 21.122.1297.8338; ação: 
266.579-Elemento de despesas: 339037; fonte: 0661007852
data assiNatUra:  09/09/2021 - BrUNo YoHEiJi KoNo raMos – Pre-
sidente

Protocolo: 705548

.

.

diÁria
.

rePUBLicado Por coNter iNcorreÇÃo
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 e 17/09/2021 (1,5)
sErVidor:
-5719.0493-1 /Bruno Yoheiji  Kono ramos (Presidente)
ordenador:  flávio ricardo albuquerque azevedo - resp. p/ Presidência

Protocolo: 705209

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

Portaria Nº 050/2021-NGPr/rH  
Belém, 14 de setembro de 2021
o GErENtE EXEcUtiVo do NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1013751.
rEsolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 20 a 25 de setembro de 2021, 
aos municípios de Breu Branco/Pa e Goianésia/Pa. aos servidores christian 
da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 5911150/4), 
francisco fabricio Glins de araújo (cPf: 843.989.902-59, Matrícula: 
5723167/4) e romildo afonso figueiredo donza (cPf: 147.497.342-68, 
Matrícula: 5956088/1). Tendo como justificativa entregar equipamentos 
às prefeituras.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MEssias fErrEira do NasciMENto filHo
Gerente Executivo, Em Exercício–NGPr
Mat- 3191800/9

Protocolo: 704479
Portaria Nº 051/2021-NGPr/rH 
Belém, 15 de setembro de 2021
o GErENtE EXEcUtiVo do NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1013696.
rEsolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 20 a 25 de setembro de 2021, 
aos municípios de tomé-açú/Pa e Moju/Pa. aos servidores João Paulo al-
ves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), rui Guimarães 
da silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1), Miguel da 
silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1). tendo como 
justificativa realizar o plano de trabalho, in loco, além verificar abertura de 
vicinais para ajudar na produção local.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MEssias fErrEira do NasciMENto filHo
Gerente Executivo, Em Exercício–NGPr
Mat- 3191800/9

Protocolo: 704566
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.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5642/2021 de 16 de setembro de 2021 - adeParÁ.
dispõe sobre a instauração de Processo administrativo disciplinar, designa 
a comissão e dá outras providências.
o diretor-Geral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 204 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2021/979876 e demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos 
trabalhos.
rEsolVE:
i – dEtErMiNar a instauração de Processo administrativo disciplinar em 
desfavor da servidora lPP, nº 54185730/ 1; pelo cometimento, em tese, 
de falta funcional constante, conforme previsto nos arts. 178, X da lei nº 
5.810/94;
ii – dEsiGNar os servidores carlos BENJaMiM da costa MartiNs, car-
go: fiscal Estadual agropecuário, matrícula: 3173186/4; aNa Maria aVE-
lar fraZÃo, cargo: assistente administrativo, matrícula: 54192696/ 1; 
JosiVaN tENÓrio BarBosa., cargo: assistente administrativo, matrícula 
55588427/ 1; para sob a presidência do primeiro, 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.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 705616
Portaria Nº 5702/2021 – adeParÁ de 16 de setembro de 2021.
o diretor da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199, 
204 e 205 da lei 5.810/94.
coNsidEraNdo a instauração de comissão de sindicância através da 
Portaria nº 3699/2021, de 07/07/2021, publicada no doE N° 34.635, 
no dia 12/07/2021, prorrogada por meio da portaria N° 4618/2021, de 
11/08/2021, publicada no doE nº 34.671, no dia 16/08/2021 referente 
aos atos e fatos constantes nos autos do processo nº 2021/491914.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 006/2021 –cs da Presidente 
da comissão, no qual solicita e fundamenta a recondução do prazo para a 
realização dos atos processuais e posteriormente a conclusão do Processo 
administrativo nº 2021/491914.
rEsolVE:
i - rEcoNdUZir a comissão constituída pelos servidores Gilliard costa 
rodriGUEs, cargo: fiscal Estadual agropecuário, matrícula: 57216615/2; 
KlEBEr dE oliVEira BarNaBÉ, matricula: 55588911/1, sob a presidência 
da primeira, para dar continuidade aos trabalhos iniciados pela comissão 
Processante instituída através da Portaria nº 3699/2021, de 07/07/2021, 
publicada no doE N° 34.635, no dia 12/07/2021, prorrogada por meio da 
portaria N° 4618/2021, de 11/08/2021, publicada no doE nº 34.671, no 
dia 16/08/2021.
ii – EstaBElEcEr o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos desta comissão.
iii – coNValidar todos os atos já praticados pela comissão de sindicân-
cia em epígrafe.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 705604

.

.

errata
.

errata da portaria 4738/2021, publicada dia 17/08/2021.
onde se lê: 17/08/2021 a 20/08/2021
Leia-se: 20/09/2021 a 23/09/2021
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 705239
errata da portaria 4777/2021, publicada dia 18/08/2021.
onde se lê: 17/08/2021 a 20/08/2021
Leia-se: 20/09/2021 a 23/09/2021
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 705227
terMo de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 019/2019- sUsiPe/Pa
ata de reGistro de PreÇos nº 003-a/2019
o dirEtor GEral da adEPará, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei:
considerando os autos do Processo nº 201/493122, torna pública a adE-

sÃo à ata de registro de Preços nº 003-a/2019, da superintendência do 
sistema Penitenciário do Estado do Pará, oriunda do PrEGÃo ElEtrÔNi-
co srP nº 019/2019- sUsiPE, visando eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de eventuais serviços de manutenção predial, 
preventiva e corretiva, com o fornecimento de matérias necessários, visan-
do a execução de atividades de manutenção, reforma e reparos de insta-
lações prediais, elétricas, hidráulicas, serralheria, bombas-d’ água, gera-
dores, subestações, telefonia, lógica, pintura e cobertura, a fim de atender 
as necessidades da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
conforme serviços e quantidades especificas no Anexo I do processo supra.
detentor da ata de registro de Preços: EXEcUtiVa sErViÇos tÉcNicos 
E EsPEcialiZados ltda.
cNPJ: 06.336.443/0001-34.
Endereço: travessa alcindo cancela, 1264, Nazaré.
*Valor (2020): r$1.800.000,00
*Valor (2021): r$ 2.620.183,00
Valor Global: r$4.420.183,00
*os valores acima são estimativos e a efetiva contratação sedará por ter-
mo de contrato celebrado, conforme disponibilidade orçamentária para os 
projetos de reforma.
**caso os serviços e seus respectivos quantitativos não sejam contrata-
dos, na totalidade, até o prazo de 90(noventa) dias, a contar desta publica-
ção, será comunicado ao Órgão Gerenciador da efetiva contratação, para a 
devida contabilização do saldo disponível para adesão, nos moldes do que 
estabelece o § 6º, do decreto Estadual nº 991, de 24 de agosto de 2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Belém, 16 de setembro de 2021.
JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo –
diretor Geral da adEPará.

Protocolo: 705514

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 0010/2021/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 administra-
tivas NatUrEZa da dEsPEsa: 339030
foNtE: 0661
Valor Global 8.000,00 (oito mil reais).
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo dirEtor GEral adEPará
*Republicada em inteiro teor por incorreção. Extrato Anterior pu-
blicado no doe do dia 15 de setembro de 2021.

Protocolo: 705492

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5693/2021: BENEfici-
ário: adriaNE Morais dE farias da lUZ; Matrícula: 55588170;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: atender o pagamento das despesas com material de 
consumo e locação para atender as necessidades da Gerência de Educação 
sanitária.; Elemento de despesa / Valor: 339030/33/r$ 1.500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 705393
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5689/2021: BENEficiá-
rio: carlos WilsoN saNtiaGo carNEiro; Matrícula: 57223365;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviços de pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, 
para suprir as necessidades da Ulsa de tomé açú.; Elemento de despesa 
/ Valor: 339030/36/47/r$ 660,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 705192
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5685/2021: BENEficiá-
rio: JoElia Maria saNtaNa GUErra; Matrícula: 5909028;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
oBJEtiVo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de 
materiais diversos de consumo e serviços de pessoa física, para suprir 
eventuais demandas desta gerência no Município de salvaterra durante 
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a Vacinação contra febre aftosa Etapa Marajó; Elemento de despesa / 
Valor: 339030/36/47 /r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErsoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705197

.

.

diÁria
.

Portaria: 5692/2021 Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial em pro-
priedades com até 20 animais no município. Justifica-se as diárias dentro 
do município por conta do acesso e a distância das propriedades. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/
Pa destino: cacHoEira do arari/Pa servidor: 589793/oNEl solaNo 
Garcia (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 14,5 diária / 13/09/2021 
a 27/09/2021ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705265
Portaria: 5698/2021 objetivo: Participar da capacitação em fiscaliza-
ção, inspeção e amostragem de sementes e Mudas.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: Ma-
raBá/Pa servidor: 5868653/ MarcEllo fraNKlYN oliVEira (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 27/09/2021 a 01/10/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705447
Portaria: 5694/2021 objetivo: Participar da capacitação em fiscaliza-
ção, inspeção e amostragem de sementes e Mudas.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBas/Pa destino: MaraBá/
Pa servidor: 8606194/VaNdEilsoN BElfort MoUra (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diárias / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705416
Portaria: 5695/2021 objetivo: realizar “levantamento de detecção 
da Mosca da carambola”.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: ViGia/Pa destino: sÃo caEtaNo dE odiVElas/Pa servidor: 
5687705/ Joao carlos da crUZ MElo (ENGENHEiro florEstal) / 0,5 
diária / 24/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa Pi-
MENtEl.

Protocolo: 705423
Portaria: 5696/2021 objetivo: Participar da capacitação em fiscaliza-
ção, inspeção e amostragem de sementes e Mudas. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBas/Pa destino: MaraBá/
Pa servidor: 54191532/raiMUNdo JosE MoraEs JUNior (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705427
Portaria: 5697/2021 objetivo: dar apoio na organização de capacitação 
em fiscalização, inspeção e amostragem de Sementes e Mudas. Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oEiras do Pará/Pa des-
tino: MaraBá/Pa servidor: 55588427/JosiVaN tENorio BarBosa (as-
sistENtE adMiNistratiVo) / 6,5 diárias / 26/09/2021 a 02/10/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705432
Portaria: 5684/2021 objetivo: realizar buscas por inadimplentes refe-
rentes a não vacinação e comprovação da vacinação contra febre aftosa 
maio/2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcU-
rUÍ/Pa destino: NoVo rEPartiMENto/Pa servidor: 5869552/flaVio sil-
Va dE fiGUEirEdo (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 5,5 diárias 
/ 25/09/2021 a 30/09/2021. ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705185
Portaria: 5687/2021 objetivo: Participar de capacitação em lavratura 
e tramitação para autos de infrações no município. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caNaÃ dos caraJás/Pa destino: 
XiNGUara/Pa servidor: 54180041/ roBsoN BErNardo NEto (fiscal 
EstadUal aGroPEcUário - MÉdico VEtEriNário) / 1,5 diária / 
13/09/2021 a 14/09/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 705169
Portaria: 5683/2021 objetivo: capacitação dos servidores das UVls 
de redenção, santana do araguaia, canaã dos carajás e Xinguara sobre 
atividades da Gerência de Epidemiologia, com ênfase na importância da 
notificação de doenças obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial e registro 
no sistema esisBraVEt.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: caNaÃ dos caraJás,rEdENÇÃo,saNtaNa 
do araGUaia,XiNGUara/Pa servidor: 57198212/aNa PaUla VilHENa 
BEcKMaN PiNHo (GErENtE) / 2,5 diárias / 17/09/2021 a 19/09/2021.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705173
Portaria: 5688/2021 objetivo: dar apoio e suporte as servidoras que 
irão realizar diagnostico de capacitação social e acolhimento de servidores 
do Pss7 nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: saNtarÉM/Pa destino: BEltErra, MoNtE alEGrE, MoJUi dos 
caMPos/Pa servidor: 57176022/ JUarEZ farias PoNtEs NEto (assis-
tENtE adMiNistratiVo) / 2,5 diárias / 14/09/2021 a 16/09/2021.or-
denador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 705180
Portaria: 5678/2021 objetivo: dar “apoio na fiscalização e atualização 
cadastral em revendas que comercializam produtos farmacêuticos e bio-
lógicos de uso veterinário, nos respectivos Municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: castaNHal/Pa destino: MaraPa-
NiM,sÃo JoÃo da PoNta/Pa servidor: 55586137/ taiaNa dE NaZarE 
soarEs aiKaWa (tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 29/09/2021 a 
30/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705151

Portaria: 5682/2021 objetivo: capacitar os Médicos Veterinários e 
agentes fiscais agropecuários aprovados no 6º Pss. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa ser-
vidor: 57190342/ lEttiErE MENdEs PErEira liMa (MÉdico VEtEriNá-
rio) / 4,5 diárias / 14/09/2021 a 18/09/2021. ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705147
Portaria: 5675/2021 objetivo: Participar de reunião junto a Prefeitura 
Municipal de Medicilândia para tratar de assunto referente a cedência de 
servidor e acompanhar vistoria no imóvel sede do Eac local.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/Pa destino: MEdi-
cilÂNdia/Pa servidor: 5909035/ arY Haroldo carValHo caValcaNtE 
(GErENtE rEGioNal) / 1,5 diária / 09/09/2021 a 10/09/2021.ordena-
dor: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705127
Portaria: 5679/2021 objetivo: dar apoio na fiscalização e atualização 
cadastral em revendas que comercializam produtos farmacêuticos e bioló-
gicos de uso veterinário. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: castaNHal/Pa destino: cUrUÇá,tErra alta/Pa servidor: 
55586137/ taiaNa dE NaZarE soarEs aiKaWa (tÉcNico aGrÍcola) 
/ 1,5 diária / 27/09/2021 a 28/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto 
dE oliVEira.

Protocolo: 705129
Portaria: 5677/2021 objetivo: dar apoio técnico e administrativo nos 
programas sanitários da unidade local de santa izabel do Pará.fundamen-
to 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 diá-
ria / 29/09/2021 a 30/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oli-
VEira.

Protocolo: 705139
Portaria: 5676/2021 objetivo: realizar atualização cadastral em 
15 (QUiNZE) propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa ser-
vidor: 54188832/ WEllitoN dos saNtos lEMos (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705133
Portaria: 5680/2021 objetivo: realizar desinterdição de propriedade 
foco de aiE. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Ma-
raBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa servidor: 55588436/raiKa dias da 
silVa (MÉdico VEtEriNário) / 0,5 diária / 21/09/2021 a 21/09/2021.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705138
Portaria: 5681/2021 objetivo: capacitação dos servidores das UVls de 
redenção e santana do araguaia (regional redenção) e UVls canaã dos 
carajás e Xinguara (regional Xinguara) sobre atividades da Gerência de 
Epidemiologia, com ênfase na importância da notificação de doenças obri-
gatória ao Serviço Veterinário Oficial e registro no sistema e SISBRAVET. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
caNaÃ dos caraJás, rEdENÇÃo, saNtaNa do araGUaia, XiNGUara/
Pa servidor: 55588823/ KHrisNa fErrEira taBosa (MÉdico VEtEriNá-
rio) / 2,5 diárias / 17/09/2021 a 19/09/2021.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705144
Portaria: 5686/2021 objetivo: acompanhar o Gerente regional de alta-
mira em reunião junto a Prefeitura Municipal de Medicilândia para tratar de 
assunto referente a cedência de servidor e acompanhar vistoria no imóvel 
sede do Eac local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: altaMira/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa servidor: 55588179/ aNa 
PaUla PEdroso dE soUZa (assistENtE adMiNistratiVo) / 1,5 diária 
/ 09/09/2021 a 10/09/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 705222
Portaria: 5690/2021 objetivo: capacitar servidor pela Gerência de aná-
lise, Processamento, controle e cobrança de multas sobre tramitação de 
auto de infração.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
sÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: XiNGUara/Pa servidor: 51855530/ro-
BErto EstEVaM BENEdEtti (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 2,5 
diárias / 13/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 705231
Portaria: 5691/2021 objetivos: Participar de capacitação de lavratura 
e tramitação para autos de infrações no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: cUMarU do NortE/Pa destino: XiN-
GUara/Pa servidor: 55586112/ raiNaN BarBosa dE NoVais (tÉcNico 
aGrÍcola) / 2,5 diárias / 13/09/2021 a 15/09/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 705234
Portaria: 5705/2021 objetivo: realizar fiscalização em 10 proprieda-
des produtoras de soja, para cumprimento do vazio sanitário.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNtarÉM/Pa destino: Mo-
JUi dos caMPos/Pa servidor: 00010499/cloVis aNtoNio Villacorta 
VascoNcElos (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias / 27/09/2021 a 
01/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705523
Portaria: 5699/2021 objetivo: realizar ações de cadastramento de pro-
dutores, propriedades rurais e unidades produtivas da cultura de açaí.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa des-
tino: oEiras do Pará/Pa servidor: 54188832/ WEllitoN dos saNtos 
lEMos (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 7,5 diárias / 18/09/2021 
a 25/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705461
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Portaria: 5703/2021 objetivo: Participar da capacitação em fiscaliza-
ção, inspeção e amostragem de sementes e Mudas.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JEsUs do tocaNtiNs/Pa destino: 
MaraBá/Pa servidor: 57223551/ NaElsoN carValHo GoMEs (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 27/09/2021 a 01/10/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705482
Portaria: 5701/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: saNtarÉM NoVo/Pa destino: BoNito, PriMaVEra, QUatiPUrU/Pa 
servidor: 5870283/JosÉ aMiltoN rEis dE carValHo (aGENtE dE dEfE-
sa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 23/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 705477
Portaria: 5704/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário em 
propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 2020/2021, 
meta de 10 propriedades por dia. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: saNtarÉM/Pa destino: MoJUi dos caMPos/Pa servi-
dor: 57189832/ raiMUNdo dE Matos silVa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 2,5 diárias / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
toJa PiMENtEl.

Protocolo: 705525

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 058/2021, BENEficiário: 
NElMa MiriaM PErEira dE alcÂNtara / MatrÍcUla: 3173909 / carGo 
oU fUNÇÃo: tEc. adM. fiNaNÇas / MUNicÍPio: MaraBá-Pa / oBJEtiVo: 
cUstEar dEsPEsas coM sErViÇos dE atEr do EsrEG dE MaraBá-Pa 
/ coNforME ProatEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJEto atiVidadE: 
8711/ foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$1.946,00 / 
339039=834,00 / Valor total r$2.780,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
60 dias / coMProVaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUi-
BErto rodriGUEs alVEs.

Protocolo: 705142

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

FÉrias
.

Portaria n.º 073/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rEsolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEasa/Pa abaixo 
relacionados no mês de oUtUBro/2021.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

54184730/4 ValMor arEdE cordoVa 2020/2021 01/10/2021 a 30/10/2021

5910243/1 ioNá aMaral da silVa 2019/2020 04/10/2021 a 02/11/2021

57222969/4 lidiaNE lEal M. dE QUEiroZ 2020/2021 04/10/2021 a 02/11/2021

7007396/1 ValMir dE JEsUs sarMENto 2019/2020 01/10/2021 a 30/10/2021

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 16 de setembro de 2021
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 705476

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria seMas Nº 1597, de 15 de seteMBro de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, 
da constituição Estadual e, considerando a Portaria aGE nº 086, de 11 de 
dezembro de 2000,
rEsolVE:
art.1º designar os servidores, iVoNE da coNcEiÇÃo fErrEira coElHo, 
matrícula nº 5455766, ocupante do cargo de coordenadora e aNtoNio 
carValHo loBo JUNior, matrícula nº 5947617/3, ocupante do cargo de 
Gerente, lotados no Núcleo de controle interno – Nci da secretaria de 
Estado de Meio ambiente e sustentabilidade do Pará – sEMas para desem-
penharem a função de agente Público de controle - aPc desta secretaria, 
a contar de 01 de março de 2021.
art.2º  a secretaria adjunta de Gestão administrativa e tecnologias - sa-
GAT, por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoal – CGP, fica res-
ponsável pelo registro funcional e pelas providências necessárias ao fiel 
cumprimento da designação.
art.3º  fica revogada a Portaria GaB/sEMas nº 0024, de 07 de janeiro de 
2021.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 de setembro de 2021.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 705502

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01602/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/570685 - sEMas/Pa.
rEsolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 092/2021- SE-
Mas/Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiEN-
tE E sUstENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa r MastEr coMErcio 
dE aliMENtos EirEli, os servidores: silvana Miranda Nunes, matrícula 
nº 97571371/2, como fiscal Titular, e Maria Adélia Lopes Soares, matrícula 
nº 27910/1, como fiscal Suplente, a contar da data da publicação desta 
portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 705693

.

.

errata
.

Errata da Resolução COEMA nº 165 de 24 de agosto de 2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.669, de 15 de setembro de 2021.
onde se lê:
(...) bem como a 80ª reunião Extraordinária do conselho Estadual de Meio 
ambiente - coEM/Pa (...)
Leia-se:
(...) bem como a 80ª reunião Extraordinária do conselho Estadual de Meio 
ambiente - coEMa/Pa (...)

Protocolo: 705194

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 093/2021 - seMas/Pa
adEsÃo a arP Nº 009/2021 - dPE/Pa
ref. Pregão Eletrônico srP Nº 001/2021 - dPE/Pa
Processo Nº 2020/1006661 – dPE/Pa
Processo 2021/865917 - sEMas/Pa
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
orGaNiZaÇÃo dE EVENto, sob demanda, de locação, instalação, opera-
ção manutenção e desinstalação de equipamentos de iluminação, sonoriza-
ção, informática e audiovisuais, com fornecimento de equipe técnica espe-
cializada e material necessário para atendimento às demandas de eventos 
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realizados, apoiados e/ou patrocinados pela secretaria de Estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade- sEMas.
Valor Global: r$ 506.500,96.
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
assinatura: 15/09/2021
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102 - GEstÃo: 00001 - PtrEs: 
278338 – foNtE: 0116 – fEMa/0316 - ElEMENto: 339039 – PJ PlaNo 
iNtErNo: 4120008338c - aÇÃo: 213477
contratado: JEffErsoM EstrUtUra Para EVENtos EirEli - EPP 
(cNPJ 03.746.510/0001-09)
Endereço: rua Professor Nelson ribeiro, 14, Bairro: Umarizal, Municí-
pio: Belém/Pa, cEP: 66050-420, telefone: (91) 3224-7641 / (91) 99988-
8033, E-mail: jeffersom@jeffersom.com.br/financeiro@jeffersom.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 705686

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1619/2021- GaB/seMas 16 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 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: 03/09/2021 - ½ diária
servidores:
- 5953252/1 - Karla KaroliNE lEitE do rosario - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
-57218623/2 - larissa Priscila silVa MatsUra - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 7565492/2 - WilsoN loBato MoNtEiro JUNior - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57196796/1 - MarcElo aNtoNio dE sa MEdEiros – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 705348
Portaria Nº 1448/2021 - GaB/seMas 25 de aGosto de 2021.
objetivo: treinamento em inscrição do car para os técnicos das secreta-
rias de Meio ambiente de salinópolis/Pa, Bragança/Pa, são João de Pira-
bas/Pa Quatipuru/Pa, santarém Novo/Pa, Primavera/Pa e Peixe-Boi/Pa, no 
município de salinólis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: salinópolis/Pa
Período: 19/09 a 25/09/2021 – 06 e ½ diárias
servidores:
- 5899270/ 2-aMaNda GaMa rosa (tecnico em Gestao de Meio ambiente)
- 5955014/1 - aNa PaUla MoNtEiro alENcar (tecnico em Gestao de 
Meio ambiente)
- 5955053/1 - rENata loPEs dE HolaNda (tecnico em Gestao de Meio 
ambiente)
JEssica BrilHaNtE MacHado / diretora de Gestão administrativa e fi-
nanceira 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: 697022
Portaria Nº 1461/2021- GaB/seMas 26 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em área de supressão vegetal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 20/09 à 24/09/2021– 04 e ½ diárias
servidores:
-6403548/1 - lEticia BraGa GoMEs - (técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
-57194445/2 - alBaNisE soUsa dos saNtos - (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
-5908954/4 - faBricio da silVa corrEa- (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57194272/1 - JoElcio soZiNHo cascaEs - (Motorista)
JÉssica BrilHaNtE MacHado / diretora de Gestão administrativa e fi-
nanceira, 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: 697559
Portaria Nº 1530/2021 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em processos no município de anapu/Pa 
(Via aéreo altamira/Pa).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa- anapu/Pa
Período: 20/09/ a 23/09/2021 –03 E ½ diárias.
servidores:
-57230161/ 1 - ZiVaNildo costa fErrEira - (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
-57235011/ 1 - EVErtoN Barros dias - (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordenador: lilia Márcia ramos reis / diretora de Gestão administrativa 
de financeira

Protocolo: 701509

Portaria Nº 1549/2021 - GaB/seMas 09 de seteMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica prévia e de acompanhamento em PMfs.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo repartimento/Pa
Período: 20/09 a 24/09/2021 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 57215630/1 - fErNaNda KEllY ValENtE da silVa - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57230164/1 - riValdo costa cardoso JUNior - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 702531
Portaria Nº 1579/2021 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2021.
objetivo: treinamento teórico e prático para técnicos, ribeirinhos e lide-
ranças comunitárias de ribeirinhos, quanto à exploração florestal em área 
de várzea, no município de Breves, considerando como base a resolução 
coema n° 91/2011.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Breves/Pa
Período: 21/09 a 02/10/2021– 11 e ½ - diárias.
servidores:
- 5901825/4 - JEssica cristiNa oliVEira MaciEl - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 3254593/1 - sEBastiao aNisio dos saNtos - (técnico B)
- 5438004/1 - JosE dE riBaMar BENto da silVa JUNior - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 703867
Portaria Nº 1594/2021 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2021.
objetivo: realizar procedimento de Vistoria técnica pós-exploratória em 
Plano de manejo florestal e vistoria para acompanhamento do RIAA e re-
novação de l.o em atividade de porto, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: santarém/Pa
destino: Mojuí dos campos/Pa, itaituba/Pa, santarém/Pa(zona rural).
Período: 20/09 a 25/09/2021 – 05 e ½ diárias
servidores:
-57216164/1 - EriNElsoN PiMENtEl soUsa (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
-57214630/1 - JosÉ Maria E soUZa NEto (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 704425
Portaria Nº 1600/2021 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar oficina de economia doméstica e formação de rede co-
munitária: reaproveitamento de resíduos líquidos, orgânicos e sólidos e 
formação de agentes ambientais no município de salinópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa.
destino: salinópolis/Pa.
Período: 19/09 a 24/09/2021 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5958246/1 - WaldilENE do carMo Garcia - (Gerente)
- 57211462/2 - iZaBElE dE araUJo carValHo - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5837715/3 - WaltEr NaZarENo fErrEira soarEs - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5943119/1 - JosÉ rUBENi liMa dE aBrEU - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 705101
Portaria Nº 1615/2021 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2021.
objetivo: conduzir veículo de Marabá a canaã dos carajás acompanhar 
servidores da dla.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: canaã dos carajás/Pa
Período: 13/09 a 15/10/2021 – 2 ½ diárias.
servidor:
-5931888/2 - alEX da silVa costa (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 705462

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo coeMa Nº 166, de 18 de aGosto de 2021.
aprova e dá publicidade às decisões referentes aos processos administra-
tivos de natureza punitiva, julgados na 73ª reunião ordinária do conselho 
Estadual de Meio ambiente do Pará – coEMa/Pa.
o coNsElHo EstadUal dE MEio aMBiENtE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 2º-c da lei 5.752, de 26 de julho de 1993, com suas devidas 
alterações, e tendo em vista o disposto no §4º do art. 5º do decreto Esta-
dual nº 59, de 08 de abril de 2019; e
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coNsidEraNdo a 73ª reunião ordinária do coEMa/Pa, realizada em 18 
de agosto de 2021, na qual foram julgadas e aprovadas decisões referen-
tes aos processos administrativos de natureza punitiva, rEsolVE:
art. 1º dar publicidade às decisões dos processos administrativos de na-
tureza punitiva, constantes do anexo Único desta resolução, julgados e 
aprovados, na 73ª reunião ordinária do conselho Estadual de Meio am-
biente do Pará – coEMa/Pa, realizada em 18 de agosto de 2021.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PlENário do coNsElHo EstadUal dE MEio aMBiENtE – coEMa, em 
18 de agosto de 2021.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Presidente do conselho Estadual do Meio ambiente do Pará
aNeXo ÚNico

ProcEssos PUNitiVos JUlGados Na 73ª rEUNiÃo ordiNária do coEMa/Pa
(rEaliZada EM 18/08/2021)
1. Processo n° 5057/2017.

recorrente: Posto iccar ltda.
auto de infração: 4348/2016 – GErad

Decisão do COEMA: recurso conhecido e provido, declarando a nulidade da notificação e retorno dos autos à primeira 
instância para nova notificação ao recorrente.

2. Processo n° 37140/2016.
recorrente: B. r. a. EMPrEENdiMENtos iMoBiliários ltda.

auto de infração: 4048/2016 – GErad
decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, decidindo por reduzir o valor da penalidade aplicada para 1.500 (mil e 

quinhentas) UPfs/Pa.
3. Processo n° 4848/2015.

recorrente: aGroPEcUária UMUaraMa ltda.
auto de infração: 2846/2015 – GEflor.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, cancelando as sanções aplicadas.
4. Processo n° 9160/2016.

recorrente: sErViÇo aUtÔNoMo dE áGUa E EsGoto dE ParaUaPEBas.
auto de infração: 7867/2016 – GErad.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, cancelando as sanções aplicadas.
5. Processo n° 12431/2017.

recorrente: NortE iNdÚstria E coMÉrcio dE PoliEstirENo ltda.
auto de infração: 9190/2017 – GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, cancelando as sanções aplicadas.
6. Processo n° 4364/2015.

recorrente: caUBY caEtaNo dE carValHo – faZENda Mata aZUl
auto de infração: 2644/2015 – GEflor.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, cancelando as sanções aplicadas, mantém-se porém, a recomposição 
florestal.

7. Processo n° 17577/2015.
recorrente: EXPoPará coMÉrcio dE MadEiras ltda.

auto de infração: 71425/2015 – GEflor.
Decisão do COEMA: recurso conhecido e provido, requalificando a infração para natureza leve e decidindo por reduzir o 

valor da penalidade aplicada para a 5.000 (cinco mil) UPfs/Pa.
8. Processo n° 28890/2014.

recorrente: rEXaM aMaZÔNia ltda.
auto de infração: 2528/2014 – GErad.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, cancelando as sanções aplicadas.
9. Processo n° 18969/2014.

recorrente: J. G. coMÉrcio dE coMBUstÍVEis ltda.
auto de infração: 2490/2014 – GErad.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, cancelando as sanções aplicadas.
10. Processo n° 35056/2016.

recorrente: JosÉ dE riBaMar alMEida dE MaGalHÃEs.
auto de infração: 7001/7965/2016 – GEfaU.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, decidindo por reduzir o valor da penalidade aplicada para o mínimo 
previsto para infrações leves, no importe equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) UPfs/Pa.

11. Processo n° 5045/2017.
recorrente: saMPaio E MoraEs ltda.
auto de infração: 4367/2017 – GErad.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, revisando a penalidade para pena de advertência.
12. Processo n° 8880/2017.

recorrente: frEdisoN saNtos dE assis.
auto de infração: 7001/9951/2017 – GEfaU.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, revisando a penalidade para pena de advertência.
13. Processo n° 13542/2015.

recorrente: sEMasa iNdÚstria coMÉrcio E EXPortaÇÃo dE MadEiras ltda.
auto de infração: 5670 – difisc

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, anulando a decisão de primeira instância e aguardando no Parecer 
Jurídico com apreciação de todos os argumentos defensivos e devida fundamentação.

14. Processo n° 34361/2017.
recorrente: aNtoNio MiltoN da silVa Maia – ME.

auto de infração: 7001/10815/2017 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, decidindo por reduzir o valor da penalidade aplicada para o mínimo 

previsto para infrações leves, no importe equivalente a 1.350 (mil trezentos e cinquenta) UPfs/Pa.

15. Processo n° 19465/2015.
recorrente: fErNaNdEs E cEZar laVaNdEria ltda – ME.

auto de infração: 3099/2015 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, revisando a penalidade para pena de advertência.

16. Processo n° 37042/2017.
recorrente: PaGrisa Pará Pastoril aGrÍcola s/a.

auto de infração: 10895/2017 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, revisando a penalidade para pena de advertência.

17. Processo n° 10621/2017.
recorrente: aUto Posto folHa 23 ltda.

auto de infração: 9665/2017 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e provido, anulando a decisão recorrida e aguardando novo Parecer Jurídico com 

apreciação de todos os argumentos defensivos.

18. Processo n° 10078/2017.
recorrente: sÃo doMiNGos iNdÚstria coMÉrcio E NaVEGaÇÃo ltda.

auto de infração: 10055/2017 – GEflor.
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da penalidade de multa simples no 

valor equivalente a 15.000 (quinze mil) UPfs/Pa.
19. Processo n° 3048/2017.

recorrente: a. M. JÚNior MatEriais dE coNstrUÇÃo ltda.
auto de infração: 9543/2017 – GEflor.

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da penalidade de multa simples no 
valor equivalente a 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa.

20. Processo n° 20791/2017.
recorrente: iNdÚstria dE EsQUadrias Barsa EirEli EPP.

auto de infração: 8950/2017 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da penalidade de multa simples no 

valor equivalente a 1.000 (mil) UPfs/Pa.
21. Processo n° 34679/2014.

recorrente: arcÍdio orlENa filHo.
auto de infração: 2592/2014 – GErad.

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da penalidade de multa simples no 
valor equivalente a 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa.

22. Processo n° 29948/2017.
recorrente: WElliNGtoN s. GoMEs – coMÉrcio HiPErPosto coNtiNENtal.

auto de infração: 4862/2017 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da penalidade de multa simples no 

valor equivalente a 10.000 (dez mil) UPfs/Pa.
23. Processo n° 25286/2017.

recorrente: BraZElE – coMÉrcio dE MadEiras ltda
auto de infração: 4799/2017 – GEflor.

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da penalidade de multa simples no 
valor equivalente a 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa.

24. Processo n° 31293/2016.
recorrente: clÍNica iNfaNtil do Pará ltda.

auto de infração: 9764/2016 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da penalidade de multa simples no 

valor equivalente a 1.000 (mil) UPfs/Pa.
25. Processo n° 509/2014.

recorrente: MadEirEira carValHo ltda.
auto de infração: 2404/2013 – GErad.

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da multa simples no valor de 2.000 
(duas mil) UPfs/Pa.

26. Processo n° 7695/2016.
recorrente: soUZa E Passos ltda.

auto de infração: 3439/2016 – GEflor.
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da multa simples no valor de 7.501 

(sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa.
27. Processo n° 32192/2013.

recorrente: dirEcioNal diaMaNtE EMPrEENdiMENtos iMoBiliários ltda.
auto de infração: 6020/2013 – GErad.

decisão do coEMa: recurso conhecido e provido decidindo por reduzir o valor da penalidade aplicada para o importe 
equivalente a 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa.

28. Processo n° 40340/2016.
recorrente: MadEirEira NoVo Brasil ltda EPP.

auto de infração: 7399/2016 – GEflor.
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, decidindo pela manutenção da multa simples no valor de 2.500 

duas mil e quinhentas) UPfs/Pa.

29. Processo n° 19773/2017.
recorrente: Posto MEsQUita ltda EPP.
auto de infração: 10858/2017 – GErad.

decisão do coEMa: recurso não conhecido, decidindo pela manutenção da sanção aplicada.
30. Processo n° 1939/2016.

recorrente: JosÉ GoNZaGa MoNtEiro Barra NoVa.
auto de infração: 9127/2016 – GEflor.

decisão do coEMa: recurso não conhecido, decidindo pela manutenção da sanção aplicada.
31. Processo n° 35985/2017.

recorrente: sitio clEidE GUErcHE orNEla.
auto de infração: 10890/2017 – GErad.

decisão do coEMa: recurso não conhecido, decidindo pela manutenção da sanção aplicada.

32. Processo n° 38583/2013.
recorrente: caiBa iNdÚstria s/a.

auto de infração: 2348/2013 – GErad.
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido decidindo por manter o valor da penalidade aplicada de 1.000 (mil) 

UPfs/Pa.

33. Processo n° 396/2012.
recorrente: sidEPar – sidErÚrGica do Pará s/a.

auto de infração: 1867/2011 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

34. Processo n° 251553/2007.
recorrente: laticÍNios BEla Vista ltda.

auto de infração: 581 – disUP.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

35. Processo n° 3362/2014.
recorrente: adEMar Gallo – faZENda caiÇara.

auto de infração: 6860/2014 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

36. Processo n° 31135/2013.
recorrente: dioGo NoGUEira da costa.

auto de infração: 5929/2013 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
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37. Processo n° 29897/2013.
recorrente: iNd. E coMÉrcio dE MadEiras BlUMENaU ltda EPP.

auto de infração: 6707/2013 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

38. Processo n° 17746/2013.
recorrente: MadEPriM MadEiras PriMUs ltda EPP.

auto de infração: 6262/2013 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

39. Processo n° 4550/2011.
recorrente: M. M. coMÉrcio dE PEtrÓlEo ltda.

auto de infração: 2580/2011 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

40. Processo n° 27466/2009.
recorrente: BErtiN – J.B.s. s/a.

auto de infração: 1958/2009 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

41. Processo n° 38334/2012.
recorrente: J. B. iNd. E coMÉrcio dE carVÃo ltda – EPP.

auto de infração: 5967/2012 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

42. Processo n° 33035/2011.
recorrente: floraPlac iNdUstrial ltda.

auto de infração: 3823/2011 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

43. Processo n° 23143/2009.
recorrente: coMPaNHia ValE do rio docE – MiNEraÇÃo ParaGoMiNas s/a.

auto de infração: 1612 – GEfaU.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

44. Processo n° 540831/2008.
recorrente: MadENaVE – MadEiras NaVEGaNtEs ltda EPP.

auto de infração: 1564/2008 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

45. Processo n° 12380/2012.
recorrente: isoaMaZoN iNdÚstria coMÉrcio iMP. E EXP. dE artEfatos Plásticos ltda.

auto de infração: 1923/2012 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

46. Processo n° 21263/2011.
recorrente: M. do s. da silVa MElo coMÉrcio.

auto de infração: 4115/2011 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

47. Processo n° 32745/2013.
recorrente: fErNaNdo aNtÔNio rodriGUEs coiMBra.

auto de infração: 6197/2013 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

48. Processo n° 28010/2013.
recorrente: WaldoMiro MarQUEs oliVEira.

auto de infração: 6392/2013 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

49. Processo n° 23801/2011.
recorrente: riBEiro MadEiras ltda.

auto de infração: 4403/2011 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

50. Processo n° 23372/2013.
recorrente: friGol Pará ltda.

auto de infração: 2222/2013 – GErad.
Decisão do COEMA: prescrição intercorrente. Sujeito a nova fiscalização.

51. Processo n° 1511/2012.
recorrente: JBs s.a – filial.

auto de infração: 3978/2011 – GErad.
Decisão do COEMA: prescrição intercorrente. Sujeito a nova fiscalização.

52. Processo n° 31381/2013.
recorrente: aUto Posto iPiXUNa ltda.
auto de infração: 6521/2013 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
53. Processo n° 32741/2012.

recorrente: BENEdito MiraNda dE soUZa.
auto de infração: 4655/2012 – GEfaU.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

54. Processo n° 21164/2013.
recorrente: Maria carMiNa da silVa.
auto de infração: 6411/2013 – GEfaU.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

55. Processo n° 27441/2010.
recorrente: aMaZoN catfisH ltda.

auto de infração: 1706/2010 – GEMaM.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

56. Processo n° 665/2011.
recorrente: WErsaN iNd. coM. E EXortaÇÃo dE MadEiras ltda – ME.

auto de infração: 1740/2011 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

57. Processo n° 10662/2014.
recorrente: M. f. B. MafriG friGorÍficos Brasil s/a.

auto de infração: 2464/2014 – GErad.
Decisão do COEMA: prescrição intercorrente, mas ujeito a nova fiscalização.

58. Processo n° 207882/2008.
recorrente: raMaYaNa MadEirEira ltda EPP.

auto de infração: 339/2008 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

59. Processo n° 31205/2009.
recorrente: sUsiPE.

auto de infração: 0878/2009 – GErad.
Decisão do COEMA: prescrição intercorrente, mas sujeito a nova fiscalização.

60. Processo n° 7755/2009.
recorrente: roBErto MasaNori tadaNo.

auto de infração: 1447/2009 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

61. Processo n° 7442/2014.
recorrente: aGro iNdÚstria aParEcida coMÉrcio iNd. E EMP. ltda.

auto de infração: 3805/2014 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

62. Processo n° 347199/2008.
recorrente: clEia MEsQUita da silVa.
auto de infração: 1755/2008 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
63. Processo n° 612/2013.

recorrente: l. i. carVoaria E traNsPortE ltda EPP.
auto de infração: 4332/2013 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
64. Processo n° 22654/2012.
recorrente: airtoN PolZE.

auto de infração: 2013/2012 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

65. Processo n° 12029/2009.
recorrente: rosiNEidE costa ViEira.
auto de infração: 1248/2009 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
66. Processo n° 39330/2012.

recorrente: cEdrÃo MadEiras da aMaZÔNia ltda.
auto de infração: 2131/2012 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
67. Processo n° 23152/2011.

recorrente: M r s cassiNi ltda.
auto de infração: 4412/2011 – GEMaM.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
68. Processo n° 33165/2013.

recorrente: M E dUartE soUto traNsPortE E tUrisMo.
auto de infração: 6425/2013 – GEfaU.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
69. Processo n° 27286/2012.

recorrente: ViVo s.a.
auto de infração: 1976/2012 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
70. Processo n° 4233/2013.

recorrente: PoNtE EMPrEENdiMENto E loGÍstica ltda.
auto de infração: 6576/2013 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
71. Processo n° 537768/2008.

recorrente: MatadoUro E MarcHaNtEira PlaNalto ltda.
auto de infração: 590/2008 – GErad.

Decisão do COEMA: prescrição intercorrente, mas sujeito a nova fiscalização.
72. Processo n° 11128/2009.

recorrente: fitoBEl iNdUstria rEUNidas ltda.
auto de infração: 1465/2009 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
73. Processo n° 547870/2008.

recorrente: JorcEliNo l. da silVa.
auto de infração: 1560/2008 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

74. Processo n° 416098/2007.
recorrente: Pará iNdÚstria dE ÓlEos VEGEtais ltda-ME.

auto de infração: 1168 – disUP.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

75. Processo n°4645/2011.
recorrente: coNstrUtora Vila dEl rEY.

auto de infração:2765/2011 – GEMaM.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

76. Processo n° 24497/2012.
recorrente: saMisE iNdÚstria coMÉrcio E EXPortaÇÃo ltda – EPP.

auto de infração: 2087/2012 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

77. Processo n° 37140/2014.
recorrente: raiNBoW tradiNG iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo ltda – JUá iNdÚstria E coMÉrcio dE MadEira ltda 

EPP.
auto de infração: 7330/2014 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
78. Processo n° 16879/2013.

recorrente: saN raPHaEl iNcorPoradora.
auto de infração: 5913/2013 – GErad.

Decisão do COEMA: prescrição intercorrente, mas ujeito a nova fiscalização.
79. Processo n° 39984/2016.

recorrente: E. J. dos saNtos MadEiras EirEli EPP.
auto de infração: 8963/2016 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

80. Processo n° 31075/2011.
recorrente: Miraldo EMilio scHMitt – ME.

auto de infração: 0822/2011 – GEMaM.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
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81. Processo n° 34496/2011.
recorrente: alMEiriM iNdUstrial ltda.
auto de infração: 4588/2011 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
82. Processo n° 15329/2013.

recorrente: laMiNados dE MadEira do Pará s.a.
auto de infração:6271/2013 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
83. Processo n° 34074/2011.

recorrente: frEdoliNo alVEs MacHado.
auto de infração: 3834/2011 – GEMaM.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
84. Processo n° 35834/2010.

recorrente: Maria odEisE Barros dE MENdoNÇa.
auto de infração: 3568/2010 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
85. Processo n° 31116/2015.

recorrente: NortE tradiNG oPEradora PortUária ltda.
auto de infração: 8565/2015 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
86. Processo n° 257836/2007.

recorrente: traNsPortadora traNscidadE ltda.
auto de infração:777 – disUP.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
87. Processo n° 38575/2013.

recorrente: r. E. riBEiro soarEs E cia ltda.
auto de infração: 2385 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
88. Processo n° 13758/2010.

recorrente: liMa aGUiar coMÉrcio ltda.
auto de infração: 2550/2010.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

89. Processo n° 24163/2011.
recorrente: rEcrEatiVa BaNcrEVEa ParaGoMiNas.

auto de infração: 4629 – GEMaM.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

90. Processo n° 31494/2013.
recorrente: aUto Posto caNaa ltda.
auto de infração: 2376/2013 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
91. Processo n° 311437/2008.

recorrente: PEdra aZUl coMÉrcio dE MadEiras ltda.
auto de infração: 886/2007 – GEfaU.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
92. Processo n° 31365/2011.

recorrente: iNdalMa iNdÚstria E coMÉrcio ltda – EPP.
auto de infração: 1832/2011 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
93. Processo n° 1991/2013.

recorrente: costa atlÂNtica iNcorPoradora ltda.
auto de infração: 3759/2013 – GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
94. Processo n° 11727/2015.

recorrente: r. r. X. MiNEraÇÃo E sErViÇos ltda.
auto de infração: 5672 – difisc.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
95. Processo n° 32124/2007.

recorrente: dario lEitE dE oliVEira.
auto de infração: 137/2007.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
96. Processo n° 1819/2011.

recorrente: rEBElo E BEllard ltda.
auto de infração: 4186/2010.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
97. Processo n° 18535/2013.

recorrente: JEsUÍNo dE soUZa liMa EMPrEENdiMENto ModErNic.
auto de infração: 6185/2013 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
98. Processo n° 13963/2016.

recorrente: lB. coElHo iNdÚstria E coMÉrcio.
auto de infração: 8786/2016 – GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

99. Processo n° 1283/2013.
recorrente: ViKtUMatHUra V. da silVa coMÉrcio E EMP. ltda.

auto de infração: 3726/2012 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

100. Processo n° 21459/2012.
recorrente: traNsdoUrada traNsPortEs ltda.

auto de infração: 4323/2012 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

101. Processo n° 3316/2012.
recorrente: MadEirEira NoVa EsPEraNÇa.

auto de infração: 3410/2011 – GEflor.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

102. Processo n° 13829/2012.
recorrente: caJUEiro iNdÚstria coMÉrcio E HotElaria ltda.

auto de infração: 3427/2012 – GEMaM.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

103. Processo n° 17870/2014.
recorrente: cooPEratiVa dos GariMPEiros MiNEradorEs E ProdUtorEs dE oUro do taPaJÓs.

auto de infração: 2485/2014 – GErad.
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

Protocolo: 705460

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 514 de 15 de setembro de 2021
art. 1º - designar a servidora Ericka do socorro de lima Barbosa, matrí-
cula n° 57176321, ocupante do cargo de Economista, para responder pelo 
setor de contratos, deste instituto, no período de 16 a 30/09/2021, em 
substituição a titular de férias regulares.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 705469

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 516 de 15 de setembro de 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
servidor – matrícula – cargo: israel alves de oliveira - 57207773 - Ge-
rente
PtrEs: 798781
fonte: 0661
Elemento: 3.33.90.30.. r$  4.000,00 (quatro mil reais)
ação: 192646
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 705536

.

.

diÁria
.

Portaria nº 517 de 15 de setembro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/965071 e o art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades administrativas inerentes à gestão da Unida-
de de conservação Mosaico lago de tucuruí
origem:  Belém-Pa
destino: tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 19 a 25/09/2021 - 6,5 (seis e meia) diárias
servidor: luana ramos dos Prazeres campos ataide - 57224201 - assis-
tente administrativo
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 705505

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 038/2021 – FisP
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de segu-
rança Pública - fisP, designado através da Portaria nº. 031/2021-ccG, 
de 08.01.2021, publicada no doE nº 34.456 em 11.01.2021 e rEsolU-
ÇÃo nº 001/2021-fisP, de 14.01.2021, publicada no doE nº 34.461 em 
15.01.2021, no uso de suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo: os termos da Portaria 002/2021-fisP (art. 1º - ítem 
3 “comissão de acoMPaNHaMENto e fiscaliZaÇÃo dE oBras, rE-
forMas e sErViÇos dE ENGENHaria”) devidamente publicada no doE 
34.534, edição de 26.03.2021, que nomeia os servidores tEN QoBM Mar-
cio MartiNs da silVa; cB BM Marcos coNtENtE da silVa; cB clEl-
soN fErrEira MoraEs e otHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira, respecti-
vamente, Presidente, Membros e suplente;
coNsidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-sEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
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rEsolVE:
art. 1º -  designar a comissão constante no ítem 3 do art. 1º da Portaria 
nº 002/2021, para os procedimentos necessários, visando ao efetivo cum-
primento das disposições do contrato nº 011/2021, proveniente do rdc 
(ELETRÔNICO) 005/2021 - FISP, firmado entre o Fundo de Investimento 
de segurança Pública - fisP e a Empresa Zillis ENGENHaria E coNsUl-
toria ltda., para coNstrUÇÃo da GaraGEM da caPEla do QcG, de 
interesse do corPo dE BoMBiEros Militar - cBM/Pa.
Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fisP, rElatÓrio 
circUNstaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021
fáBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 705457

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°1407/2021/crH-saGa
Belém, 15 de setembro de 2021.
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Publica e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNsidEraNdo: Processo n° 2021/1014350.
rEsolVE: conceder a servidora lUcidalVa ViEira da silVa, Mf n° 
65528/1, datilografa, lotada no fisP, 30(trinta) dias de licença Prêmio, re-
ferente ao triênio de 2008/2011, a ser usufruída no período de 01.10.2021 
a 30.10.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 705093

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 166/2021-seGUP/Pa - 
doE Nº 34.701, dE 16/09/2021 - Protocolo 704753
onde se lê: Valor global: r$ 412.160,00 (quatrocentos e doze mil cento 
e sessenta reais)
Leia-se: Valor global: r$ 412.160,00 (quatrocentos e doze mil cento e 
sessenta reais), referente à 94 (noventa e quatro) unidades

Protocolo: 705249

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 168/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/978148
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 141/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) conteúdista da 
disciplina Português instrumental, no 1º semestre do curso superior de 
tecnologia em segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 425/2021-coNJUr
data de assinatura: 09 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global:r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: carla daNiElE NasciMENto costa
cPf: 005.133.752-52
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705298
coNtrato adMiNistratiVo Nº 177/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/976386
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 148/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 

disciplina Filosofia dos Direitos Humanos Aplicada A Atuação Policial, no 
1º semestre do curso superior de tecnologia em segurança Pública, a 
provado pela resolução nº 396/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 428/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global:r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Programação orçamentaria: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: siMoNNE fraNcEsKa PiNHEiro das cHaGas
cPf: 667.259.502-30
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705319
coNtrato adMiNistratiVo Nº 174/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/976386
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 145/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina Português instrumental, no 1º semestre do curso superior de 
tecnologia em segurança Pública, a provado pela resolução nº 396/2021 
- coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 432/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global:r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Programação orçamentaria: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: carla daNiElE NasciMENto costa
cPf: 005.133.752-52
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705312
coNtrato adMiNistratiVo Nº 175/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/976386
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 146/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina aspectos Jurídicos da atuação Policial, no 1º semestre do curso 
superior de tecnologia em segurança Pública, a provado pela resolução 
nº 396/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 429/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global:r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: cÉZar lUiZ ViEira
cPf: 486.424.360-34
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705313
coNtrato adMiNistratiVo Nº 176/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/976386
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 147/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina Português instrumental, no 1º semestre do curso superior de 
tecnologia em segurança Pública, a provado pela resolução nº 396/2021 
- coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 430/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global:r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Programação orçamentaria: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: PaMEla tHais GoMEs dias
cPf: 018.028.182-86
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705315
coNtrato adMiNistratiVo Nº 169/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/978148
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 142/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) conteúdista da 
disciplina aspectos Jurídicos da atuação Policial, no 1º semestre do curso 
superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
396/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 424/2021-coNJUr
data de assinatura: 09 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
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agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: itaMar roGErio PErEira GaUdÊNcio
cPf: 637.353.932-68
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705300
coNtrato adMiNistratiVo Nº 170/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/978148
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 143/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) conteúdista da 
disciplina Filosofia Dos Direitos Humanos Aplicada A Atuação Policia, no 1º 
semestre do curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprova-
do pela resolução nº 396/2021 - coNsUP.fundamentação legal: Parecer 
Jurídico nº 426/2021-coNJUr
data de assinatura: 09 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: PaUlo EdUardo VaZ BENtEs
cPf:711.871.622-72
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705302
coNtrato adMiNistratiVo Nº 173/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/976386
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 144/2021-sEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina Filosofia dos Direitos Humanos Aplicada A Atuação Policial, no 
1º semestre do curso superior de tecnologia em segurança Pública, a 
provado pela resolução nº 396/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 431/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global:r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Programação orçamentaria: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
contratado: alEssaNdro soBral farias
cPf: 468.187.582-15
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 705308
coNtrato Nº 180/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/1014930
Exercício: 2021
origem: ata de registro de Preços nº 001/2020-sEGUP/Pa oriundo do 
Pregão Eletrônico srP nº 008/2020-sEGUP/Pa
objeto: contratação de serviços técnicos, especializados, continuados de 
captura de imagem, voz e dados por meio de câmeras de segurança pú-
blica e trânsito, para uso em regime de missão crítica, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias ao ano, de forma ininterrupta, contemplando a disponibiliza-
ção de equipamentos, acessórios, materiais, softwares e rede lógica para 
transmissão, em regime de locação e incluindo os serviços de instalação 
técnica, configuração, ajustes, otimizações, treinamento de usuários, ope-
ração assistida, suporte técnico e manutenções preventivas e corretivas, 
a ser implantado para as vias públicas da região metropolitana de Belém, 
rodovias estaduais e rodovia Br-316 do quilometro 0 (zero) até quilometro 
18 (dezoito) e outros municípios do Estado do Pará (itens 4, 6, 7, 12, 13, 
14, 17, 19), de acordo com as condições e especificações do Termo de 
referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 442/2021-coNJUr
data de assinatura: 15 de setembro de 2021.
Vigência: 30 meses, a contar da data da assinatura
Valor global: r$ 8.000.400,00 (oito milhões e quatrocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.181.1502.8261 – realização das 
ações do centro integrado de operações. Natureza: 339040. fontes: 0101 
e 0301.
contratada: radioNEWs coMÉrcio E sErViÇo dE tElEcoMUNicaÇÃo 
E iNforMática ltda.
cNPJ: 07.390.148/0001-29
Endereço: avenida João Paulo ii, nº 880, sala 06, Bairro: Marco, cEP: 
66.095-492.
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - secretário 
adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 705357

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 084/2020-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2020/568729
Exercício: 2021
origem: contrato nº 084/2020
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, com início a contar de 09/09/2021 e término em 08/09/2022 e 

acréscimo de 24,928% ao valor global do contrato, correspondente a r$ 
855.778,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e setenta e oito 
reais), passando o valor global de r$ 3.432.982,00 (três milhões qua-
trocentos e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais) para r$ 
4.288.760,00 (quatro milhões duzentos e oitenta e oito mil setecentos e 
sessenta reais).
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 443/2021-coNJUr
data de assinatura: 08 de setembro de 2021.
Vigência: 09/09/2021 a 08/09/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.181.1502.8264 – Gerenciamen-
to das ações integradas de sgurança Pública. Natureza: 449052. fontes: 
0101 e 0301.
contratada: lcf liMa ltda.
cNPJ: 00.499.328/0001-02
Endereço: av. Pedro teixeira, n° 100, loja 16a, centro comercial le Bon 
Marchê, conjunto deborah, dom Pedro i, cEP: 69.040-000, Manaus - aM.
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs - secretário 
adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 705369
1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 074/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/779334
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº. 053/2021 - sEGUP/Pa e do convê-
nio nº 002/2021 - sEGUP/Pa
objeto: alteração da carga horária total prevista no contrato para 90 ho-
ras/aula, conforme Justificativa Pedagógica e Projeto Pedagógico
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 398/2021-coNJUr
data de assinatura: 10 de setembro de 2021
contratado: GilBErto JUNior lira daMascENo
cPf: 427.788.672-87
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs

Protocolo: 705323
1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 075/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/779334
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº. 053/2021 - sEGUP/Pa e do convê-
nio nº 002/2021 - sEGUP/Pa
objeto: alteração da carga horária total prevista no contrato para 16 ho-
ras/aula, conforme Justificativa Pedagógica e Projeto Pedagógico
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 398/2021-coNJUr
data de assinatura: 10 de setembro de 2021
contratado: lÚcio MaUro dos saNtos costa
cPf: 449.765.932-15
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs

Protocolo: 705326

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 151/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela sEcrEtaria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfEsa social – sEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silVa GUiMarÃEs, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rEsolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, 
e a Portaria nº 007/2018 – GaB iEsP, Portaria 012/2019-GaB iEsP, reso-
lução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, 
todas oriundas do conselho superior do instituto de Ensino de segurança 
Pública do Pará - iEsP para contratação do(a) senhor(a) aMaNda NUNEs 
soUZa dos saNtos, Especialista, inscrita no cPf sob o nº 776.222.192-
15, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos pro-
fissionais especializados para execução de atividades educacionais como 
supervisora, no curso de toxicologia forense, aprovado pela resolução 
nº 394/2021 – coNsUP, cujo valor total é r$140,00 (cento e quarenta re-
ais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capacitação de 
agentes de segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047 ;fonte: 0101
Belém/Pa, 14 de setembro de 2021.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 705432
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 153/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela sEcrEtaria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfEsa social – sEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silVa GUiMarÃEs, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rEsolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, 
e a Portaria nº 007/2018 – GaB iEsP, Portaria 012/2019-GaB iEsP, resolu-
ção nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, to-



 diário oficial Nº 34.703  67 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

das oriundas do conselho superior do instituto de Ensino de segurança Pú-
blica do Pará - iEsP para contratação do(a) senhor(a) aNdrÉ lUis sfair 
da costa sarMENto, doutor, inscrito no cPf sob o nº 454.275.262-34, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente da 
disciplina Perícia de Engenharia legal (Engª ambiental), no curso de Perí-
cia ambiental, aprovado pela resolução nº388/2021 - coNsUP, cujo valor 
total é r$ 1.800,00 (mil e oitocentos mil reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
85.201.06.181.1502.8832- capacitação de agentes de segurança Pública; 
Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2021.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 705436
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 154/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela sEcrEtaria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfEsa social – sEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silVa GUiMarÃEs, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rEsolVE reconhe-
cer a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fulcro no artigo 25,ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, 
e a Portaria nº 007/2018 – GaB iEsP, Portaria 012/2019-GaB iEsP, reso-
lução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, 
todas oriundas do conselho superior do instituto de Ensino de segurança 
Pública do Pará - iEsP para contratação do(a) senhor(a) dilMa dUartE 
tEiXEira, Graduada, inscrita no cPf sob o nº 128.536.312-49, cujo objeto 
é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializa-
dos para execução de atividades educacionais como supervisora, no curso 
de Perícia ambiental, aprovado pela resolução nº388/2021 - coNsUP, cujo 
valor total é r$ 120,00 (cento e vinte reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
85.201.06.181.1502.8832- capacitação de agentes de segurança Pública; 
Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2021.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 705441
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 152/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela sEcrEtaria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfEsa social – sEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silVa GUiMarÃEs, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rEsolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, 
e a Portaria nº 007/2018 – GaB iEsP, Portaria 012/2019-GaB iEsP, reso-
lução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, 
todas oriundas do conselho superior do instituto de Ensino de segurança 
Pública do Pará - iEsP para contratação do(a) senhor(a) Nair corrEia dE 
frEitas castro, Especialista, inscrita no cPf sob o nº 281.104.472-87, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente da 
disciplina Perícia de laboratório forense (toxicologia), no curso de toxico-
logia forense, aprovado pela resolução nº 394/2021 – coNsU , cujo valor 
total é r$1,600,00 (um mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
85.201.06.181.1502.8832- capacitação de agentes de segurança Pública; 
Naturezas: 339036 e 339047 ;fonte: 0101
Belém/Pa, 14 de setembro de 2021.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 705434
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 154/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o tErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 154/2021–sE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 705443
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 160/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela sEcrEtaria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfEsa social – sEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silVa GUiMarÃEs, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rEsolVE reconhecer 

a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, 
e a Portaria nº 007/2018 – GaB iEsP, Portaria 012/2019-GaB iEsP, reso-
lução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, 
todas oriundas do conselho superior do instituto de Ensino de segurança 
Pública do Pará - iEsP para contratação do(a) senhor(a) MarcElo Brito 
MaUÉs, Mestre, inscrita no cPf sob o nº 559.446.632-00, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente da disciplina in-
formática forense, no curso de Perícia tecnológica, a provado pela reso-
lução nº 393/2021-coNsUP, cujo valor total é r$1.600,00 (um mil e seis-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, Programação orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capa-
citação de agentes de segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 705498
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 161/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela sEcrEtaria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfEsa social – sEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silVa GUiMarÃEs, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rEsolVE reconhe-
cer a iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fulcro no artigo 25, i, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, 
e a Portaria nº 007/2018 – GaB iEsP, Portaria 012/2019-GaB iEsP, reso-
lução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, 
todas oriundas do conselho superior do instituto de Ensino de segurança 
Pública do Pará - iEsP para contratação do(a) senhor(a) aMaNda NUNEs 
soUZa dos saNtos, Especialista, inscrito no cPf sob o nº 776.222.192-
15, residente e domiciliado(a) à tv. Manoel Evaristo, N° 1069, Belém/Pará, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissio-
nais especializados para execução de atividades educacionais como su-
pervisora do curso de Perícia tecnológica, a provado pela resolução nº 
393/2021-coNsUP, cujo valor total é r$ 280,00 (duzentos e oitenta re-
ais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capacitação de 
agentes de segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 705500
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 159/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela sEcrEtaria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfEsa social – sEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silVa GUiMarÃEs, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rEsolVE reconhecer a iNE-
XiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, 
em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, e a Por-
taria nº 007/2018 – GaB iEsP, Portaria 012/2019-GaB iEsP, resolução 
nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas 
oriundas do conselho superior do instituto de Ensino de segurança Pública 
do Pará - iEsP para contratação do(a) senhor(a) adalBErY rodriGUEs 
castro, doutor, inscrito no cPf sob o nº 430.030.442-49, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente da disciplina áu-
dio e imagem, no curso de Perícia tecnológica, a provado pela resolução 
nº 393/2021-coNsUP, cujo valor total é r$1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tribu-
tos, Programação orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capacitação 
de agentes de segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 
0101.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 705495

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 152/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o tErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 152/2021–sE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 705435
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terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 153/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o tErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 153/2021–sE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 705437
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 151/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o tErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 151/2021–sE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 705433
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 159/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o tErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 159/2021–sE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso i do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 705496
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 161/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o tErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 161/2021–sE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso i do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 705501
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 160/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o tErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 160/2021–sE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 705499

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1415/2021-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor: cB PM GisElY liMa silVa
Matrícula: 57231915-1
Programa de trabalho: 218840
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 2.000,00
ordenador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs

Protocolo: 705546

diÁria
.

Portaria Nº 1411/2021-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: 27.08.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErVidor (Es): tEN cEl PM oPHir dUartE MUfarrEJ, Mf: 5808120
cB PM MariEl dos saNtos dias, Mf: 57199484
cB PM NEHEMias PEiXoto soarEs, Mf: 57222471-1
cB BM HErYEWErtoN rÊGo PaUla, Mf: 57175072-1
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
Portaria Nº 1412/2021-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): BrEVEs/Pa
PErÍodo: 20 à 24.08.2021
QUaNtidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
sErVidor (Es): cB PM NEHEMias PEiXoto soarEs, Mf: 57222471-1
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
Portaria Nº 1413/2021-saGa
oBJEtiVo: para participar das ações do Programa “segurança por todo 
Pará”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- 
sEad.

MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): BrEVEs/Pa
PErÍodo: 08 à 11.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
sErVidor (Es): tEN cEl PM MiGUEl ÃNGElo soUsa corrÊa, Mf: 
5808073-1
tEN cEl PM MarcUs ViNiciUs dE castro alVEs, Mf: 5808103-1
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
Portaria Nº 1416/2021-saGa
oBJEtiVo: à serviço desta secretaria.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saliNÓPolis E iGaraPÉ aÇU/Pa
PErÍodo: 20 à 21.08.2021
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
sErVidor (Es): sGt BM carlos alBErto oliVEira dE aQUiNo, Mf: 
5634814-1
sGt BM ricHards saoUsa MarQUEs, Mf: 5826993-1
cB PM KlEBEr daMascENo saNtaNa, Mf: 54193240-1
cB PM sUsaNa das GraÇas carPiNa cHaVEs, Mf: 57221689-1
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs

Protocolo: 705340

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1428/2021-saGa
Belém, 16 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 Processo nº 2021/1020169, e Mem. Nº 85/2021-oU-
Vid-sEGUP, de 15.10.2021.
coNsidEraNdo: a Portaria n° 703/2021-saGa, publicada no doE 
n° 34.600 de 01.06.2021, que concedeu 30(trinta) dias de férias 
ao servidor aNtÔNio oZair dos saNtos NUNEs, assessor ii, Mf 
nº 55587571/2, 2020/2021, no período de 01.07 a 30.07.2021.
 R E S O L V E: Retificar o período de gozo de férias do servidor ANTÔ-
Nio oZair dos saNtos NUNEs, Mf nº 55587571/2, assessor ii, lotado 
na ouvidoria, referente ao exercício 2020/2021, do período de 01.07 a 
30.07.2021, para 01.07 a 30.07.2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 705286

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 020/2021 - ePPM. oNde se LÊ: cNPJ: 05.054.838/0001-21. Leia-
se: cNPJ: 05.564.838/0001-21. PolÍcia Militar do Estado do Pará 
- cEl QoPM MarcElo roNald BotElHo dE soUZa – respondendo pelo 
comando da PMPa.

Protocolo: 705506

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1679/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: oriximiná-Pa; Período: 10 a 31/08/2021; Quantidade de diárias: 20 
de alimentação e 21 de pousada; servidores: sGt PM flávio Bernardes 
Batista; cPf: 845.431.242-00; Valor: r$ 5.407,08. cB PM adriano alves 
de souza; cPf: 986.716.932-87; Valor: r$ 5.190,60. cB PM cleverton 
ricelli santos Moura; cPf: 754.947.792-20; Valor: r$ 5.190,60. cB PM 
clemerson Jean Pinheiro lages; cPf: 830.753.802-53; Valor: r$ 5.190,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1680/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
castanhal-Pa; Período: 21/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; servidores: tEN PM adriane lilian de oliveira liberal sousa; cPf: 
897.057.262-72; Valor: r$ 116,05. sUB tEN PM antonio amadeu Monteiro 
da silva; cPf: 264.473.982-91; Valor: r$ 87,04. sGt PM Maria do socorro 
Vilhena dos santos; cPf: 212.526.102-20; Valor: r$ 87,04. cB PM Bruno 
de almeida farias; cPf: 694.187.132-68; Valor: r$ 85,72. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 705382
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Portaria Nº 692/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: são Geraldo do araguaia-Pa; Período: 22/07 a 
02/08/2021; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; 
servidores: sd PM Bernardo Brito de souza; cPf: 010.519.172-80; Valor: 
r$ 2.911,80 ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 705216
Portaria Nº 220/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
iNdEPENdÊNcia 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 03 a 08/09/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: 
sGt PM claudio ricardo Novaes Morais; cPf: 304.414.802-25; Valor: r$ 
870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 705504

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 004/2021 – PMPa x 
seac. OBJETO: “Cooperação mútua para o fortalecimento e intensificação 
de ações de segurança pública e policiamento, por intermédio da adoção 
de medidas e procedimentos conjugados entre a secretaria Estratégica 
de articulação da cidadania e a Polícia Militar do Estado do Pará - PMPa”. 
assiNatUra: 16/09/2021. ViGÊNcia: 01 (um) ano. PartEs: PMPa - cEl 
QoPM MarcElo roNald BotElHo dE soUZa – respondendo pelo co-
mando Gera; sEac - ricardo Brisolla BalEstrEiri – secretário.

Protocolo: 705611
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EM-
PENHo: 2021NE13254; Valor: r$ 4.790,00; data da EMissÃo: 
10/09/2021; rEcUrso: Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de tra-
balho: 06181150282590000; fonte: 0106009333; Natureza da despe-
sa: 44905200; UGr: 260101; Pi: 1050008259E. oBJEto: aquisição de 
01(uma) loUsa diGital iNtEratiVa; EMPrEsa: sEPVoX tEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo ltda. cNPJ: 09.193.427/0001-28. ordENador: JosÉ 
dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante Geral da PM/
Pa.

Protocolo: 705644
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EMPENHo: 
2021NE13272; Valor: r$ 11.375,00; data da EMissÃo: 13/09/2021; 
Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de trabalho: 06181150282590000; 
fonte: 0106009333; Natureza da despesa: 33903000; UGr: 260101; 
Pi: 1050008259c. oBJEto: aquisição de 13(treze) faNtocHEs dE PE-
lÚcia aNiMais; EMPrEsa: rENato aParEcido dos saNtos. cNPJ: 
33.840.465/0001-00. ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM, comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 705664
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EMPENHo: 
2021NE13399; Valor: r$ 8.998,00; data da EMissÃo: 14/09/2021; 
Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de trabalho: 06181150282590000; 
fonte: 0106009333; Natureza da despesa: 33903000; UGr: 260101; 
Pi: 1050008259E. oBJEto: aquisição de 01(um) NotEBooK 15.6 tEla 
lEd; 01(um) ProJEtor MUltiMÍdia 3lcd; EMPrEsa: sol iNforMática 
ltda. cNPJ: 34.624.379/0001-22. ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE 
soUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 705670
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EMPENHo: 
2021NE13275; Valor: r$ 5.425,00; data da EMissÃo: 13/09/2021; 
Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de trabalho: 06181150282590000; 
fonte: 0106009333; Natureza da despesa: 33903000; UGr: 260101; 
Pi: 1050008259c. oBJEto: aquisição de 01(um) faNtocHE dE PE-
lÚcia aNiMal; EMPrEsa: rENato aParEcido dos saNtos. cNPJ: 
33.840.465/0001-00. ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM, comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 705668
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo: 2021NE13260; Valor: r$ 2.032,05 data da 
EMissÃo: 13/09/2021; Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de tra-
balho: 06181150282590000; fonte: 0106009333; Natureza da despe-
sa: 33903000; UGr: 260101; Pi: 1050008259c. oBJEto: aquisição de 
03(três) ParEs dE lUVa EM coUro VaQUEta al caNo cUrto M; 02(dois) 
ParEs dE lUVa EM coUro VaQUEta al caNo cUrto G; 05(cinco) frEio 
oito rEsGatE; 05(cinco) MosQUEtÃo dE aÇo; 01(um) rolo dE corda 
EM PoliaMida(100metros) EMPrEsa: tEcHfiX coM. dE ProdUtos dE 
fiXaÇÃo ltda . cNPJ: 07.084.548/0001-06. ordENador: JosÉ dilsoN 
MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 705653
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EMPENHo: 
2021NE13262; Valor: r$ 2.952,56 data da EMissÃo: 13/09/2021; 
Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de trabalho: 06181150282590000; 
fonte: 0106009333; Natureza da despesa: 33903000; UGr: 260101; Pi: 
1050008259c. oBJEto: aquisição de 01(um) caBo dE aÇo GalVaNiZa-
do (167metros); EMPrEsa: tEcHfiX coM. dE ProdUtos dE fiXaÇÃo 
ltda. cNPJ: 07.084.548/0001-06. ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE 
soUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 705657
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EMPENHo: 
2021NE13265; Valor: r$ 1.400,00; data da EMissÃo: 13/09/2021; 
Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de trabalho: 06181150282590000; 
fonte: 0106009333; Natureza da despesa: 33903000; UGr: 260101; Pi: 

1050008259c. oBJEto: aquisição de 04(quatro) Placas dE PVc EXPaN-
dido 30X40cM; EMPrEsa: HElEM caroliNa ViEira fErrEira. cNPJ: 
28.149.842/0001-29. ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM, comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 705659
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EMPENHo: 
2021NE13268; Valor: r$ 1.080,00; data da EMissÃo: 13/09/2021; 
Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de trabalho: 06181150282590000; 
fonte: 0106009333; Natureza da despesa: 33903000; UGr: 260101; Pi: 
1050008259c. oBJEto: aquisição de 01(uma) loNa EM PoliEtilENo; 
EMPrEsa: HElEM caroliNa ViEira fErrEira. cNPJ: 28.149.842/0001-
29. ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM, 
comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 705661
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato. Nota dE EMPENHo: 
2021NE13255; Valor: r$ 3.736,00; data da EMissÃo: 10/09/2001; 
Evento: 400091; Uo: 26101; Programa de trabalho: 06181150282590000; 
fonte: 0106009333; Natureza da despesa: 44905200; UGr: 260101; Pi: 
1050008259E. oBJEto: aquisição de 03(três) MicrofoNE dE MÃo di-
Gital E 01 (uma) MEsa dE soM; EMPrEsa: a.l. MacEdo coMEr. iNs-
trUMENtos MUsicais ltda. cNPJ: 24.842.195/0001-85. ordENador: 
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante Geral 
da PM/Pa.

Protocolo: 705652
terMo de eNcerraMeNto de coNtrato;aos 23 dias do mês de 
agosto do ano de 2021, encerrou-se a vigência do contrato administrativo 
nº 033/2015 celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a Empresa áGUa 
NortE-trataMENto dE áGUa E solUÇÕEs aMBiENtais ltda.cNPJ nº 
15.622.879/0001-80; cujo objeto consistia na “contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviço de tratamento, manutenção e 
monitoramento dos sistemas de fornecimento de água do complexo do 
comando Geral da PMPa”;sem mais a consignar, dou por encerrado o pre-
sente contrato;Belém/Pa, 15 de setembro de 2021;MarcElo alEXaNdrE 
LOPES MACHADO - MAJ QOPM RG 273344;Respondendo pela Chefia do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 705188
terMo de eNcerraMeNto de coNtrato;aos dez dias do mês de 
julho do ano de 2021, encerrou-se a vigência do contrato administrativo 
nº 044/2017 celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a Empresa claro 
s/a.;cNPJ nº 40.432.544/0001-47; cujo objeto consiste na “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa para a 
PMPa”; sem mais a consignar, dou por encerrado o presente contrato;Be-
lém/Pa, 15 de setembro de 2021; MarcElo alEXaNdrE loPEs MacHa-
DO– MAJ QOPM RG 27344;Respondendo pela Chefia do Centro de Compras 
e contratos da PMPa.

Protocolo: 705177

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato de compra e Venda
Exercício: 2021
objeto: aquisição de 4 (quatro) unidades imobiliárias, no residencial “con-
domínio Boulevard tapajós”, discriminadas abaixo;
apto 301/bloco 09 – Valor: 150.449,60
apto 302/bloco 09 – Valor: 151.939,20
apto 303/bloco 09 – Valor: 151.939,20
apto 308/bloco 09 – Valor: 148.865,92
Justificativa: Atender necessidades precípuas da administração constante 
no artigo 3°, inciso iii, do regimento do fasPMPa
Vigência: 15/09/2021 a 14/03/2022
data da assinatura: 15/09/2021
licitação: oriUNdo do ProcEsso N° 029/2021 – fasPM – disPENsa dE 
licitaÇÃo N° 009/2021 – cPl/fasPM
Programa: 1502 – operacionalização das ações finalísticas
Projeto atividade: 8277 – operacionalização das ações finalísticas
Elemento de despesa: 3459061 – aquisição de imóveis
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351 (recursos próprios)
contratada: Morada santarém sPE ltda
cNPJ: 34.088.444/0001-01
Endereço: travessa castelo Branco, n° 2256, Bairro Guamá, Belém/Pa, 
cEP: 66065-310
E-mail: joaoagbrito@gmail.com
fone: (91) 981386060
ordenador: MoisÉs costa da coNcEiÇÃo
diretor do fasPM.

Protocolo: 705473
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.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 013/2021 – GaF/sUP.FUNdo, de 16 de setembro de 
2021
Nome do servidor: daNilo rEYMÃo MorEira, rG: 39714
cargo do servidor: caP QosPM, Mf: 5911377/1, cPf: 745.190.342-72
fonte: 0150 (recurso Próprio,  Natureza da despesa: 33.90.39
Valor: r$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
Prazos: aplicação: 60 dias / Prestação de contas: 15 dias
ordenador: ElioMar caMPos faUstiNo – cEl QoPM
diretor do fUNsaU, em exercício

Protocolo: 705682

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 118/diÁria/cedec, de 16 de seteMBro de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º – conceder aos militares da coordenadoria Estadual de defesa 
civil, conforme planilha abaixo, diárias de alimentação e de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 7.713,57 (sEtE Mil, sEtEcENtos 
E trEZE rEais E ciNQUENta E sEtE cENtaVos), por terem seguido via-
gem de Belém e tucuruí-Pa para os municípios de Pacajá e santarém, nas 
regiões de integração do Xingu e Baixo amazonas, com diárias do grupo 
B, nos períodos conforme planilha abaixo, a serviço da coordenadoria Es-
tadual de defesa civil.

Posto 
Grad NoME local

data Nº dE diárias
Valor 

UNitário 
(r$)

total
(r$)

saÍda rEGrEsso
ali-

menta-
ção

Pousa-
da

sGt QBM adriano de aviz Barbosa 

Paca-
Já

13/09/2021 17/09/2021 5 4

r$ 131,88 r$ 
1.186,92

cB QBM Paula fernanda corrêa lima r$ 126,60 r$ 
1.139,40

cB QBM silvaneide da silva serrão r$ 126,60 r$ 
1.139,40

tEN QoBM Mateus Henrique Bitencourt 
Macedo 

15/09/2021 16/09/2021 2 1

r$ 141,11 r$ 423,33

sGt QBM cleoson cley da silva 
favacho r$ 131,88 r$ 395,64

sGt QBM rogério da cunha Brito
saN-
ta-
rÉM 19/09/2021 25/09/2021 7 6

r$ 131,88 r$ 
1.714,44

sGt QBM Josinaldo Pinheiro ribeiro r$ 131,88 r$ 
1.714,44

Valor total r$ 
7.713,57

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro dos saNtos – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 705344

Portaria Nº. 117/diÁria/cedec, de 15 de seteMBro de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: MaJ QoBM BrUNo PiNto frEitas 
e cB QBM JEfErsoN da rocHa cordEiro, 01 (uma) diária de alimen-
tação para cada, perfazendo um valor total de r$ 284,86 (dUZENtos E 
oitENta E QUatro rEais E oitENta E sEis cENtaVos), por terem se-
guido viagem de Belém-Pa para o município de abaetetuba/Pa, na região 
de integração do tocantins, com diárias do grupo B, no dia 03 de setembro 
de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro dos saNtos – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 705338

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº: 01612/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 14/09/2021 a 17/09/2021;

1. EPc alEX alBErio MaciEl soarEs - Mat: 5914185
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. dPc JardEl lUis castro GUiMaraEs - Mat: 5619130
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. iPc osValdo faraco MaciEl - Mat: 5520401
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

4. aUXUP BENEdito JorGE riBEiro - Mat: 5145775
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

5. iPc claUdio aNdrE da silVEira araUJo - Mat: 5940233
(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 providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( trÊs Mil, QUiNHENtos E sEssENta rEais E 
sEtENta 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: 01613/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 15/09/2021 a 16/09/2021;

1. iPc roGErio EVaNGElista liMa oliVEira - Mat: 5940193
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

2. iPc rafaEl carValHo GUiMaraEs - Mat: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

3. dPc MarcElo diNiZ saNtos filHo - Mat: 5940454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

4. iPc Victor NasciMENto corrEa - Mat: 5619645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)
5. dPc daNiEl Mattos MatHias PErEira - Mat: 5914067

(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$ 1,780.35 ( UM Mil, sEtEcENtos E oitENta rEais E triNta 
E ciNco 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: 01614/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar ParticiPaÇÃo EM cUrsos dE aPErfEiÇoaMENto, no período de 
14/09/2021 a 17/09/2021;
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1. iPc liaNa soUsa dE aZEVEdo - Mat: 57207158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)
2. dPc rENata dos saNtos GUiMaraEs - Mat: 5940527
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. dPc MariaNa MadEira oliVEira - Mat: 5940416
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

4. dPc Marilia lEal MarcHiori - Mat: 5940399
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

5. EPc NatasHa dE fatiMa silVa rEis MaGalHaEs - Mat: 57209521
(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 providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( trÊs Mil, QUiNHENtos E sEssENta rEais E 
sEtENta 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: 01615/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂNdia do Nor-
TE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/09/2021 a 
17/09/2021;

1. dPc dJalMa aNtoNio PaUla dos saNtos - Mat: 5940501
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

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: 01616/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRAIRÃO, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 14/09/2021 a 24/09/2021;

1. iPc orlaNdo loPEs raMos - Mat: 5940183
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,373.80)

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
daNiEla soUsa dos saNtos dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01617/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/949285, 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 
14/09/2021;

1. iPc BENEdito carValHo dE soUZa - Mat: 54191327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

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$ 118.69 ( cENto E dEZoito rEais E sEssENta E NoVE 
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: 01618/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento 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 lEoNardo JorGE rEis BarBoZa - Mat: 5940022
(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$ 237.38 ( dUZENtos E triNta E sEtE rEais E triNta E oito 
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: 01619/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1014153, 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 
17/09/2021;

1. dPc MatHEUs BrUscHi oMiZZolo - Mat: 5940430
(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$ 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
Portaria Nº: 01620/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1012913, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaEtE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/09/2021 
a 16/09/2021;

1. dPc MaUricio dE MENEZEs PirEs - Mat: 57233649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc MaUricio raMos cardoso - Mat: 57233665
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. EPc fErNaNda do ValE fErNaNdEZ - Mat: 5892477
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

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: 01621/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1012936, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaEtE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/09/2021 
a 16/09/2021;

1. dPc Maria lUcia costa dos saNtos - Mat: 5599849
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc raYMUNdo alEXaNdrE faraH NEtto - Mat: 5939704
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. EPc MilENE aNdrEZa MartiNs E soUZa - Mat: 54183831
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

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: 01622/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1012947, 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 14/09/2021 a 
16/09/2021;

1. EPc Maria cristiNa cardoso dE aNdradE - Mat: 54184106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. dPc lUis GUilHErME NaVarro XaViEr - Mat: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. iPc MarcElo dE JEsUs calaNdriNi dE aZEVEdo - Mat: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

4. iPc KlUPEl foNsEca dE araUJo - Mat: 5887020
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

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$ 1,899.04 ( UM Mil, oitocENtos E NoVENta E NoVE rEais 
E QUatro cENtaVos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01623/2021 - dGPc/od/drF de 14 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1012456, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacarEa-
CANGA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/09/2021 
a 18/09/2021;

1. iPc Marcos adriaNo Mota da silVa - Mat: 5421055
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. iPc EriKa EliZaBEtH dE soUsa JENNiNGs - Mat: 57195305
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. EPc fraNcisco odail rocHa corrEa - Mat: 5759501
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

4. iPc faBiaNa PErEZ carValHo BarBosa - Mat: 5940138
(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: 01624/2021 - dGPc/od/drF de 15 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/995344, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa tiM-
BOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 17/09/2021 a 20/09/2021;

1. iPc Marco aNtoNio sENa cHaGas - Mat: 5411017
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc PaUlo roBErto GoNcalVEs dE MENEZEs - Mat: 5331579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc tHiaGo sEPEda liMa - Mat: 57233544
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc dUrVal lUis PaEs GoNdiM - Mat: 57233589
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

5. iPc WasHiNGtoN lUis saNcHEs dE arrUda filHo - Mat: 57192809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

6. iPc sErGio MUrillo aBrEU da silVa - Mat: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

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$ 4,984.98 ( QUatro Mil, NoVEcENtos E oitENta E QUatro 
rEais E NoVENta E oito 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: 01625/2021 - dGPc/od/drF de 15 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1013542, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/09/2021 a 
21/09/2021;

1. iPc EdEr JosE costa da silVa - Mat: 5856833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

2. iPc dENis alBErto MoraEs dE MoraEs - Mat: 5886910
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

3. dPc daUriEdsoN BENtEs da silVa - Mat: 5824664
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

4. EPc Jairo costa dos saNtos - Mat: 57214595
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

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$ 4,747.60 ( QUatro Mil, sEtEcENtos E QUarENta E sEtE 
rEais E sEssENta cENtaVos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01626/2021 - dGPc/od/drF de 15 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 16/09/2021 a 16/09/2021;

1. iPc JEssica dE MoraEs PriMo - Mat: 5940143
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc EdEr PErEira dos saNtos - Mat: 57199822
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

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$ 237.38 ( dUZENtos E triNta E sEtE rEais E triNta E oito 
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: 01627/2021 - dGPc/od/drF de 15 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/946219, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacarEa-
CANGA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/09/2021 
a 20/09/2021;

1. dPc VicENtE fErrEira GoMEs - Mat: 5857449
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. iPc rafaEl carValHo GUiMaraEs - Mat: 5941051
(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
daNiEla soUsa dos saNtos dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01628/2021 - dGPc/od/drF de 15 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1018900, 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 15/09/2021 a 
16/09/2021;

1. MPc BENEdito aQUiNo da silVa - Mat: 5465524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. EPc JorGE tadEU do EsPirito saNto GUilHoN - Mat: 5461731
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
3. dPc daVid JosE MoNtEiro silVEira - Mat: 5940432

(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
Portaria Nº: 01629/2021 - dGPc/od/drF de 15 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1005836, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sÃo caE-
TANO DE ODIVELAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período 
de 16/09/2021 a 17/09/2021;

1. iPc JosE riBaMar corrEa rodriGUEs - Mat: 5693543
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. iPc VilMa cristiNa fErrEira da costa - Mat: 8400757
(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
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01630/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/1018558, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ 
DOS CARAJÁS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, 
no período de 19/09/2021 a 26/09/2021;

1. EPc adaM GrEGorY saNtos do carMo - Mat: 54183983
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
2. iPc EdUardo soUZa fraNco sardo lEao - Mat: 56952
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

3. iPc MaX JosE da silVa MoNtEiro - Mat: 5234301
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

4. dPc Maria rEGiNa cardoso rodriGUEs - Mat: 54189099
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)



 diário oficial Nº 34.703  73 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

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$ 6,646.64 ( sEis Mil, sEiscENtos E QUarENta E sEis rEais 
E sEssENta 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: 01631/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/995375, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa tiM-
BOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 18/09/2021 a 21/09/2021;

1. iPc rENaN fraNcisco rodriGUEs BraGa - Mat: 4219816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc aNtoNio fErNaNdo liMa JUNior - Mat: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc JorGE sErGio BaNdEira dE oliVEira - Mat: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. MPc MaUro MiraNda caMPos - Mat: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

5. iPc roMario liMa GoNcalVEs - Mat: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

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$ 4,154.15 ( QUatro Mil, cENto E ciNQUENta E QUatro rE-
ais E QUiNZE 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: 01632/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021975340, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oriXiMi-
NÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/09/2021 a 
24/09/2021;

1. dPc rafaElla lacErda fiGUEirEdo - Mat: 57195809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

2. EPc aNtoNio fErNaNdo tEiXEira JUNior - Mat: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

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: 01633/2021 - dGPc/od/drf dE 16 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2021/995283, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa tiM-
BOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 19/09/2021 a 22/09/2021;

1. iPc aNGElo fErrEira MartiNs - Mat: 5913855
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc Victor fErNaNdEs Bricio - Mat: 5913932
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc MarNilsoN JosE dE soUsa raBElo - Mat: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc EMilio dE QUadros PEiNado JUNior - Mat: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

5. iPc carlos Maia filHo - Mat: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

6. iPc fErNaNdo aNdrE rEis daMascENo - Mat: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

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$ 4,984.98 ( QUatro Mil, NoVEcENtos E oitENta E QUatro 
rEais E NoVENta E oito 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: 705130

.

.

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 UNidadE 

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 5252 MoNitor dE VidEo, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
2 5283 MoNitor dE VidEo lcd, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
3 5313 MoNitor dE VidEo lcd, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
4 5320 MoNitor dE VidEo lcd, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
5 5339 MoNitor dE VidEo lcd, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
6 5361 MoNitor dE VidEo lcd, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
7 5363 MoNitor dE VidEo lcd, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
8 6133 MoNitor dE VidEo lcd, 15`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
9 12126 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
10 12161 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
11 12169 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
12 12181 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
13 14302 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
14 14320 MoNitor dE VidEo lcd, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
15 14536 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
16 14544 MoNitor dE VidEo lcd, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
17 14579 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
18 14586 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
19 14587 MoNitor dE VidEo lcd, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
20 14633 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
21 14716 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
22 14725 MoNitor dE VidEo, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
23 15192 MoNitor dE VidEo lcd, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
24 15391 MoNitor dE VidEo lcd, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
25 15518 sWitcH EtHErNEt, 8 Portas, 10/100MBPs iNsErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 705330
rescisÃo coNtratUaL
Nº contrato: 005/2021
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e Nr 
PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli cNPJ nº 37.170992/0001-05
fundamentação legal: art. 79, ii da lei nº 8.666/93
data da assinatura: 10/09/2021
ordenador responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVEs soarEs ZaGalo 
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 705359
eXtrato de terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida
contrato: 73/2018-Pce/Pa PolÍcia ciVil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06 e a Empresa aVal EMPrEsa dE sErViÇos EsPE-
cialiZados ltda. cNPJ nº 24.930.315/0001-04 objeto: reconhecimento 
de dívida correspondente ao período de Novembro e dezembro/2020, re-
ferente as Notas fiscais nº 1067 e 1088. Valor: r$=114.412,30. assinatu-
ra: 16/09/2021. orçamento: Programa de trabalho Natureza da despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.422.1500.8804.339033
.0101 Estadual. Proc. nº 2021/275006. contratada: aVal EMPrEsa dE 
sErViÇos EsPEcialiZados ltda. Endereço: sia trEcHo nº 17, rua 
10, lote 285 – Brasília/df, cEP 71.200-228, telefone/fax: (61) 3029-
8899/3029-8852, e-mail: aval@avalservicos.com.br. ordenadora: aNa 
MicHEllE GoNÇalVEs soarEs ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil.

Protocolo: 705413
Portaria Nº 438/2021-GaB/cGPc/diVersos de 10/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 405/2020-GaB/cGPc de 
03/11/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 405/2020-
GaB/cGPc de 03/11/2020, 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 439/2021-GaB/cGPc/diVersos de 10/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 484/2020-GaB/cGPc de 
01/12/2020, que apurou as responsabilidades na extrapolação de prazo 
do auto de investigação nº 153/2013.000090-6, conforme portaria ins-
tauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rEsolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 484/2020-
GaB/cGPc de 01/12/2020, 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 440/2021-GaB/cGPc/diVersos de 10/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 230/2021-GaB/cGPc de 
24/06/2021, que apurou as circunstâncias em que ocorreu o furto da arma 
de fogo .38, numeração 810402, atrelada ao iPl nº 151/2020.000127-9 e 
de certa quantia em dinheiro do aPfd nº 151/2021.000039-0, conforme 
portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de irregularidade funcional; 
rEsolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 230/2021-
GaB/cGPc de 24/06/2021, 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.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 441/2021-GaB/cGPc/diVersos de 10/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 236/2021-GaB/cGPc de 
25/06/2021, que apurou as circunstâncias em que ocorreu a fuga do preso 
de justiça a.d.M.t., 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 236/2021-
GaB/cGPc de 25/06/2021, 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.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 442/2021-GaB/cGPc/diVersos de 10/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 216/2021-GaB/cGPc de 
16/06/2021, instaurada para identificar e apurar responsabilidades na 
omissão aos pedidos de instauração de Procedimentos policiais requisita-
dos pelo MP à dP de Breves, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não vislumbrar provas que atestem a ocorrência de 
transgressão disciplinar;
rEsolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 216/2021-
GaB/cGPc de 16/06/2021, 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.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 444/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 220/2021-GaB/cGPc de 
17/06/2021, que apurou as circunstâncias e se há responsabilidades na 
fuga do adolescente G.c.M., 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 220/2021-
GaB/cGPc de 17/06/2021, 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.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 445/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 124/2021-GaB/cGPc de 
30/03/2021, que apurou as responsabilidades na extrapolação do pra-
zo na comunicação à justiça da prisão realizada através da aPfd nº 
00006/2021.100177-7, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a ausência de negligência por parte de servidor;
rEsolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 124/2021-
GaB/cGPc de 30/03/2021, 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 446/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 161/2021-GaB/cGPc de 
13/05/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas da auto-
ridade policial que deixou, em tese, de adotar providências, em tem hábil, 
a fim de apurar os fatos constantes do BOP nº 00009/2018.102134-3, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rEsolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 161/2021-
GaB/cGPc de 13/05/2021, 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 447/2021-GaB/cGPc/diVersos de 14/09/2021
coNsidEraNdo: o teor do despacho fundamentado - Pedido de sobres-
tamento de 01/09/2021, por meio do qual a presidente dos autos em tela, 
solicita o sobrestamento da aai nº 27/2019-GaB/cGPc de 01/02/2019, 
face o servidor sindicado se encontrar de licença saúde;
rEsolVE: determinar o soBrEstaMENto da aai nº 27/2019-GaB/cGPc 
de 01/02/2019, conforme disposto no art. 98 §3º da lei complementar nº 
022/94 e suas alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 448/2021-GaB/cGPc/diVersos de 14/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 225/2021-GaB/cGPc de 
21/06/2021, que apurou as circunstâncias e responsabilidades na fuga do 
preso s.a.t., ocorrida em 01/04/2021, 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 225/2021-
GaB/cGPc de 21/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações, devendo ser providencia-
da a baixa da cautela da algema em nome do servidor r.B.N, mat. nº 
5940060.
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 449/2021-GaB/cGPc/diVersos de 14/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 518/2020-GaB/cGPc de 
10/12/2020, que apurou as circunstâncias do baleamento e morte de 
a.s.M., em tese, por oposição a intervenção policial, conforme portaria 
instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rEsolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 518/2020-
GaB/cGPc de 10/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 457/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 146/2019-GaB/cGPc de 
11/07/2020, que apurou as circunstâncias do extravio, em tese, da arma 
de fogo tipo Pistola, .40sW, série: sUa17178, Pat.:6082, conforme por-
taria instauradora;
coNsidEraNdo: o teor da Portaria nº 349/2020-GaB/cGPc/diVErsos 
de 20/08/2019, incluindo o nome do servidor rUi PErEira dos saNtos, 
mat. nº 5411866, como sindicado nos autos em tela;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do 
servidor;
rEsolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 03 (três) dias de sUsPEN-
sÃo, ao servidor rui Pereira dos santos, mat. nº 5411866, por infringência 
ao artigo 74, inciso XliV, da lei complementar nº 022/94 e suas altera-
ções posteriores, a qual deverá em razão de conveniência para o serviço 
público, ser convertida em multa conforme prevê o art. 79 §1º do mesmo 
diploma legal, devendo ser providenciada a baixa da cautela da arma de 
fogo em nome do servidor.
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 458/2021-GaB/cGPc/diVersos de 16/09/2021
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 264/2019-GaB/cGPc de 
15/10/2019, que apurou as circunstâncias da detenção de uma mulher, 
nas dependências da dP de Quatipuru, sem as observânçias legais, confor-
me portaria instauradora;
coNsidEraNdo: o teor da Portaria nº 35/2020-GaB/cGPc/diVErsos de 
11/02/2020, incluindo o nome do servidor sérgio João da silva Marques, 
mat. nº 57681, como sindicado nos autos em tela;
rEsolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da 
lei complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 02 (dois) dias de sUs-
PENsÃo, ao servidor sérgio João da silva Marques, mat. nº 57681, por 
ter infringido o artigo 74, inciso Vii, da lei complementar nº 022/94 com 
suas alterações posteriores, a qual deverá em razão de conveniência para 
o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê o art. 79 §1º 
do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 705663
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.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar Nº 009/2021
Portaria Nº 044/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 16 de se-
tembro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de ja-
neiro de 2000 e suas alterações; coNsidEraNdo que é dever deste setor 
correicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 
da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo as informações 
contidas no processo E-Protocolo n.º 2021/1026940; coNsidEraNdo a 
recomendação do Ministério Público do Estado referente ao relatório oriun-
do da “operação c.s.i.”; coNsidEraNdo as informações contidas no des-
pacho datado de 16 de setembro de 2021. rEsolVE: art. 1º. iNstaUrar 
a apuração Preliminar nº. 009/2021, para apurar os fatos constantes no 
processo E-protocolo n° 2021/1026940 o qual relata supostas irregularida-
des decorrentes da investigação titulada “Operação C.S.I.” deflagrada pelo 
Ministério Público do Estado do Pará, bem como o que emergir no decorrer 
das apurações com envio do relatório final a autoridade julgadora. Art. 2º 
– dEsiGNar a servidora Hellen Jorge silva da cruz, assistente administra-
tivo, matrícula funcional n° 57190939/1, para presidir a apuração Prelimi-
nar nº. 009/2021. art. 3º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 
30 (trinta) dias, admitida a prorrogação por igual prazo ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos. art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor, na data da publicação. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE silVa dE aNdradE liMa 
GUErra corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 705383
iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
N.º 007/2021
Portaria N.º 043/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 16 de 
setembro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de ja-
neiro de 2000 e suas alterações; coNsidEraNdo que é dever deste setor 
correicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 
da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo as informações 
contidas no processo E-Protocolo n.º 2021/1026092; coNsidEraNdo as 
informações contidas no despacho datado de 14 de setembro de 2021. 
rEsolVE: art. 1º – dEsiGNar os servidores rejane Nazaré cunha dorea, 
Perito criminal, Matrícula funcional 771619/2; Edesio de freitas lima, Pe-
rito criminal, matrícula funcional 5833892/1 e ana Maria ipiranga oliveira 
dantas, Perito criminal, Matrícula funcional 54185851/1, todos ocupantes 
de cargo efetivo, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão 
de Processo administrativo disciplinar visando à apuração de eventuais 
responsabilidades administrativas descritas no memorando n° 87/2021 da 
Gerência do Núcleo de serviços, bem como proceder ao exame dos atos e 
fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos. art. 2º – fixar para 
conclusão dos trabalhos, o prazo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorro-
gação sob motivação, nos termos do art. 191, § 11 da lei 5.810/94. art. 
3º – Esta Portaria entrará em vigor, contados da publicação desta no d.o.E. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE silVa dE aNdradE liMa 
GUErra corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 705379
iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
N.º 006/2021
Portaria N.º 042/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 16 de 
setembro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNsidEraNdo que é dever deste setor cor-
reicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 da lei 
5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo as informações contidas 
no processo E-Protocolo n.º 2021/1024589; coNsidEraNdo a recomen-
dação do Ministério Público do Estado referente ao relatório oriundo da 
“operação c.s.i.”; coNsidEraNdo as informações contidas no despacho 
datado de 14 de setembro de 2021. rEsolVE: art. 1º – dEsiGNar os 
servidores ana Maria ipiranga oliveira dantas, Perito criminal, Matrícula 
funcional 54185851/1; Edesio de freitas lima, Perito criminal, matrícula 
funcional 5833892/1 e rejane Nazaré cunha dorea, Perito criminal, Ma-
trícula funcional 771619/2, todos ocupantes de cargo efetivo, sob a presi-
dência do primeiro, constituírem comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas 
descritas no relatório oriundo da investigação titulada “operação c.s.i.” do 
Ministério Público do Estado do Pará, bem como proceder ao exame dos 
atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos; art. 2º – fixar 
para conclusão dos trabalhos, o prazo de 60 (sessenta) dias, admitida a 
prorrogação sob motivação, nos termos do art. 191, § 11 da lei 5.810/94. 
art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor, contados da publicação desta no 
d.o.E. registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE silVa dE aNdradE 
liMa GUErra corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 705378

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1243/ 2021 
cloVEs alVEs dias 
MatrÍcUla: 5955835
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/09/2021 a 08/09/2021
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Portaria Nº 3190/2021/dG/detraN, de 16/09/2021.
o dirEtor GEral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do 
Pará – dEtraN/Pa, no uso da competência legal; e,
coNsidEraNdo o disposto no artigo 22, inciso iii, da lei 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro – ctB, 
onde estabelece ser de competência dos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do distrito federal, no âmbito de sua circunscrição: 
vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, 
emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de 
registro e o licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal 
competente;
coNsidEraNdo que compete ao dEtraN-Pa como Órgão Executivo de 
trânsito estabelecer critérios de credenciamento de empresas para a ati-
vidade de estampagem de placas de identificação veicular, visto que todos 
os veículos devem ser identificados externamente por meio de placas dian-
teira e traseira, sendo esta afixada em sua estrutura, conforme preceitua o 
artigo 115 do código de trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar e redefinir procedimentos 
relativos à operacionalização do sistema de estampagem, distribuição e 
comercialização de placas para veículos automotores no âmbito do Estado 
de Pará, em razão das modificações introduzidas pela Resolução do CON-
traN nº 780/2019.
coNsidEraNdo a necessidade do dEtraN-Pa em adotar providências de 
segurança nos serviços de estampagem e fixação de placas de identifica-
ção veicular, tais como, a modernidade das técnicas, dos equipamentos 
e das instalações, a sua conservação, bem como a melhoria dos serviços 
prestados, garantindo aos usuários maior segurança dos procedimentos, 
objetivando prevenir práticas ilegais de clonagem, adulteração e falsifica-
ção de placas veiculares no Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de padronizar, de forma a conferir maior 
controle e rigidez nos serviços prestados pelos Estampadores de Placas 
credenciadas pelo dEtraN-Pa, ao longo de todo processo de estampagem 
e fixação das placas na estrutura do veículo;
coNsidEraNdo a necessidade de adequação da Portaria nº2565/2021-
dG /dEtraN.
resolve: 
art. 1º – alterar o §3º, do art. 10, da Portaria nº 2565/2021/dG/dE-
traN, que passa a vigorar com a seguinte redação:
art. 10...
§ 3º. Em caso de reprovação na prova de conceito, o prazo mínimo para nova ava-
liação é de, 07 (sete) dias.
art. 2º - alterar o inciso XV, “letra E”, do art. 34, da Portaria nº 2565/2021/
dG/dEtraN, que passa a vigorar com a seguinte redação:
art. 34...
XV...
e) Certificado de conclusão do curso de identificação veicular com carga 
horária de 04 horas, ministrado por empresa ou instrutor que comprove 
seu notório saber e experiência na área de identificação veicular.
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Marcelo lima Guedes
diretor Geral

Protocolo: 705730
Portaria Nº 12/2021-cGd/siNd. iNVestiGatiVa 
Belém, 09 de setembro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNsidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNsidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da investigação Preliminar n° 2018/497703 que apurou a irregularida-
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de de entrega indevida de documento de veículo no âmbito da cirEtraN 
de salinópolis/tucuruí;
coNsidEraNdo a manifestação exarada no Parecer 36/2021-corrEGE-
doria, que sugere pela instauração de sindicância investigativa para deli-
mitar a materialidade e autoria de eventual irregularidade.
r E s o l V E:
I – INSTAURAR Sindicância Investigativa com a finalidade de apurar os 
fatos constantes do processo em referência e demais fatos conexos.
ii – dEsiGNar a servidora lissaNdra cEcÍlia MartiNs ErEro, auxiliar 
de trânsito, matrícula nº 57194914/1, para apurar esses fatos, no prazo 
de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único do art. 201 da lei 5.810/94.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MarlENilsoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dEtraN/Pa
Portaria nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 705290
editaL ProGraMa cNH Pai d’ÉGUa Nº 01/2021- dG/detraN, de 
16/09/2021.
o dirEtor GEral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do 
Pará no uso de suas atribuições legais e ;
coNsidEraNdo o estabelecido na lei nº 9.275 de 01 de junho de 2021, 
que instituiu o Programa social carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai 
D`égua”, que objetiva a formação, qualificação e habilitação profissional 
de condutores de veículos automotores no Estado do Pará, regulamentada 
pelo decreto Estadual nº 1.817 de 26 de agosto de 2021;
coNsidEraNdo a Portaria nº. 2864/2021-dEtraN-Pa, que estabelece as 
instruções e diretrizes, necessárias ao funcionamento do Programa social 
carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai d`égua
coNsidEraNdo a resolução coNtraN n.º 789, de 18 de junho de 2020 
do coNtraN e suas alterações, que consolida normas sobre o processo de 
formação de condutores de veículos automotores e elétricos. ; e
coNsidEraNdo a necessidade de se estabelecer a normatização os crité-
rios, as normas e os procedimentos operacionais necessários ao funciona-
mento do processo de formação, qualificação e habilitação profissional de 
condutores do Programa social carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai 
d`égua”, criado pelo Governo do Estado do Pará;
rEsolVE:
1. determinar os critérios, normas e procedimentos operacionais necessá-
rios ao funcionamento do Programa social carteira Nacional de Habilitação 
“cNH Pai d`égua”, bem como, estabelecer o número de vagas para os 
beneficiários do presente Programa.
2. serão disponibilizadas 5.000 (cinco mil) vagas para atender todo o Es-
tado de Pará, de acordo com o anexo i deste Edital, e serão divididas na 
proporção de:
2.1 – 3.000 (três mil) vagas para a cNH Metropolitana;
2.2 – 2.000 (duas mil) vagas para a cNH interior;
2.3. 10% (dez por cento) à obtenção da cNH Especial para Pessoas com 
Deficiência (PcD), legalmente assim reconhecidas, respeitados os requisi-
tos exigidos pelo conselho Nacional de trânsito (coNtraN) para emissão 
da cNH, à exceção da mudança da categoria “B” para a “d”, em que não 
ocorrerá essa reserva de vagas;
2.4. 30% (trinta por cento) preferencialmente para mulheres;
2.5. 30% (trinta por cento) para estudantes entre 18 (dezoito) e 25 (vinte 
e cinco) anos, desde que tenham concluído o ensino médio, com certificado 
ou declaração que comprove a sua escolaridade, emitido pela secretaria de 
Estado da Educação do Pará (sEdUc/Pa), ou equivalente.
2.6. caso não sejam preenchidas as vagas disponibilizadas na forma do 
§1º, §2º e §3º deste artigo, serão revertidas para ampla concorrência, 
dentro do mesmo grupo e modalidade.
3. a quantidade de inscrições para o Programa social carteira Nacional 
de Habilitação “cNH Pai d`égua”, por modalidade, observará as seguintes 
limitações percentuais:
3.1 – 50% (cinquenta por cento) para a obtenção da primeira cNH;
3.2 – 25% (vinte e cinco por cento) para adição das categorias a ou B; e
3.3 – 25% (vinte e cinco por cento) para mudança para de categoria B 
para d.
3.4. as vagas previstas no caput, serão distribuídas de acordo com o anexo 
i deste Edital.
3.5. caso não sejam preenchidas as vagas disponibilizadas para alguma 
modalidade, as vagas remanescentes serão destinadas à modalidade com 
o maior número de inscritos.
4. as inscrições para o Programa cNH Pai d’Égua serão feitas exclusiva-
mente, pelo site do dEtraN/Pa (www.detran.pa.gov.br), na opção cNH 
Pai d’ÉGUa, no período de 21/09/2021 a 30/09/2021.
5. O candidato a ser beneficiado pelo Programa “CNH Pai D`égua” deve 
atender aos seguintes requisitos:
a) ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data do requerimento;
b) ser penalmente imputável;
c) estar inscrito no cadastro Único para Programas sociais do Governo 
federal (cadÚnico), regulamentado pelo decreto federal nº 6.135, de 26 
de junho de 2007;
d) possuir curso fundamental comprovado por meio de certificado ou de-
claração emitida pela secretaria de Estado da Educação ou equivalente em 
outra Unidade federativa;

e) ter domicílio no Estado do Pará;
f) não ter sofrido nos 12 (doze) meses que antecedem a inscrição no Pro-
grama “cNH Pai d`égua”, penalidades decorrentes de infrações de trânsito 
de natureza grave/gravíssima, ou não ser reincidente, no mesmo período, 
em infração média, da qual não caibam mais recursos na esfera adminis-
trativa; de infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima, ou não ser 
reincidente, nos mesmo período, em infração média, da qual não caibam 
mais recursos na esfera administrativa;
g) não ter sofrido, nos 05 (cinco) anos que antecedem a inscrição no Pro-
grama “cNH Pai d`égua”, condenações judiciais decorrentes de condutas 
praticadas no trânsito, estabelecidas em lEi própria e da qual não caibam 
mais recursos;
h) possuir carteira de identidade ou equivalente;
i) estar inscrito no cadastro de Pessoas físicas (cPf); e
j) possuir certidão Negativa de antecedentes criminais emitida pela Policia 
civil do Estado do Pará.
5.1. Para a validade da inscrição, serão considerados os cadastros ativos do 
cadÚnico no Estado de Pará, referente ao mês de Maio do corrente ano.
6. No ato da inscrição, o candidato ao Programa “cNH Pai d’égua” deverá:
a) indicar em qual modalidade pretende se inscrever;
b) declarar que atende aos requisitos previstos no art. 4º da lei Estadual 
nº 9.275, de 2021;
c) inserir os dados:
c.1) Nome;
c.2) idendade;
c.3) Número de inscrição social – Nis;
c.4) Município de seu domicílio, que deve coincidir com o registrado no 
cadÚnico;
c.5) cPf;
c.6) carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adi-
ção de categoria, e
c.7) data de nascimento;
7. o candidato deverá selecionar a modalidade desejada, entre as seguin-
tes opções:
7.1. cNH Metropolitana:
a) ampla concorrência
b) estudantil
c) Pessoas com Deficiência (PcD)
7.2 – cNH interior:
a) ampla concorrência
b) estudantil
c) Pessoas com Deficiência (PcD)
8. o candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes 
opções:
8.1. Primeira carteira Nacional de Habilitação - cNH categoria a ou B;
8.2. adição das categorias a ou B; e
8.3. Mudança para categoria d.
9. Entre os candidatos que se declararem Pcd, somente serão contem-
plados nas categorias constantes nos incisos i e ii do art. 8º deste Edital.
10. A relação final dos selecionados para o Programa, será disponibilizada 
exclusivamente por meio eletrônico, através do site www.detran.pa.gov.br, 
no dia 04/10/2021.
11. após a publicação da lista com os selecionados, o candidato à habi-
litação terá o prazo de 05/10/2021 a 12/11/2021 para dar seguimento à 
matrícula e abertura do processo no rENacH.
11.1. a matrícula no programa e abertura do processo rENacH será reali-
zada obrigatoriamente de forma presencial por parte do candidato selecio-
nado, não sendo perimitido que o procedimento seja realizado via internet 
ou através de procuração.
11.2. Não respeitados o prazo estabelecido no caput, ou a não apresen-
tação de todos os dcumentos, ensejará na desclassificação do candidato, 
que perderá o benefício.
12. os candidatos selecionados deverão comparecer às Unidades de aten-
dimento, cirEtraN’s ou Estação cidadania, munidos de original de cópia 
dos seguintes documentos:
a) carteira de identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou car-
teira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de 
categoria;
b) cadastro de Pessoas físicas (cPf);
c) comprovante de residência com postagem ou vencimento de no máximo 
de 90 (noventa) dias;
d) Certificado ou declaração que comprove a sua escolaridade, emitido 
pela secretaria de Estado da Educação (sEdUc) ou equivalente em outra 
Unidade federativa; e
12.1. será exigida a escolaridade de nível médio para os candidatos ins-
critos na modalidade estudantil, e a escolaridade de nível fundamental 
para as demais modalidades, e ambos devem ter sido realizados na rede 
públida ensino, e emitidos pela secretaria de Estado da Educação (sEdUc) 
ou equivalente em outra Unidade federativa.
12.2. No ato da abertura do processo de habilitação no rENacH, deverá 
ser feita a coleta de biométrica do candidato.
13. após a abertura do rENacH, o candidato selecionado deverá acessar 
o site do dEtraN/Pa, www.detran.pa.gov.br para agendamento do exame 
de aptidão física e mental, e avaliação psicológica, através da rede de clí-
nicas credenciadas, localizadas no município residente e/ou a cidade mais 
próxima.
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14. No caso de mudança de categoria B para d, ato contínuo, o candidato 
deverá acessar o site do dEtraN/Pa para conhecimento dos laboratórios 
disponíveis para a realização do exame toxicológico.
15. Para os candidatos à Primeira Habilitação, após a conclusão e apro-
vação nos exames previstos nos artigos 13 e 14 deste Edital, o candidato 
selecionado deverá acessar o site do dEtraN/Pa, www.detran.pa.gov.br 
para emissão do boleto isento de 2ª fase, e após optar por um dos centros 
de formação de condutor – cfc credenciados, conforme a lista disponibi-
lizada no site, localizado no município residente informado e/ou a cidade 
jurisdicionada mais próxima, no qual realizará as aulas teóricas e práticas 
de direção veicular, do seu processo de habilitação.
16. o cfc escolhido pelo candidato deverá fazer o agendamento das aulas 
teóricas e práticas, bem como o cadastro de todas as aulas aplicadas ao 
candidato pelo Programa cNH Pai d’Égua.
17. o candidato considerado “reprovado” no exame teórico-técnico e/ou 
no exame prático, ou que por motivo jusficado faltar aos referidos exames, 
poderá remarcá-los por até 01 (uma) vez sem a cobrança de qualquer 
taxa, desde que não expirado o prazo do processo de habilitação, determi-
nado pelo dENatraN.
17.1. o candidato parcipante do Programa, em caso de abandono, não 
poderá participar novamente por um período de 3 (três) anos, salvo se for 
por movo de doença grave devidamente comprovada.
18. as despesas e custos referente ao deslocamento, dentro e fora do 
seu município de residência, são de responsabilidade do beneficiário do 
programa.
19. Não poderão participar do processo de seleção do Programa aquele 
candidato que já esteja com rENacH aberto no momento da inscrição, ou 
que esteja com qualquer tipo de bloqueio administrativo ou judicial.
20. caso o candidato seja considerado “inapto” nos exames de apdão física 
e mental e avaliação psicológica ou no exame toxicológico, perderá auto-
maticamente o direito ao benefício.
21. caso alguma empresa da rede credenciada do dEtraN/Pa, vinculada 
ao Programa esteja cumprindo a penalidade de suspensão ou for descre-
denciada, será permida a redistribuição dos candidatos.
22. o candidato se responsabilizará, administrativa, civil e criminalmen-
te, pela veracidade das informações e documentos apresentados, podendo 
implicar na caracterização do crime previsto no art. 299 do código Penal.
23. a todos os processos referentes à obtenção da 1ª cNH, adição e Mu-
dança de categorias beneficiadas no Programa da CNH Pai D’Égua, será 
obrigatório a expedição da cNH com a informação, no campo “observação”, 
de que “Exerce atividade remunerada”.
24. as informações prestadas pelo candidato selecionado poderão ser veri-
ficadas, a qualquer tempo, através de diligências realizadas pelo DETRAN/
Pa.
25. Não será permido, em nenhuma hipótese, a cobrança de qualquer valor 
dos beneficiários por parte das credenciadas do DETRAN/PA que aderirem 
ao Programa, durante a operação do processo de habilitação dos candida-
tos contemplados.
25.1. caso haja comprovação dos fatos ilegais, haverá apuração mediante 
processo administrativo, observando o princípio do contraditório e da am-
pla defesa.
25.2. Verificados fatos robustos da incidência da conduta descrita no caput, 
a autoridade administrativa poderá cautelarmente suspender o credencia-
do identificado.
26. Não será permitida a mudança do processo de habilitação do candidato 
para outro Estado da federação, sob pena de perda do benefício e do não 
recebimento da Permissão Para dirigir ou da carteira Nacional de Habilita-
ção, que somente poderão ser emitidas pelo Estado do Pará.
27. Para critérios da distribuição de vagas, será observada a redação dada 
pela lei complementar Estadual nº 27, de 19 de outubro de 1995, que 
aduz ser a região Metropolitana de Belém (rMB) compreendida pelos Mu-
nicípios de Belém, ananindeua, Marituba, Benevides, santa Bárbara e san-
ta izabel do Pará.
27.1. desta forma, 60% das vagas totais serão destinadas para a região 
Metropolitana de Belém (rMB) e os 40% restantes para os demais muni-
cípios do estado do Pará.
28. todos os candidatos selecionados para o programa, deverão atender a 
todas as exigências e as etapas previstas no código de trânsito Brasileiro 
– ctB, nas resoluções do conselho Nacional de trânsito – coNtraN e nas 
normas regulamentadoras do departamento Nacional de trânsito – dE-
NatraN e do departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa.
28.1. o candidato que deixar de atender, a qualquer tempo, todas as exi-
gências legais, será excluído do programa e perderá benefício.
29. compete ao dEtraN/Pa a coordenação, gestão e operacionalização do 
Programa cNH Pai d’Égua, cabendo ainda a elaboração de normativas e a 
prática de atos necessários ao processo de seleção, bem como as adequa-
ções em seus sistemas informazados, propiciando adequado funcionamen-
to do Programa social.
30. Os casos omissos deste Edital e as decisões que se fizerem necessárias 
serão resolvidas pela comissão Executiva para o Gerenciamento do Pro-
grama social carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai d’Égua” e direção 
Geral do dEtraN/Pa.
31. fica eleito o foro da comarca de Belém para dirimir questões oriundas 
deste Programa social.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral
dEtraN/Pa

aNeXo i

Edital i - diVisÃo dE 5.000 VaGas - aNo 2021

catEGoria rEGioNaliZada EstUdaNtE
30%

aMPla
coNcorrÊNcia

30%

Pcd
10% 

MUlHErEs 
30% GEral

1ª cNH “a” Metropolitana 225 225 75 225 750

1ª cNH “a” interior 150 150 50 150 500

1º cNH “a” total 375 375 125 375 1250

      

1ª cNH “B” Metropolitana 225 225 75 225 750

1ª cNH “B” interior 150 150 50 150 500

1º cNH “B” total 375 375 125 375 1250

      

adição “a” Metropolitana 113 111 38 113 375

adição “a” interior 75 75 25 75 250

adição “a” total 188 186 63 188 625

      

adição “B” Metropolitana 113 111 38 113 375

adição “B” interior 75 75 25 75 250

adição “B” total 188 186 63 188 625

      

Mudança de “B” para “d” Metropolitana 225 300 0 225 750

Mudança de “B” para “d” interior 150 200 0 150 500

Mudança de “B” para “d” total 375 500 0 375 1250

total 1501 1622 376 1501 5000
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2734/2021-daF/cGP, de 09/09/2021
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 2021/869771;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jacó Epifânio dos santos, matrícula nº 80845612/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a 
r$2.000,00 (dois Mil rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Eldorado dos carajás, curio-
nópolis e Xinguara.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
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 06/09 à 25/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3005/2021-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 2021/967171;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Maurício rocha, matrícula nº 316230/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtos rEais) e destinam-se a realizar despesas emer-
genciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fis-
calização de trânsito desenvolvidas pela equipe de agentes de trânsito no 
município de canaã dos carajás, no período de 14/09 a 05/10/2021.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 14/09 à 05/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3006/2021-daF/cGP, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/967401;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Wladimir carvalho Batista, matrícula nº 57199610/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.500,00 (trÊs Mil E QUiNHENtos rEais) e destinam-se a realizar des-
pesas emergenciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades di-
árias de fiscalização de trânsito desenvolvidas pela equipe de agentes de 
trânsito no município de almeirim, no período de 14/09 a 28/09/2021.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339033-r$-3.000,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 14/09 à 28/09/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3008/2021-daF/cGP, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/932478;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Elielson Barros oliveira, matrícula nº 5913065/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUatro Mil rEais) e destinam-se a suprir as necessidades 
emergenciais da cirEtraN “a” de Bragança.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-2.000,00
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 30 (trinta) dias a contar do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3023/2021-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 2021/931030;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Jamille christina farias lira, matrícula nº 55588474/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventuais e 
de pronto atendimento no município de alenquer.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
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 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: 705205

.

.

diÁria
.

Portaria nº 2903/2021-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 2021/916677;
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 Ácara no período de 03/09 à 17/09/2021, de fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no Km 0 da rodovia Pa-155, bem como cum-
prircronograma de ações estabelecidas pela diretoria técnica operacional

nome matricula
fábio Máximo da silva 57211773 /2
Karina sant’ana aleixo 57226498 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1
shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1

Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2
raimundo daniel santos da silva 57200355 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2904/2021-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 2021/903593;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e duas e meia ( 22 e 1/2) diárias aos 
servidores baixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para os municípios de são Miguel do Guamá – 08 à 13/09/2021, 
capitão Poço – 14 à 19/09/2021, Mãe do rio – 20 à 24/09/2021, Parago-
minas/Belém – 25 à 30/09/2021, a fim de realizar serviços de levantamen-
to de campo, armazenamento e estoque e as reais necessiades de cada 
cirEtraN acima citadas.

nome matricula
dielson cícero de souza rosa 5945681 /1

ozinaldo do Nascimento azulay 3266249 /1
cláudio anderson de souza Wassally 57175313 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2905/2021-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 2021/916680;
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 santa Bárbara no período de 03 à 17/09/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município 
em cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria 
técnica e operacional.

nome matricula
Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3
Madson José alves de oliveira 57200235 /1

raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2
Naum Bastos de souza santos 57227682 /1

Nívia Guedes Gorayeb 57195550 /2
david clayton Pantoja da Paz 57226372 /1

idenil rocha de almeida 54184449 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2906/2021-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 2021/916702;
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 salinópolis no período de 03 à 17/09/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria téc-
nica e operacional.

nome matricula

Melquizedec dos santos andrade 54189205 /2

sirley da silva Julio 57214394 /2

robson diego oliveira da silva 54185842 /3

silverton dos santos Gomes 57227376 /1

thiago da silva reis 57213322 /3

franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1

Edson itamar Barradas da silva 57200229 /1

Evandro ferreira Marques 57188406 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria nº 2908/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/916695;
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 salinópolis no período de 03 à 17/09/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria téc-
nica e operacional.

nome matricula

allan soares Monteiro 57200349 /1

inês Maria Miléo Guerreiro 8080089 /1

fabrício Gomes de oliveira 54192712 /2

Wellington carlos Henriques Martins 54195738 /2

antonio robson cascaes dantas 57217207 /2

alexandre caetano de sousa 57209138 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2910/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/915857;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores baixo especificados, referente ao deslocamento do município de Be-
lém para o município de Marituba no período de 03/09 à 17/09/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula
ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1

Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1
Enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1

cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1

thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2
João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1
Marcos allan dos santos Brito 57232048 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2918/2021-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 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, santarém/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
cristina Mayara Gomes da silva 5946719 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2925/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/940709;
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 Ma-
rabá para o município de Brejo Branco do araguaia no período de 02 à 
07/09/2021, a fim de realizar exames de 3ª fase para obtenção de CNH.

nome matricula
Paulo Júnior Bezerra costa 55588149 /2
ricardo silva Vasconcelos 57227054 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria nº 2926/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/874684;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao 
servidor baixo especificado, referente ao deslocamento do município de 
canaã dos carajás para o município de ourilândia do Norte no período de 
08/09 à 01/10/2021, a fim de realizar vistoria veícular na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
José William da silva santos 57201980 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 2927/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/831690;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias a servi-
dora baixo especificada, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 08/09 à 01/10/2021, a fim 
de realizar atendimento de veículos na cirEtraN do referido município.

nome matricula
ivaneide cardoso de lima 57194018 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 705200

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de iMProcedÊNcia de recUrso À Jari
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsi-
to 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 conformida-
de com os artigos 261 do código de trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da re-
solução nº 723/2018 do conselho Nacional de trânsito – coNtraN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, Notifica aos coNdUtorEs aBaiXo rElacioNados que, con-
forme acórdão exarado nos processos citados, a Jari (Junta administrativa 
de recursos de infrações) julgou seus recursos como iMProcEdENtEs, 
mantendo-se, assim, as Penalidades de suspensão do direito de dirigir 
impostas pelo dEtraN-Pa, cumuladas com a obrigatoriedade de realização 
de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 268, ii do ctB.
informamos, ainda, que V. sª poderá apresentar recurso ao cEtraN – con-
selho Estadual de trânsito do Estado do Pará, até a data de 29/10/2021. 
todavia, caso V. sª opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira 
Nacional de Habilitação neste DETRAN/PA, nos locais abaixo identificados, 
para que assim possa dar início ao cumprimento da penalidade aqui men-
cionada
Na capital, o recurso ou a cNH deverão ser entregues na coordenadoria 
de controle de Penalidades, sito à rua antônio Barreto, n° 165, bairro do 
Umarizal, cEP: 66055-050, Belém-Pa. No interior do Estado, a entrega 
do recurso poderá ser feita na agência do dEtraN mais próxima de seu 
domicílio. V. sa. Poderá também enviar sua defesa por remessa postal 
endereçada 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 13/11/2021, data esta que será considerada 
para início da contagem da dosimetria imposta. durante o cumprimento 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 “encaminha-
mento” ao cUrso dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, 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

ErNEsto dos saNtos MiraNda GoMEs 4732167805 2015/332365 03 MEsEs

ErNEsto dos saNtos MiraNda GoMEs 4732167805 2015/332373 03 MEsEs

Belém, 16 de setembro de 2020.
aNdrÉ riVEliNo PaNato
coordENador dE coNtrolE dE PENalidadEs
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 705465
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1257/2021-cGP/seaP Belém, 14 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6233/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar supostas agressões em 
desfavor do PPl GilclEY costa dE carValHo, (iNfoPEN n°57224), no 
ato de sua recaptura, com fulcro no art. 166, da lei 5.810/1994-rJU, con-
forme decisão da sindicância administrativa investigativa n°5630/2020;;
art. 2 º - designar BrUNo costa PiNHiEro dE soUsa (M.f. 55585599) 
– Presidente, EliZaBEtH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro 
e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar à comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705304
Portaria Nº 1260/2021-cGP/seaP Belém, 14 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar nº 
6235/2021-cGP/sEaP, em face dos servidores E.P.V. (M.f. 5949899), Poli-
cial Penal, J.f.s.s. (M.f. 5798280), Policial Penal, J.l.r.G. (M.f. 80846619), 
Policial Penal, e f.r.V.c.(M.f. 57221082), agente Penitenciário, objetivan-
do apurar a responsabilidade administrativa e / ou funcional referente 
às supostas ações excessivas e agressões contra os internos lGBtQia+ 
custodiadas na ctM ii, mediante os indícios de materialidade e autoria, 
recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos ii e Vi c/c art. 190, inciso iV da 
lei 5.810/1994-rJU/Pa, conforme decisão da sindicância administrativa 
investigativa n°5338/2020;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores Vitor raMos EdUardo, 
(M.f. 5902749) – Presidente; BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599) 
– Membro; e EliZaBEtH MalcHEr VilHENa (M.f. 5464285) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e para a comissão de Estágio Proba-
tório para conhecimento e providências.
Art. 6º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705301
Portaria Nº 1259/2021-cGP/seaP Belém, 14 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar nº 
6234/2021-cGP/sEaP, em face dos servidores f.M.d. (M.f. 5949674), Policial 
Penal, e, E.P.V. (M.f. 5949899), Policial Penal, objetivando apurar responsa-
bilidade administrativa e/ou funcional referente à suposta conduta insubor-
dinada à autoridade hierárquica e ofensas aos servidores públicos, durante 
discussão na central de triagem Metropolitana ii, mediante os indícios de 
materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos ii, iii e Vi 
e art. 178, inciso Xi c/c art. 190, inciso iV, V e Vi da lei 5.810/1994-rJU/Pa, 
conforme decisão da sindicância administrativa investigativa n°5338/2020;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, Vitor raMos EdUardo, 
(M.f. 5902749) – Presidente; BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599) 
– Membro; e EliZaBEtH MalcHEr VilHENa (M.f. 5464285) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 

assentamentos funcionais do servidor e para a comissão de Estágio Proba-
tório para conhecimento e providências.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705340
Portaria Nº 1256/2021-cGP/seaP Belém, 14 de setembro de 2021. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6232/2021-cGP/sEaP, em desfavor do em desfavor do servidor, f.s.s.N. 
(M.f.57191671), coordenador administrativo, objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ou funcional referente ao não envio célere de in-
formações e documentos pertinentes na ocasião da fuga do interno GilclEY 
costa dE carValHo (iNfoPEN n°57224) do centro de recuperação agrí-
cola “silvio Hall de Moura” para esta corregedoria-Geral Penitenciaria apurar 
o fato, por supostos indícios de materialidade e autoria em eventuais ino-
bservâncias aos deveres funcionais, recaindo, em abstrato, nos arts. 177, 
inciso Vi c/c art. 190, inciso XiX da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da 
sindicância administrativa investigativa n°5630/2020;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo costa 
PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599)- Presidente; rodriGo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, (M.f. 54196889) – Membro; e Vitor raMos EdUar-
do, (M.f. 5902749) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705346
Portaria Nº 1258/2021-cGP/seaP Belém, 14 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5338/2020-
cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrado no memorando n°2116/2019-ct-
Mii, envolvendo servidores lotados na central de triagem Metropolitana ii;
coNsidEraNdo que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e 
autoria, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar, 
em face dos servidores f.M.d. (M.f. 5949674) e E.P.V. (M.f. 5949899), 
objetivando apurar supostos indícios de materialidade e autoria, consoante 
à denúncia de insubordinação, com fulcro nos arts. 177, incisos ii. iii e Vi, 
art. 178, inciso Xi c/c art. 190, inciso iV,V e Vi da lei 5.810/1994-rJU/Pa; 
pugnou ainda, pela instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face dos servidores E.P.V.(M.f. 5949899), J.f.s.s.(M.f. 5798280), J.l.r.G. 
(M.f. . 80846619) e f.r.V.c. (M.f.), objetivando apurar supostas condutas 
homofóbicas e agressões a internos do ctM ii, conforme os depoimentos 
analisados nos autos, com esteio nos arts. 177, incisos ii, iii, Vi c/c art. 
189 e art. 190, incisos iV e Vii, todos do rJU.
rEsolVE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo 
dE ProcEsso adMiNistratiVo disciPliNar, em face dos servidores 
f.M.d. (M.f. 5949674), Policial Penal, e, E.P.V. (M.f. 5949899), Policial 
Penal, objetivando apurar responsabilidade administrativa e/ou funcio-
nal referente à suposta conduta insubordinada â autoridade hierárquica e 
ofensas aos servidores públicos, durante discussão na central de triagem 
Metropolitana ii, mediante os indícios de materialidade e autoria, recaindo, 
em tese, nos arts. 177, incisos ii, iii e Vi e art. 178, inciso Xi c/c art. 190, 
inciso iV, V e Vi da lei 5.810/1994-rJU/Pa; e iNstaUraÇÃo dE Pro-
cEsso adMiNistratiVo disciPliNar em face dos servidores E.P.V. (M.f. 
5949899), Policial Penal, J.f.s.s. (M.f. 5798280), Policial Penal, J.l.r.G. 
(M.f. 80846619), Policial Penal, e f.r.V.c. (M.f. 57221082), agente Pe-
nitenciário, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e / ou 
funcional referente às supostas ações excessivas e agressões contra os 
internos lGBtQia+ custodiadas na ctM ii, mediante os indícios de mate-
rialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos ii e Vi c/c art. 
190, inciso iV da lei 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo, e a decisão para a direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos 
servidores e para a comissão de Estágio Probatório sobre os servidores: 
f.M.d. (M.f. 5949674), Policial Penal, e, E.P.V.(M.f. 5949899), Policial Pe-
nal, J.f.s.s.(M.f. 5798280), Policial Penal, J.l.r.G.(M.f. 80846619), Policial 
Penal, para conhecimento e providências.
Art. 2º - Oficie-se o Ministério Público enviando cópia integral dos autos 
para conhecimento e providências.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705360
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Portaria Nº 1255/2021-cGP/seaP Belém, 14 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
5630/2020-cGP/sEaP, objetivando apurar a fuga de GilclEY costa dE 
carValHo, custodiado no centro de recuperação agrícola “silvio Hall de 
Moura” – crasHM, ocorrida em 15/01/2020;
coNsidEraNdo que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e 
autoria, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar, 
em face do servidor f.s.s.N. (M.f. 57191671), objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e funcional referente ao suposto não envio 
de informações e documentos pertinentes quanto a comunicação de fuga 
do interno GilclEY costa dE carValHo, haja vista haver indícios de 
inobservância aos deveres funcionais por parte deste. sendo essa conduta 
falta grave, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189 e art. 
190, inciso XiX da lei n° 5.810/1994-rJU; pugnou ainda, pela instauração 
de sindicância administrativa investigativa, objetivando apurar supostas 
agressões em desfavor do interno GilclEY costa dE carValHo, no ato 
de sua recaptura, com fulcro no art. 199, da lei 5.810/1994-rJU;
rEsolVE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo 
dE ProcEsso adMiNistratiVo disciPliNar, em desfavor do servidor, 
f.s.s.N. (M.f.57191671), coordenador administrativo, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional referente ao não envio céle-
re de informações e documentos pertinentes na ocasião da fuga do interno 
GilclEY costa dE carValHo para esta corregedoria-Geral Penitenciaria 
apurar o fato, por supostos indícios de materialidade e autoria em eventuais 
inobservâncias aos deveres funcionais, recaindo, em abstrato, nos arts. 177, 
inciso Vi c/c art. 190, inciso XiX da lei 5.810/1994-rJU; e iNstaUraÇÃo dE 
siNdicÂNcia adMiNistratiVa iNVEstiGatiVa objetivando apurar supos-
tas agressões em desfavor do interno GilclEY costa dE carValHo, no ato 
de sua recaptura, com fulcro no art. 199, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo, e a decisão para a diretoria de 
Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705361
Portaria Nº 1251/2021-cGP/seaP Belém, 13 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
5782/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar a fuga de EliNElsoN farias 
GaMa, custodiado no centro de recuperação agrícola “ silvio Hall de Mou-
ra”, ocorrida em 27/12/2020.
coNsidEraNdo que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e autoria, 
pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar, em face do 
servidor W.B.M.B. (M.f. 950149), agente Penitenciário, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e funcional referente à suposta inobservância 
dos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos na omissão em ações 
preventivas quanto à fuga do crasHM, haja vista haver supostos indícios de 
inobservâncias aos deveres funcionais por parte deste. sendo essa conduta 
falta grave, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189 da lei n° 
5.810/1994-rJU; pugnou ainda, pela instauração de sindicância administra-
tiva disciplinar em desfavor do servidor a.J.M.f. (M.f.5951057), no entanto, 
diante do encerramento de vínculo do citado servidor com esta sEaP/Pa, re-
comendou o arQUiVaMENto Por PErda dE oBJEto, e em caso de retorno 
deste ao quadro funcional desta sEaP que prossiga a instauração de sindicân-
cia administrativa disciplinar, objetivando apurar a conduta administrativa e/
ou funcional referente à suposta inobservância aos princípios éticos, morais, 
às leis e regulamentos na omissão de ações preventivas quanto à fuga de PPl 
no crasHM. sendo essa conduta falta grave, recaindo, em tese, nos arts. 
177, inciso Vi c/c art. 189 do rJU;
rEsolVE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo dE 
ProcEsso adMiNistratiVo disciPliNar, em face do servidor W.B.M.B. 
(M.f. 950149), agente Penitenciário, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional referente à suposta inobservância dos princípios 
éticos, morais, às leis e regulamentos na omissão em ações preventivas quanto 
à fuga do crasHM, haja vista haver supostos indícios de inobservâncias aos deveres 
funcionais por parte deste. sendo essa conduta falta grave, recaindo, em tese, nos 
arts. 177, inciso Vi c/c art. 189 da lei n° 5.810/1994-rJU; e arQUiVaMENto Por 
PErda dE oBJEto, com fulcro na Portaria 863/2019-cGP/sUsiPE, em face do 
servidor a.J.M.f. (M.f. 5951057), e, em caso de retorno deste ao quadro funcional 
desta sEaP que se prossiga a instauração de sindicância administrativa disciplinar, 
objetivando apurar a suposta conduta omissiva em realizar ações preventivas para 
a não ocorrência de fugas dos internos do crasHM, em abstrato, no art. 177, 
inciso Vi c/c art. 190, inciso XiX do rJU;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão a diretoria de 
Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor 
W.B.M.B. (M.f. 950149), agente Penitenciário, e, conforme Portaria 
863/2019-cGP/sUsiPE, doE n°34038, de 19/11/2019, em caso de 
retorno do servidor a.J.M.f. (M.f. 5951057), esta corregedoria deverá 
ser comunicada imediatamente para que se prossiga a instauração da 
sindicância administrativa disciplinar.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705363

Portaria Nº 1243/2021-cGP/seaP Belém, 02 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6095/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados na denúncia datada 
de 09/07/2021, envolvendo o PPl lEaNdro Batista dis saBtos (iNfoPEN 
152854), acerca de realização de algumas tarefas de informática, com a anu-
ência da coordenação de segurança da cadeia Pública de Parauapebas – cPP;
coNsidEraNdo que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e autoria, 
pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar, em face 
dos servidores M.o.s. (M.f. 5738946) e N.s.B. (M.f. 5952591) objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional referente à supos-
ta retirada do PPl lEaNdro Batista dos saNtos de forma irregular para 
desenvolvimento de trabalhos inerentes aos cargos dos servidores: Gerente 
de segurança e técnico de Enfermagem, respectivamente na cPP, haja vista 
haver supostos indícios de inobservância dos deveres funcionais por parte 
destes. sendo estas condutas caracterizadas como falta grave, recaindo, em 
tese, nos arts.177, incisos V e Vi do rJU; instauração de sindicância adminis-
trativa disciplinar, em face do servidor a.M.B.s. (M.f. 54181879), objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional referente à possível 
omissão quanto à ciência do uso irregular do interno lEaNdro Baista dos 
saNtos, no desenvolvimento de atividades laborais na cPP, haja vista haver 
indícios de inobservâncias aos deveres funcionais por parte deste. recando 
esta conduta, em tesem nos arts. 177, Vi do rJU;
rEsolVE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo 
dE siNdicÂNcia adMiNistratiVa disciPliNar, em face dos servidores 
M.o.s. (M.f. 5738946), Gerente de segurança, e N.s.B. (M.f. 5952591), 
técnica de Enfermagem, objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ou funcional referente à suposta conduta irregular em utilizar-se 
do trabalho do interno lEaNdro Batista dos saNtos, para desenvolver 
atividades inerentes aos cargos de Gerente de segurança e técnico de 
Enfermagem, respectivamente na cadeia Pública de Parauapebas-cPPP, 
mediante os indícios de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos 
arts. 177, incisos V e Vi c/c art. 189, caput, da lei 5.810/1994 rJU; iNs-
taUraÇÃo dE siNdicÂNcia adMiNistratiVa disciPliNar, em face do 
servidor a.M.B.s. (M.f.54181879), Gerente administrativo, objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional referente à supos-
ta omissão quanto à utilização do trabalho do interno lEaNdro Batista 
dos saNtos, em tarefas dos servidores, haja vista haver indícios  e ino-
bservâncias aos deveres funcionais por parte destes, mediante os indícios 
de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos V e Vi 
c/c art. 189, caput, da lei n° 5.810/1994-rJU.
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão a diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servido-
res e a comissão de Estágio Probatório para conhecimento e providências 
acerca da servidora N.s.B. (M.f. 5952591).
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705366
Portaria Nº 1254/2021-cGP/seaP Belém, 13 de setembro de 2021. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo discipli-
nar nº 6231/2021-cGP/sEaP, em desfavor do servidor, J.f.o.l. (M.f. 
5889052), Policial Penal, lotado no Presídio Estadual Metropolitano i – PEM 
i, objetivando apurar responsabilidade administrativa e/ou funcional, no 
que concerne às informações de que supostamente é proprietário da em-
presa comercial “cosmectis Kids”. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, 
Vi, art. 178, Vii c/c art. 189 e art. 190 XiV da lei 5.810/1994, conforme 
parecer da coNJUr/sEaP  n° 1519/2020;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo costa 
PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 54196889) – Presidente; BrUNo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599) – Membro; e Vitor raMos EdUar-
do, (M.f. 5902749) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e a comissão de Estágio Ptobatório.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705334
Portaria Nº 1253/2021-cGP/seaP Belém, 02 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
nº 6230/2021-cGP/sEaP, em face do servidor a.M.B.s. (M.f.54181879), Ge-
rente administrativo, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/
ou funcional referente à suposta omissão quanto à utilização do trabalho do 
interno lEaNdro Batista dos saNtos, em tarefas dos servidores, haja 
vista haver indícios e inobservâncias aos deveres funcionais por parte destes, 
mediante os indícios de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 
177, incisos V e Vi c/c art. 189, caput, da lei n° 5.810/1994-rJU, conforme 
decisão da sindicância administrativa investigativa n°6095/2021;
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art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599) - Presidente, EliZaBEtH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉs (M.f. 57201800) – Membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705352
Portaria Nº 1244/2021-cGP/seaP Belém, 02 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
nº 6223/2021-cGP/sEaP, em face dos servidores M.o.s. (M.f. 5738946), 
Gerente de segurança, e N.s.B. (M.f. 5952591), técnica de Enfermagem, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional re-
ferente à suposta conduta irregular em utilizar-se do trabalho do interno 
lEaNdro Batista dos saNtos, para desenvolver atividades inerentes 
aos cargos de Gerente de segurança e técnico de Enfermagem, respecti-
vamente na cadeia Pública de Parauapebas-cPPP, mediante os indícios de 
materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos V e Vi c/c 
art. 189, caput, da lei 5.810/1994 rJU, conforme decisão da sindicância 
administrativa investigativa n°6095/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599) - Presidente, EliZaBEtH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉs (M.f. 57201800) – Membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e a comissão de estágio probatório 
acerca da servidora N.s.B. (M.f. 5952591).
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705354
Portaria Nº 1252/2021-cGP/seaP Belém, 13 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, median-
te sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar nº 
6229/2021-cGP/sEaP, em desfavor do servidor, W.B.M.B. (M.f. 950149), 
agente Penitenciário, objetivando apurar a responsabilidade administrativa 
e funcional referente à suposta inobservância dos princípios éticos, morais, 
às leis e regulamentos na omissão em ações preventivas quanto à fuga do 
crasHM, haja vista haver supostos indícios de inobservâncias aos deveres 
funcionais por parte deste. sendo essa conduta falta grave, recaindo, em 
tese, nos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189 da lei n° 5.810/1994-rJU, con-
forme decisão da sindicância administrativa investigativa n°5782/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo costa 
PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599) - Presidente, rodriGo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, (M.f. 54196889) – Membro, e Vitor raMos EdUar-
do, (M.f. 5902749) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705355
Portaria Nº 1262/2021-cGP/seaP Belém, 15 de setembro de 
2021.  coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar 
ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, 
§ 1°, da lei nº 8.972/2020; rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração 
de sindicância administrativa disciplinar nº 6236/2021-cGP/sEaP, em face 
do servidor em face do servidor, f.J.s.a.J. (M.f. 5949645), Policial Penal, e 
f.G.c.(M.f.5954400), Policial Penal, objetivando apurar a responsabilidade 

administrativa e funcional referente ao suposto abandono de posto, valer-
se do exercício do cargo para auferir proveito de outrem e inobservância aos 
deveres funcionais por parte destes. sendo esta conduta falta grave, desse 
modo, recaindo em tese, nos arts. 177, inciso Vi, art. 178, inciso V c/c art. 
189 e art. 190, inciso ii, todos da lei 5.810/1994. conforme decisão da 
sindicância administrativa investigativa n°5769/2021; art. 2º – constituir 
comissão composta pelos servidores, BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, 
(M.f. 55585599)- Presidente; rodriGo costa PiNHEiro dE soUsa, 
(M.f. 54196889) – Membro; e Vitor raMos EdUardo, (M.f. 5902749) 
– Membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham 
dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos 
desta secretaria e os demais órgãos da administração Pública para 
as diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à 
referida comissão que obedeça ao estatuído no artigo 111, §4°, da lei nº 
8.972/2020, assim como, deverá a mesma apresentar relatório conclusivo 
ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à Diretoria de Gestão de Pessoas 
para registro nos assentamentos funcionais do servidor e a comissão de 
Estágio Probatório para conhecimento e providências. dÊ-sE ciÊNcia, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. rENato NUNEs VallE corregedor-Geral 
Penitenciário.

Protocolo: 705615
Portaria Nº 1263/2021-cGP/seaP Belém, 15 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, § 
1°, da lei nº 8.972/2020; rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de 
Processo administrativo disciplinar nº 6237/2021-cGP/sEaP, em desfavor 
do servidor, t.r.a.a. (M.f. 5950168), Policial Penal, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional referente à suposta inob-
servância aos princípios éticos e morais, lesões aos cofres públicos e dila-
pidação do patrimônio estadual, mediante os indícios de materialidade e 
autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi, c/c art. 189, caput, e 
art. 190, inciso X, todos da lei 5.810/1994-rJU/Pa, conforme decisão da 
sindicância administrativa investigativa n°5769/2021; art. 2º – constituir 
comissão composta pelos servidores, BrUNo costa PiNHEiro dE soU-
sa, (M.f. 55585599)- Presidente; rodriGo costa PiNHEiro dE soUsa, 
(M.f. 54196889) – Membro; e Vitor raMos EdUardo, (M.f. 5902749) 
– Membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham de-
dicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos 
desta secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as 
diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à re-
ferida comissão que obedeça ao estatuído no artigo 111, §4°, da lei nº 
8.972/2020, assim como, deverá a mesma apresentar relatório conclusivo 
ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à Diretoria de Gestão de Pessoas 
para registro nos assentamentos funcionais do servidor e a comissão de 
Estágio Probatório para conhecimento e providências. dÊ-sE ciÊNcia, PU-
BliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705620
Portaria Nº 1264/2021-cGP/seaP Belém, 15 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNsidE-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5877/2021-
cGP/sEaP, objetivando apurar conduta de servidor lotado no Presídio Esta-
dual Metropolitano i, conforme relatado no ofício n° 528/2021-PEM i/sEaP 
de 15/03/2021; coNsidEraNdo que a autoridade sindicante, após análi-
se criteriosa e imparcial dos autos, diante da presença de indícios de mate-
rialidade e autoria, pugnou pela instauração de sindicância administrativa 
disciplinar, em face do servidor d.M.s.a. (M.f. 5954138), Policial Penal, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional referente 
à suposta inobservância aos princípios éticos, morais, ás leis e regulamen-
tos, a omissão no zelo do armamento e a cometer encargo legítimo de ser-
vidor público à pessoa estranha à repartição. recaindo, em abstrato, nos 
arts. 177, inciso Vi, art.178, inciso Vi e XiV c/c art. 189, caput, todos da 
lei 5.810/1994-rJU/Pa; rEsolVE: art. 1º - acatar, o relatório conclu-
sivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo dE siNdicÂNcia adMiNistratiVa 
disciPliNar, em face do servidor d.M.s.a. (M.f. 5954138), Policial Penal, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional referente 
à suposta inobservância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamen-
tos, a omissão no zelo do armamento e a cometer encargo legítimo de 
servidor público à pessoa estranha à repartição. recaindo, em abstrato, 
nos arts. 177, inciso Vi, art.178, inciso Vi e XiV c/c art. 189, caput, todos 
da lei 5.810/1994-rJU/Pa; art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo, e 
a decisão para a diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assenta-
mentos funcionais dos servidores e para a comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento e providências. Art. 2º - Oficie-se à Corregedoria da 
Policia Militar do Estado do Pará, com encaminhamento de cópia dos autos, 
para possíveis apurações sobre a conduta do sd PM E.r.r.E, lotado no 29° 
batalhão de Policia Militar. dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705596
Portaria Nº 1261/2021-cGP/seaP Belém, 15 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coN-
sidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
5769/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no relatório 
de diligência n° 001/2021-cGP/sEaP, de 10/01/2021, envolvendo servi-
dores do Presídio Estadual Metropolitano i; coNsidEraNdo que a auto-
ridade sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da 
presença de indícios de materialidade e autoria, pugnou pela instauração 
de Processo administrativo disciplinar, em face dos servidores f.J.s.a.J. 
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(M.f. 5949645) e f.G.c. (M.f. 5954400), objetivando apurar a responsabi-
lidade administrativa e funcional referente ao suposto abandono de posto, 
valer-se do exercício do cargo para auferir proveito de outrem e inobser-
vância aos deveres funcionais por parte destes. sendo esta conduta falta 
grave, desse modo, recaindo em tese, nos arts. 177, inciso Vi, art. 178, 
inciso V c/c art. 189 e art. 190, inciso ii, todos da lei 5.810/1994; pugnou 
ainda, pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face do 
servidor t.r.a.a. (M.f. 5950168), objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ou funcional referente à suposta inobservância aos princí-
pios éticos e morais, lesões aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
estadual, haja vista haver indícios de inobservância aos deveres funcio-
nais por parte este. sendo esta conduta falta grave, desse modo, recaindo 
nos arts. 177, incisos Vi c/c art. 189 e art. 190, inciso X; rEsolVE: art. 
1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo dE 
ProcEsso adMiNistratiVo disciPliNar, em face do servidor, f.J.s.a.J. 
(M.f. 5949645), Policial Penal, e f.G.c. (M.f.5954400), Policial Penal, ob-
jetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional referente 
ao suposto abandono de posto, valer-se do exercício do cargo para auferir 
proveito de outrem e inobservância aos deveres funcionais por parte des-
tes. sendo esta conduta falta grave, desse modo, recaindo em tese, nos 
arts. 177, inciso Vi, art. 178, inciso V c/c art. 189 e art. 190, inciso ii, 
todos da lei 5.810/1994; iNstaUraÇÃo dE ProcEsso adMiNistratiVo 
disciPliNar em face do servidor, t.r.a.a. (M.f. 5950168), Policial Penal, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional refe-
rente à suposta inobservância aos princípios éticos e morais, lesões aos co-
fres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, mediante os indícios de 
materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi, c/c art. 
189, caput, e art. 190, inciso X, todos da lei 5.810/1994-rJU/Pa; art. 2º - 
Encaminhar o relatório conclusivo, e a decisão para a diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores e 
para a comissão de Estágio Probatório sobre os servidores: f.J.s.a.J. (M.f. 
5949645), Policial Penal, e f.G.c. (M.f.5954400), Policial Penal, t.r.a.a. 
(M.f. 5950168), Policial Penal, para conhecimento e providências. art. 2º 
- Oficie-se à Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF) e ao Ministério Pú-
blico enviando cópia integral dos autos para conhecimento e providências.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705590
Portaria Nº 1266/2021-cGP/seaP Belém, 15 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNsidE-
raNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 5686/2020-
cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Memo. n° 170/2020 dlPi, 
de 12/11/2020, referente ao comunicado encaminhado pela empresa MWs 
Eventos e Buffet, datado de 03/11/2020; CONSIDERANDO que a Autoridade 
sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da presença 
de indícios de materialidade e autoria, pugnou pela instauração de sindicância 
administrativa disciplinar, em face dos servidores c.N.f.r. (M.f. 57201032) e 
r.W.r.l. (M.f. 5839742), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional referente à suposta conduta de disseminação de comentá-
rios inverídicos dos quais ocasionaram instabilidade administrativa no âmbito 
público. sendo estas condutas faltas grave, desse modo, recai em tese, nos 
arts. 177, incisos iii e Vi, todos da lei n° 5.810/1994-rJU; rEsolVE: art. 
1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo dE 
siNdicÂNcia adMiNistratiVa disciPliNar, em desfavor dos servidores, 
c.N.f.r. (M.f.57201032), Nutricionista, e, r.W.r.l. (M.f. 5839742), técnico 
agrícola, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional re-
ferente à suposta conduta de disseminação de comentários inverídicos dos 
quais ocasionaram instabilidade administrativa no âmbito público. sendo es-
tas condutas faltas grave, desse modo, recai em tese, nos arts. 177, incisos 
iii e Vi, todos da lei n° 5.810/1994-rJU; art. 2º - Encaminhar o relatório 
conclusivo e a decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705584
Portaria Nº 1267/2021-cGP/seaP Belém, 15 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irre-
gularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante 
sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado ampla 
defesa, nos termos do art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020; rEsol-
VE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
nº 6239/2021-cGP/sEaP, em desfavor dos servidores, c.N.f.r. (M.f.57201032), 
Nutricionista, e, r.W.r.l. (M.f. 5839742), técnico agrícola, objetivando apurar 
a responsabilidade administrativa e funcional referente à suposta conduta de 
disseminação de comentários inverídicos dos quais ocasionaram instabilidade ad-
ministrativa no âmbito público. sendo estas condutas faltas grave, desse modo, 
recai em tese, nos arts. 177, incisos iii e Vi, todos da lei n° 5.810/1994-rJU, 
conforme decisão da sindicância administrativa investigativa n°5686/2020; art. 
2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo costa PiNHEiro 
dE soUsa, (M.f. 55585599) - Presidente, EliZaBEtH MalcHEr VilHENa, (M.f. 
5464285) – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs (M.f. 57201800) 
– Membro. art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessárias 
à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao 
estatuído no artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mes-
ma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à 
diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do 
servidor. dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. rENato NUNEs VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705605

Portaria Nº 1265/2021-cGP/seaP Belém, 15 de setembro de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, § 
1°, da lei nº 8.972/2020; rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de 
sindicância administrativa disciplinar nº 6238/2021-cGP/sEaP, em face 
do servidor d.M.s.a. (M.f. 5954138), Policial Penal, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e funcional referente à suposta inobser-
vância aos princípios éticos, morais, ás leis e regulamentos, a omissão 
no zelo do armamento e a cometer encargo legítimo de servidor público à 
pessoa estranha à repartição. recaindo, em abstrato, nos arts. 177, inciso 
Vi, art.178, inciso Vi e XiV c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/1994-
rJU/Pa, conforme decisão da sindicância administrativa investigativa 
n°5877/2021; art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, 
rodriGo costa PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 54196889) - Presidente; 
BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599) – Membro; e Vitor 
raMos EdUardo, (M.f. 5902749) – Membro; art. 3º – deliberar que os 
membros da comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar 
diretamente aos departamentos desta secretaria e os demais órgãos da 
administração Pública para as diligências necessárias à instrução do fei-
to. art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído 
no artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma 
apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à 
diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais 
do servidor e a comissão de Estágio Probatório para conhecimento e pro-
vidências. dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. rENato NUNEs 
VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 705608
..

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 2264/2021- dGP/seaP, Belém-Pa 16 de setembro de 2021.
dEsiGNar o servidor GEcY alVEs NE filHo, Matrícula nº. 57223274, para 
responder pela direção do cENtro dE rEcUPEraÇÃo MascUliNo dE Vi-
tÓria do XiNGU – crMV, no período de 01 de outubro de 2021 a 30 de 
outubro de 2021, em substituição do titular sHEYlla alMEida aMaral, 
Matrícula nº. 5947934 que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 705251
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 709/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 16 de setembro de 202
a secretária de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rEsolVE:
art. 1º designar o servidor carlos olaVo MEscHEdE da silVEira - Ma-
trícula Funcional nº 57209784 como fiscal titular e o servidor CAIO CEZAR 
SANTOS CONCEIÇÃO - Matrícula Funcional nº 5906713 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 147/2021/sEaP, celebrado entre a empresa 
W&M sErViÇos E coMÉrcio EirEli-ME e a sEcrEtaria dE Estado dE 
adMiNistraÇÃo PENitENciária – sEaP, cujo objeto é aquisição de fecha-
dura biométrica para atender a assessoria de segurança institucional – asi.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBas VascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária
.

Protocolo: 705497
.

coNtrato
.

coNtrato: 135/2021
eXercÍcio: 2021
oBJEto: aquisição de terminal de Vídeo conferência do tipo studio, “all
-iN oNE” para atender as necessidades da sEaP.
Valor total: r$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais)
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho 
97.101.03.421.1502.8831, natureza de despesa 449052, fonte 0101.
data da assiNatUra: 16/09/2021
ViGÊNcia: 16/09/2021 a 16/09/2022 (12 meses)
coNtratado: Hd solUÇÕEs tEcNoloGicas ltda
cNPJ: 39.378.032/0001-60
ENdErEÇo: av. antônio Gil Veloso, Nº 1818, Box 01, cEP: 29.101-018, 
Praia da costa, Vila Velha/Es.
ordENador: JarBas VascoNcElos do carMo – secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 705408
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.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 014/2021-seaP
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária 
- sEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos tamoios, 1592 entre apináges e 
Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/Pa, inscrita 
no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-25, e a empresa 
Hd solUÇÕEs tEcNoloGicas ltda, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na av. antônio Gil Veloso, 1818, Box 01, cEP: 29.101-018, Praia da 
costa, Vila Velha/Es, inscrita no cNPJ/Mf: 39.378.032/0001-60, fone (11) 
4280-1800, EMail: nilson@videobrax.com.
do oBJEto: do oBJEto: aquisição de terminal de Vídeo conferência do 
tipo studio, “all-iN oNE” para atender as necessidades da sEaP.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificatiVa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, ii, ante o valor do 
contrato, inferior a 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do 
inciso ii do art. 23, ambos os artigos da lei 8.666/93..
Valor: r$ 9.120,00 (nove mil e cento e vinte reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: Programa de trabalho 
97.101.03.421.1502.8831, natureza de despesa 449052, fonte 0101.
ordENador rEsPoNsáVEl: JarBas VascoNcElos do carMo.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 16.09.2021
ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo
Ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 014/2021 para AQUISIÇÃO 
de terminal de Vídeo conferência do tipo studio, “all-iN oNE” para aten-
der as necessidades da sEaP.
Valor: r$ 9.120,00 (nove mil e cento e vinte reais).
Belém, (Pa), 16.09.2021
JarBas VascoNcElos do carMo
  secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 705415
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 012/2019
Nº: 03
data de assinatura: 09/09/2021
Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022
Justificativa: tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do 
referido instrumento, nos termos de sua cláusula sexta e, consequentemente, a 
alteração do valor global dos recursos orçamentários da cláusula Quinta.
convênio: 012
Exercício: 2019
Valor: r$ 157.571,16 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e 
um reais e dezesseis centavos)
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária – sEaP.
Concedente: Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 705368
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°2265/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
EXclUir da Portaria N° 1227/2021- dGP/sEaP/Pa de 25/06/2021, 
publicada no doE n° 34.622 de 28/06/2021, EUlEJUNHo MartiNs salEs, 
matrícula n° 54188187, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GstP, com lotação na 
cadeia Pública de redenção - cPr, a contar de 16 de setembro de 2021.
dEsiGNar ElEisoN fErNaNdo Batista dE oliVEira, matrícula n° 
5954022, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 17 
de setembro de 2021.
 lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 705247
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 467 de 14 de seteMBro de 2021.
a sEcrEtária dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138 da constituição Estadual, c/c o art. 
34 do decreto nº 1.434 de 13 de dezembro de 2004, e considerando os 
termos do Processo nº 2019/527402 de 25.10.2019;
coNsidEraNdo, ainda a necessidade de imprimir maior celeridade pro-
cessual com duração razoável do processo, nos termos contidos no artigo 
5º, inciso lXXViii da constituição federal;
coNsidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem mesmo prejuízo a terceiros;
CONSIDERANDO, por fim o pedido formulado pelo Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará, no sentido de dar conformidade a regular 
instrução do Processo administrativo nº 2019/527402 de 25.10.2019.

r E s o l V E:
I – FORMALIZAR, para fins de regularização funcional e instrução proces-
sual a disPENsa da função comissionada de coordenadora de Patrimônio 
Histórico Artístico e Científico, atividade que foi exercida no período de 
01.07.1986 a 14.10.1986, pela servidora Maria EUGÊNia coiMBra, ma-
trícula nº 32379-1, ocupante do cargo de arquiteto, no sentido de dar con-
formidade ao seu processo de aposentadoria ora em trâmite no iGEPrEV;
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 14.10.1986.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 14 de setembro de 2021.
ÚrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura - sEcUlt.

Protocolo: 705233
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 468/21 de 14.09.2021
servidor: Jean carlo de oliveira figueiredo
cargo: Motorista
Matrícula: 57202231-1
Período de Gozo: 16.12.2021 a 14.01.2022, 30 (trinta) dias.
triênios: 29.08.2011 a 28.08.2014

Protocolo: 705324
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 471 de 16.09.2021
servidor: adma de campos Jordy de almeida
Matricula: 32654-1
cargo: assistente administrativo/Gerente de Material e Patrimônio
laudo Médico: 29871/21, de 11.08.2021
Período da licença: 14.12.2020 a 18.12.2020, 05 (cinco) dias.

Protocolo: 705568
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 029/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/846582
oBJEto: aquisição de água mineral natural sem gás, embalada em garra-
fões de coloração azul transparentes de polipropileno ou policarbonato de 
20 (vinte) litros, com comodato do vasilhame,
Valor GloBal: r$ 19.521,60 (dezenove mil e quinhentos e vinte e um 
reais e sessenta centavos)
data dE assiNatUra: 14 de setembro de 2021
ViGÊNcia do coNtrato: 14 de setembro de 2021 a 13 de dezembro de 2021.
oriGEM: dispensa de licitação 009/2021.
orÇaMENto:
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339030 – MatErial dE coNsUMo
PtrEs: 158338
Pi: 4120008338c
aÇÃo: 231148
fUNcioNal ProGraMática: 13.122.1297-8338
sErVidor rEsPoNsáVEl: lEaNdro JosÉ MoNtEiro riBEiro, matrícula 
80845866/1
coNtratado: MErGUlHÃo E NoGUEira distriBUidora ltda
cNPJ n° 28.809.866/0001-67
ENdErEÇo: avenida tavares Bastos, 689, anexo c, bairro da Marambaia, 
cEP 66.615-005, Belém-Pa.
ordENador: UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 705512
.

diÁria
.

Portaria Nº. 472 de 16 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais, coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 
a 149, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e coNsidEraNdo os 
termos do Processo nº 2021/1017554 dPHac de 15.09.2021,
rEsolVE:
i - aUtoriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de BraGaNÇa/Pa, no dia 17 de setembro de 2021. 

servidor (a) objetivo

angela sanches leão Matrícula: 716189/ 2, cPf: 306.382.912-91 
ocupante do cargo técnico em Gestão cultural - dPHac/ sEcUlt.

Ministrar Oficina de Educação Patrimonial e inventário 
cultural e; realizar vistoria técnica no imóvel tombado 

da igreja de são Benedito, objeto de intervenção 
conforme Processo n° 2021/664343, no referido 

município.
Marcos Vinicius reis carvalho, Matrícula: 5955140/ 1, cPf: 

58157913268, ocupante do cargo de Motorista- GsG/sEcUlt.
 

transporte de servidores para o referido município.

regina do socorro santiago Xavier, Matrícula: 57207982/ 3, 
cPf: 649.619.662-15, ocupante do cargo de técnico em Gestão 

cultural - dPHac/ sEcUlt.

Ministrar Oficina de Educação Patrimonial e inventário 
cultural e; realizar vistoria técnica no imóvel tombado 

da igreja de são Benedito, objeto de intervenção 
conforme Processo n° 2021/664343, no referido 

município..

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária 
aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, Belém 16 de setembro de 2021.
BrUNo cHaGas da silVa rodriGUEs fErrEira
secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 705509
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..

FÉrias
.

sUBstitUir FÉrias titULar
Portaria Nº 462 de 13.09.2021
servidor: dayseane ferraz da costa
Matrícula: 54185765-2
cargo: técnico em Gestão cultural
objeto: responder pela direção do Memorial amazônico da Navegação
-MaN-siMM/sEcUlt, durante as férias do titular (Henriette Waldivia tei-
xeira de Barros).
Período da designação: 08.09.2021 a 22.09.2021 (15 dias)
  16.11.2021 a 30.11.2021 (15 dias)

Protocolo: 705329
Portaria Nº 463/21 de 13.09.2021
servidora: Karina Vidal Moriya
Matrícula: 57223694/2
cargo: técnico em Gestão cultura - arquiteta
Período de Usufruto: 13.10.2021 a 01.11.2021 - 20 (vinte) dias
 27.12.2021 a 05.01.2022 - 10 (dez) dias restante
Período aquisitivo: 06.12.2019 a 05.12.2020

Protocolo: 705628
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 454 de 10.09.2021
objeto: torNar sEM EfEito, a Portaria nº 424 de 30.08.2021, 
publicada no DOE nº 34.686 de 31.08.2021, que concedeu Gratificação 
de tempo integral – Gti, no percentual de 60%, a contar de 01.09.2021 
ao servidor alEX raMirEs saNtos da costa, Matrícula nº 5792177/ 2, 
ocupante do cargo de assistente administrativo.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos a 31.08.2021.

Protocolo: 705332
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01142
Processo Nº 2021/994981
Valor: r$12.000,00 (doze mil reais).
data da EMissÃo: 15/09/2021
oBJEto: contratação do grupo musical rEis do BrEGa, representados 
pela empresa JUNGlE WirE ProdUctioN sErVicEs EirEli, para perfor-
mance musical no evento BrEGa PatriMÔNio iMatErial ParaENsE, a 
ocorrer no dia 15 de setembro de 2021.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 014/2021.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros sErViÇos dE 
tErcEiros - PEssoa JUrÍdica PtrEs: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
sErVidor iNdicado coMo fiscal: allan Pinheiro de carvalho, Matrícula: 57188175-4.
coNtratada: JUNGlE WirE ProdUctioN sErVicEs EirEli – cPf Nº 
27.975.496/0001-75.
ENdErEÇo: rua Porto alegre, 95, a 1, Val-de-cães, cEP: 66.617-070, Belém, Pará.
ordENador: UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 705342
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/2021
a secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pela Excelentíssi-
ma senhora secretária de Estado de cultura, UrsUla Vidal saNtiaGo dE 
MENdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, rEsolVE autorizar a contra-
tação, mediante iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fundamento no art. 
25, inciso iii, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de 
r$ 16.539,25 (dezesseis mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco 
centavos) de otaci GEMaQUE, cPf 093.914.522-72, para prestação de ser-
viços reformas estruturais no mobiliário dos “computadores caipiras” que in-
tegram o Museu do Marajó, conforme processo administrativo 2021/739965.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2021.
UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura-sEcUlt

Protocolo: 705475
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 839 – cGP/daF/FcP de 14 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021,
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2021/987640 - sistema Estadual de Bibliotecas Públicas - sEBP/
fcP, datado de 08/09/2021.

rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo 
mencionados, que irão realizar visita técnica nos Municípios de igarapé-Miri/Pa, 
para as futuras instalações da biblioteca pública Municipal, Na oportunidade, rea-
lizarão visitas às bibliotecas públicas de Barcarena/Pa, e abaetetuba/Pa,

Nome Matrícula cargo Período diária

suzana tota da silva 57234355/2 técnico em Gestão cultural/
diretor

 21 e 22 /09/2021 1 ½Marinilde chaves Barbosa 57193519/ 1 técnico em Gestão cultural/
Gerente

cristiano de Jesus corrêa leite 5892252/1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 705148
.

FÉrias
.

Portaria Nº 850 – cGP/FcP de 16 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas coNsidEraNdo, o disposto nos art. 74, § 2º da lei 
n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo as Portarias nº311 
de 06 de Junho de 2021, publicada no doE nº34.604 de 07 de Junho de 2021 
e nº517 de 09 de Julho de 2021 publicada no doE nº34.635 de 12/07/2021.
rEsolVE:
coNcEdEr, o saldo de 15 dias de férias referente ao período aquisitivo 
29/10/2019 á 28/10/2020 no período de 20/09/2021 á 04/10/2021, da servi-
dora MarcElE BarilE MacHado GUiMarÃEs, matricula 57189992/ 2.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 705388
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº644 de 16 de setembro de 2021
o secretário de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais, 
e conforme Proc. nº 2021 /1011804/sEcoM .
rEsolVE :
i – conceder ao servidor, Pedro Vitor silva rodrigues, Matrícula nº5952131,
cargo de secretário de Gabinete, o suprimento de fundos no valor de 
r$1.367, 1 0 (mil trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos), para
suprir as despesas a serviço desta secretaria.
ProGraMa dE traBalHo: 24.722.1297-8338
ElEMENto dE dEsPEsa: 333.90.30(Material de consumo)
foNtE do rEcUrso: 0101000000
Valor: r$1.367, 10
ii–o período de aplicação é de 30(trinta) dias a partir da data de emissão
da oB, e aprestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do 
término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 705297

.

.

diÁria
.

Portaria nº 638 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 2021/969799/sEcoM.
rEsolVE:
i - conceder a servidora relacionada pagamento de ½ ( meia diaria ) que 
se deslocou para o município de ipixuna do Pará/Pa, no dia 08 de setembro 
de 2021, para Visita Técnica ao local onde serão realizadas as oficinas de 
Produção cultural e Publicidade e Propaganda promovidas pela diretoria de 
comunicação Popular e comunitária/sEcoM.
Nome : adriana Barreto albuquerque Pinto
Matrícula : 5911926
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 705225
Portaria nº 641 de 15 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 2021/1007643/sEcoM.
rEsolVE:
i - conceder a servidora relacionada pagamento de 1 ½ ( uma dia-
ria e meia )que irá se deslocar para o município de santarém Novo 
nos dias 17 a 18 de setembro de 2021, para cobertura nas redes 
sociais do Governo do Estado do Pará.
Nome : raquel Barros sanches
Matrícula : 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício
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Portaria nº 642 de 15 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 2021/1007567/sEcoM.
rEsolVE:
i - conceder a servidora relacionada pagamento de ½ ( meia diaria ) que 
se deslocou para o município de acará no dia 14 de setembro de 2021, 
para cobertura nas redes sociais do Governo do Estado do Pará..
Nome : ana carla lima da conceição
Matrícula : 6402893
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria nº 643 de 15 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 2021/1013324/sEcoM.
rEsolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de ½ ( meia diaria ) que 
se deslocou para o município de acará no dia 14 de setembro de 2021, 
para cobertura nas redes sociais do Governo do Estado do Pará..
Nome : leonardo soares Nunes
Matrícula : 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 705236
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

errata
.

errata da Portaria 298/2021, de 13 de seteMBro de 2021, que 
trata da coNcessÃo de diÁrias, do servidor, publicada em doe 
34.697 de 14 de seteMBro de 2021,
onde se lê:
No período de 23/09/2021
Lê-se:
No período de 28/09/2021

Protocolo: 705706
errata da Portaria Nº 273/2021, de 24 de aGosto de 2021, que tra-
ta da prorrogação de prazo para efetivação do Processo Administrativo 
disciplinar, publicada em doe 34.680 de 25 de agosto de 2021:
onde se lê:
i-“Prorrogar o prazo de 30 dias para efetivação do Processo administrativo 
disciplinar...”
Lê-se:
i-“Prorrogar o prazo de 60 dias para efetivação do Processo administrativo 
disciplinar...”

Protocolo: 705090
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021
Processo Nº 2020/33397
contrato Nº 003/2020
iNEXiGiBilidadE Nº 001/2020
objeto: o prorrogar o prazo de vigência do contrato original n. º 003/2020 pelo período 
de 10 (dez) meses, sendo de 22 de novembro de 2021 a 22 de setembro de 2022.
data de assinatura: 14/07/2021
Vigência: 22/11/2021 à 22/09/2022
Valor Global: r$ 64.854,20 (sessenta e quatro mil oitocentos cinquenta 
quatro reais e vinte centavos).
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.392.1503.8423
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1030008423c
contratado: JacY MorEira dUartE 00063282291
cNPJ: 35.039.931/0001-88
Endereço: trav. Piedade, n° 469 Ed. Pietá – reduto, Belém/Pa, cEP 66053-210
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 705598
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 010/2021
Processo Nº 2021/698150
com autorização da Presidência desta fundação e Parecer Jurídico acosta-
dos aos autos, exigência do art. 38, inciso Vi, da lei 8.666 de 21.06.93, é 
INEXIGÍVEL o Processo de n.º 2021/698150, devidamente justificada, com 
fundamento legal no art. 25, i da lei 8.666 de 21.06.93.
oBJEto: sErViÇo dE MaNUtENÇÃo coM EXclUsiVidadE, dE 03 GaVE-
tas dE PotÊNcia, ModElo UK-03 N° dE sÉriE: UK-03 caNal: 41
coNtratada: HitacHi KoKUsai liNEar EQUiP. ElEtroNicos s/a.
cNPJ: 19.690.445/0001-79
ENdErEÇo: avenida frederico de Paula cunha, 1001 - Maristela - santa 
rita do sapucaí/MG - Brasil - cEP: 37540-000
tElEfoNE: (35) 3473-3473
do Valor: r$ 12.075,00 (doze mil setenta e cinco reais.
dotaÇÃo orÇaMENtária:

Unidade orçamentária: 65.201-fundações Paraense de radiodifusão-fUNtElPa.
dotação orçamentária: 24.722.1508.8236
Elemento: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8236c
ação: 232.360
Belém(Pa), 16 de setembro de 2021.
Benedito ivo santos silva
Presidente da cPl

Protocolo: 705591
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo Nº 010/2021
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 010/2021
Processo Nº 2021/698150
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se 
em consideração os termos do parecer expedido pela assessoria Jurídica, ra-
tifico a realização da contratação por inexigibilidade de licitação, da em-
presa HitacHi KoKUsai liNEar EQUiPaMENtos ElEtroNicos s/a, cNPJ: 
19.690.445/0001-79, para sErViÇo dE MaNUtENÇÃo coM EXclUsiVida-
dE, dE 03 GaVEtas dE PotÊNcia, ModElo UK-03 N° dE sÉriE: UK-03 ca-
Nal: 41, no valor Global de r r$ 12.075,00 (doze mil setenta e cinco reais).
coNdicioNo, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUBliQUE-sE, de acordo com as normas vigentes.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 705594
.

diÁria
.

Portaria Nº 311/2021, de 16 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 20 /2021 do GaB/fUNtElPa,
de 15/09/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/1017469 de 15/09/2021;
r E s o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diária(s) ao servidor HilBErt Hil
carrEira do NasciMENto, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo 
em comissão de PrEsidENtE, para custear despesas com viagem ao(s)
Município(s) de Manaus, no período de 22 à 23/09/2021, com o objetivo de
participar, a convite do diretor do sistema Encontro das águas, sr. oswlado
lopes, da abertura da série de espetáculos dos corpos artísticos do amazonas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 705563
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.398/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.316/2021-NdE/sEdUc, 
de 15/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 74/2018-GaB/Pad 
de 22/03/2018, publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogado 
pela Portaria nº 160/2018-GaB/Pad de 27/06/2018, publicada no doE 
nº 33.648 de 03/07/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E s o l V E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
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Portaria de redes. Nº 1.399/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.317/2021-NdE/sEdUc, 
de 15/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 157/2018-GaB/Pad 
de 07/06/2018, publicada no doE n° 33.634 de 11/06/2018, prorrogado 
pela Portaria nº 211/2018-GaB/Pad de 14/08/2018, publicada no doE 
nº 33.681 de 17/08/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l V E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria de redes. Nº 1.400/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.318/2021-NdE/sEdUc, 
de 15/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 171/2018-GaB/Pad 
de 18/06/2018, publicada no doE n° 33.642 de 21/06/2018, prorrogado 
pela Portaria nº 219/2018-GaB/Pad de 22/08/2018, publicada no doE 
nº 33.686 de 24/08/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o processo 
não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedimentos 
indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E s o l V E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria de redes. Nº 1.401/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.319/2021-NdE/sEdUc, de 
15/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 205/2018-GaB/Pad de 02/08/2018, 
publicada no doE n° 33.675 de 08/08/2018, prorrogado pela Portaria nº 
267/2018-GaB/Pad de 17/10/2018, publicada no doE nº 33.722 de 18/10/2018, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o processo 
não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedimentos 
indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E s o l V E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria de redes. Nº 1.402/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.322/2021-NdE/sEdUc, 
de 15/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 372/2018-GaB/Pad 
de 26/11/2018, publicada no doE n° 33.748 de 28/11/2018, prorrogado 
pela Portaria nº 69/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E s o l V E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria de redes. Nº 1.403/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.323/2021-NdE/sEdUc, 
de 15/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 406/2018-GaB/Pad 
de 29/11/2018, publicada no doE n° 33.750 de 30/11/2018, prorrogado 
pela Portaria nº 67/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o processo 
não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedimentos 
indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E s o l V E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº1.404/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNistratiVo disciPliNar 
através da Portaria nº 352/2018-GaB/Pad de 22 de novembro de 2018, 
publicada no doE n° 33.746 de 26 de novembro de 2018;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1393/2021-NdE, de 15 
de setembro de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
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 sUBst. Nº 1.405/2021-GaB/Pad. Belém, 16 de se-
tembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1394/2021, de 15 de 
setembro de 2021, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir a servidora daYsE rUtH taVarEs da silVa, Mat. nº 
454680-1, designada pela Portaria nº 352/2018, de 22/11/2018, 
publicada no doE edição nº 33.746 de 26/11/2018, pela servidora 
cristiaNE dE NaZarÉ silVa carValHo, Mat. nº 57212403-1, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc

Protocolo: 705692
.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 297/2021-aUrora do ParÁ
Nome: Maria EdNa sodrE dos saNtos
cargo: ProfEssor
Vigência: 16/09/2021 a 15/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 298/2021-aUGUsto corrÊa
Nome: BrUNa rafaElE fErrEira rEGo
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
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ato: coNtrato Nº 299/2021-aBaetetUBa
Nome: MUrilsoN Baia MoNtEiro
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 300/2021-aUGUsto corrÊa
Nome: MoisEs cardoso do NasciMENto
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 301/2021-ViseU
Nome: rYaNE raMos PaiXao
cargo: ProfEssor
Vigência: 08/09/2021 a 07/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 302/2021-BraGaNÇa
Nome: Patricia fErNaNda farias dE MElo
cargo: ProfEssor
Vigência: 09/09/2021 a 08/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 303/2021-BraGaNÇa
Nome: NilMa rEGiNa silVa fErrEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 304/2021-BraGaNÇa
Nome: MariaNE GaMa NaBica
cargo: ProfEssor
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 305/2021-BraGaNÇa
Nome: JiNEtH PiMENtEl fErrEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 306/2021-BraGaNÇa
Nome: BENisoN alBErto MElo oliVEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 307/2021-caPitÃo PoÇo
Nome: aWati dos saNtos farias
cargo: assistENtE adMiNistratiVo
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 783045/2020, autorizado em 
17/08/2021, em caráter de substituição.
ato: coNtrato Nº 308/2021-saLVaterra
Nome: JEffErsoN da silVa BarBosa
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 309/2021-cacHoeira do arari
Nome: fraNco dE fraNca ViEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 310/2021-MUaNÁ
Nome: ErMEsoN diEGo PalHEta BarBosa
cargo: ProfEssor
Vigência: 16/09/2021 a 15/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 311/2021-saLVaterra
Nome: liZaNdra aMoriM Garcia GoNcalVEs
cargo: ProfEssor
Vigência: 16/09/2021 a 15/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 312/2021-BeLÉM
Nome: lEoNora da silVa alMEida
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 313/2021-BeLÉM
Nome: PaUla soarEs rodriGUEs
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 314/2021-PLacas
Nome: NilsoN rosa dos saNtos
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 315/2021-itaitUBa
Nome: Jarliso da silVa alMEida
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 316/2021-NoVo ProGresso
Nome: fErNaNda BloEMEr
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

ato: coNtrato Nº 317/2021-itaitUBa
Nome: raQUEl PErEs rocHa
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 318/2021-itaitUBa
Nome: artUr alVEs raMalHo
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 319/2021-itaitUBa
Nome: Mafra aVilla liMa BarBosa
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 320/2021-itaitUBa
Nome: rairaNE soUsa NasciMENto
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 321/2021-itaitUBa
Nome: aMaNda caroliNa PEdro dos saNtos
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 322/2021-BeLÉM
Nome: Karla oEiras dE alMEida
cargo: ProfEssor
Vigência: 14/09/2021 a 13/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

Protocolo: 705650
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 114/2021-cPsP
término de vínculo: 03/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JorGE alEXsaNdrE MartiNs BriGida
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 115/2021-cPsP
término de vínculo: 03/08/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lUcilENE dos saNtos BENto
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 116/2021-cPsP
término de vínculo: 01/08/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNdrEZa do socorro da silVa MiraNda
cargo: Merendeira
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 117/2021-cPsP
término de vínculo: 01/08/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNtoNio GEroNiMo soUZa E silVa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 118/2021-cPsP
término de vínculo: 01/09/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: ciNtia HElENa carrEra fErrEira
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 119/2021-cPsP
término de vínculo: 16/08/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaUlo iVaN PErEira saNtos
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 120/2021-cPsP
término de vínculo: 30/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aUGUsta Elias PErEira dE soUZa MartiNs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
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ato: Portaria nº 122/2021-cPsP
término de vínculo: 08/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: silVia caroliNE riBEiro NEVEs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 123/2021-cPsP
término de vínculo: 04/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: GriMario rEis NEto
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 124/2021-cPsP
término de vínculo: 01/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: rUtH HElEN da silVa liMa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 125/2021-cPsP
término de vínculo: 01/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: laYaNE dE soUZa ViEira
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria nº 126/2021-cPsP
término de vínculo: 01/03/2020
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: HEllEN PaMElla silVa dos saNtos
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs

Protocolo: 705183
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 134|2021 - saLe, de 15 de seteMBro de 2021
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar as servidores Maria Mateus Mota, matrícula n.º 
57208876/1, cPf n.º 633.358.672-20 e ivonice assunção de assun-
ção, matrícula n.º 57208558/1, cPf n.º 718.853.402-06, para atuarem 
respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato Público nº 
069/2021, cujo objeto é o transporte escolar de alunos matriculados na 
rede Estadual de Ensino, residentes do Município de Marituba/Pa.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 08/09/2021.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 705621
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 073
exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEfM dEP aMÉri-
co PErEira liMa, em Juruti/Pa
Preço: r$ 1.031.835,72 (Um milhão, trinta e um mil, oitocentos e trinta e 
cinco reais e setenta e dois centavos)
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 031000daPJU; funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: secretaria de Estado de Educação do Pará (sEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: sErVPrEd sErViÇos PrEdial E aMBiENtal ltda, cNPJ: 
13.803.194/0001-05, localizada na
travessa lomas Valentinas, Nº1161, Bairro: Pedreira, cEP: 66.087-441, Belém/Pa
foro: Belém-Pa
data assinatura: 15 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: 705237

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 077
exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEfM Professor 
José Valente ribeiro, em ananindeua/Pa
Preço: r$ 1.997.529,28 (Um milhão, novecentos e noventa e sete mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos)
Vigência: 210 (duzentos e dez) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101JsVtrBaN; funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: secretaria de Estado de Educação do Pará (sEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: NacioNal coNstrUÇÕEs & sErViÇos tÉcNicos EirEli, 
cNPJ: 02.934.270/0001-03, localizada na travessa angustura, Nº 822, 
Bairro: sacramenta, cEP: 66.120-230, Belém/Pa
foro: Belém-Pa
data assinatura: 16 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: 705526
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo QUarto aditiVo ao coNtrato Nº 094/2017.
Vigência: 01/09/2021 a 31/12/2021.
contratante: secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: contarpp Engenharia ltda. cNPJ Nº 26.412.148/0001-27.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 30 de agosto de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 705275
termo aditivo: 11
contrato: 029/2009
objeto do contrato: locação de imóvel para o funcionamento da EEEfM, 
Padre angelo Moretti, ourém/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula segunda – do Prazo locatício e a 
cláusula terceira – do Valor, prorrogando a vigência do contrato original 
por mais 12 (doze) meses e alterando o valor mensal para r$ 7.738,84 
(sete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 
justificado pelo reajuste do IPCA.
dispensa de licitação nº 063/2009-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– 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: obras sociais da diocese de Bragança, cNPJ. N°. 
05.321.575/0001-20, com sede na Praça da catedral, nº 368, centro, cEP 
68.600-000, Bragança/Pa.
data de assinatura: 16/09/2021
Vigência: 01/10/2021 a 30/09/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 705333
termo aditivo: 5
contrato: 019/2016
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEf. Hum-
berto de campos .
objeto do aditivo: alterar a cláusula sétima – do prazo da vigência, pror-
rogando o contrato original por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação nº 023/2016-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– 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.
locador: Grupo Espírita Vinha de luz, cNPJ: 04.975.215/0001-89, loca-
lizado na rua Paulo cícero, nº 220, cEP: 66.630-505,Guamá, Belém/Pa.
data de assinatura: 13/09/2021
Vigência: 14/09/2021 a 13/09/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 700478
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: rdc ElEtrÔNico Nº 005/2021-Nlic/sEdUc
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de obra de 
conclusão da construção de Escola Estadual de 12 salas de aula no municí-
pio de rondon do Pará, no Estado do Pará.
Processo nº 2020/782933-PaE/sEdUc
UasG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
17/09/2021, através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.
seduc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informações no 
Núcleo de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo 
e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: Bruno rafael de sousa lima
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
data: 08/10/2021
Hora: 10h00min
Programa de trabalho: 16101.12.122.1509
Projeto atividade: 7603 Produto: 3007
Natureza de despesa: 4490.51
fonte e origem do recurso: 0306003291 - federal
Programa de trabalho: 16101.12.122.1509
Projeto atividade: 7603 Produto: 3007
Natureza de despesa: 4490.51
fonte e origem do recurso: 2102004800- Estadual
Belém, 16 de setembro de 2021.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 705238
.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo Nº 
38/2021 – sedUc/Pa
Processo: 1435495/2019 – cP Nº 38/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços de Execu-
ção das obras de reforma na EEEfM deputado américo Pereira lima (Juruti/Pa).
lotE ÚNico
contrato nº 073/2021
Vencedor: sErVPrEd sErViÇos PrEdial E aMBiENtal ltda – cNPJ 
13.803.194/0001-05
r$ 1.031.835,72 (Um milhão, trinta e um mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais e setenta e dois centavos).
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga / secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 705245
eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo Nº 
37/2021 – sedUc/Pa
Processo: 1490918/2021 – cP Nº 37/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços de 
Execução das obras de reforma na EEEfM Professor José Valente ribeiro 
(ananindeua/Pa).
lotE ÚNico
contrato nº 077/2021
Vencedor: NacioNal coNstrUÇÕEs & sErViÇos tÉcNicos EirEli– 
cNPJ 02.934.270/0001-03
Valor: r$ 1.997.529,28 (Um milhão, novecentos e noventa e sete mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga / secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 705560

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos- Nº 48992/2021
oBsErVaÇÃo: solicitação de suprimento de fundos para fazer face com 
despesas comm serviços de terceiros Pessoa física para atendimento do 
conselho Estadual de Educação.
NoME: caio raMos coNdUrU do NasciMENto
MatrÍcUla: 57234184
Esfera: 1- orcamento fiscal
Unidade Gestora responsável -UrG: 160101
Plano interno: 4120008338c
ação Nº 231016
funcional Programática:16101.12.122.1297.8338
Projeto/atividade: 8338 Produto:2227
Natureza da despesa: 3390.47 fonte: 102
Valor: r$ 400,00
disPoNiBilidadE orÇaMENtÀria: 400,00

Protocolo: 705266

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 49090/2021
oBJEtiVo: rEaliZar ENtrEGa dE Máscara facial E alcool EM GEl 
NE 4ª UrE MaraBá E 15ª UrE coNcEiÇÃo do araGUaia E 22ª XiNGUa-
ra iNÍcico das aUlas PrEsENciais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / XiNGUara / 21/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / coNcEicao do araGUaia / 22/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 1
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 23/09/2021 - 23/09/2021 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: 705544
Portaria de diarias No. 48825/2021
oBJEtiVo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNtaMENto dE iNforMa-
ÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados PElo ProGraMa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BENEdEtE MoraEs saNtiaGo
MatrÍcUla: 305600
cPf: 09264167234
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705564
Portaria de diarias No. 48848/2021
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicos Para fiscaliZaÇÃo iN loco Para lE-
VaNtaMENto dE iNforMaÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados 
PElo ProGraMa EstadUal dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcos aNtoNio da silVa MorEira
MatrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705565
Portaria de diarias No. 48986/2021
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfa-
ZiMENto E iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo, toMBaMENto, di-
NHEiro dirEto Na Escola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sE-
NHas dos GEstorEs, EE lENilsoN lUiZ, EE Macario daNtas, aNEXo 
E NoVo Paraiso.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao GEraldo do araGUaia / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: PaUlo sErGio alcaNtara fraNco
MatrÍcUla: 303712
cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE rEf. i / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705570
Portaria de diarias No. 48846/2021
oBJEtiVo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNtaMENto dE iNforMa-
ÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados PElo ProGraMa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNdro cota dE carValHo
MatrÍcUla: 8062861
cPf: 20626339200
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705574
Portaria de diarias No. 48822/2021
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicos Para fiscaliZaÇÃo iN loco Para lE-
VaNtaMENto dE iNforMaÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados 
PElo ProGraMa EstadUal dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saPUcaia / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
saPUcaia / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liNdoMar alcidEs dE soUZa liMa
MatrÍcUla: 5065933
cPf: 30079209220
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705577
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Portaria de diarias No. 48985/2021
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfaZiMENto 
E iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo, toMBaMENto, diNHEiro dirEto 
Na Escola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sENHas dos GEstorEs, 
EE lENilsoN lUiZ, EE Macario daNtas, aNEXo E NoVo Paraiso.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao GEraldo do araGUaia / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNildo BarBosa BaHia
MatrÍcUla: 6012345  cPf: 16982983234
carGo/fUNÇÃo:  EscrEV.datiloGrafo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705588
Portaria de diarias No. 49154/2021
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs Para rEaliZar ENtrEGa dE Más-
cara facial E alcool EM GEl NE 4ª UrE MaraBá E 15ª UrE coNcEi-
ÇÃo do araGUaia E 22ª XiNGUara iNÍcico das aUlas PrEsENciais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / XiNGUara / 21/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / coNcEicao do araGUaia / 22/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 1
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 23/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE GUilHErME araUJo sarraf
MatrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705580
Portaria de diarias No. 49208/2021
oBJEtiVo: MEMo Nº. 747/2021 Pads Nº. 153/2018 E 191/20218 MUNi-
cÍPios: MaraBá E ParaUaPEBas.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / ParaUaPEBas / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
ParaUaPEBas / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoNataN KEN KUroda
MatrÍcUla: 57209468  cPf: 75996138204
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705528
Portaria de diarias No. 49207/2021
oBJEtiVo: MEMo Nº. 747/2021 Pads Nº. 153/2018 E 191/20218 MUNi-
cÍPios: MaraBá E ParaUaPEBas.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / ParaUaPEBas / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
ParaUaPEBas / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia das Gracas caNtao siMoEs
MatrÍcUla: 57229140  cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705531
Portaria de diarias No. 48817/2021
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicos Para fiscaliZaÇÃo iN loco Para lE-
VaNtaMENto dE iNforMaÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados 
PElo ProGraMa EstadUal dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo dE soUsa PiNto
MatrÍcUla: 57216813  cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705533
Portaria de diarias No. 48816/2021
oBJEtiVo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNtaMENto dE iNforMa-
ÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados PElo ProGraMa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrE faBiaNo caNtaNHEdE failacHE
MatrÍcUla: 57213627
cPf: 74221213272
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705535
Portaria de diarias No. 48821/2021
oBJEtiVo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNtaMENto dE iNforMa-
ÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados PElo ProGraMa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saPUcaia / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
saPUcaia / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE aloNso MoNtEiro MartiNs
MatrÍcUla: 57213666  cPf: 60879580291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705538

Portaria de diarias No. 48990/2021
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfa-
ZiMENto E iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo, toMBaMENto, 
diNHEiro dirEto Na Escola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das 
sENHas dos GEstorEs, EE cEEJa, EE Prfa. ViolEta rEfKalEsfsKY, 
EE doM lUiZ dE MoUra PalHa, EEE PEdro riBEiro E EE raiMUNdo 
HENriQUE dE MiraNda.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda saNtos corrEa
MatrÍcUla: 345652  cPf: 14211599291
carGo/FUNÇÃo:aG. de Portaria / atiV aPoio oPerac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705539
Portaria de diarias No. 49158/2021
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNstatar iN loco a NEcEs-
sidadE dE BENs MÓVEis Para atENdEr a dEMaNda ora solicitado. 
EEEfM Prof. JoÃo lUdoVico.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / liMoEiro do aJUrU / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
liMoEiro do aJUrU / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE MiGUEl da silVa MiQUEli
MatrÍcUla: 57211396  cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705547
Portaria de diarias No. 49174/2021
oBJEtiVo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNtaMENto dE iNforMa-
ÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados PElo ProGraMa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE NaZarE MoNtEiro dos saNtos
MatrÍcUla: 344710  cPf: 59195258272
carGo/fUNÇÃo:aGENtE dE artEs Praticas / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705558
Portaria de diarias No. 48894/2021
oBJEtiVo: fiscaliZar a ENtrEGa dos ÔNiBUs EscolarEs Nas PrEfEi-
tUras dos MUNicÍPios, BEM coMo toMBar E colEtar assiNatUra do 
PrEfEito rEsPoNsáVEl PElo rEcEBiMENto do tErMo dE doaÇÃo do 
oBJEto EMitido PEla GErÊNcia dE PatriMÔNio MoBiliário/GPaM.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 01/09/2021 - 01/09/2021 Nº diárias: 0
BUJarU / acara / 01/09/2021 - 02/09/2021 Nº diárias: 1
acara / MocaJUBa / 02/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo Barros dE MoraEs
MatrÍcUla: 5901693  cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705472
Portaria de diarias No. 49171/2021
oBJEtiVo: Visita tÉcNica Na oBra EEEfM rosa carrrEra loUrEiro 
Para iNaUGUraÇÃo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM NoVo / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
saNtarEM NoVo / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alBErto MaGNo corrEa
MatrÍcUla: 181234  cPf: 18798195204
carGo/fUNÇÃo:aGENtE adMiNistratiVo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705458
Portaria de diarias No. 49205/2021
oBJEtiVo: MEMo Nº. 31/2021 - NdE Pad Nº. 113/2018 MUNicÍPios: 
saNtarÉM/JUrUti.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 20/09/2021 - 20/09/2021 Nº diárias: 0
saNtarEM / JUrUti / 20/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 3
JUrUti / saNtarEM / 23/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iZaBEl Barros BraGa
MatrÍcUla: 772135  cPf: 23740221291
carGo/fUNÇÃo:EscrEV.datiloGrafo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705452
Portaria de diarias No. 48932/2021
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfa-
ZiMENto E iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo, toMBaMENto, di-
NHEiro dirEto Na Escola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sE-
NHas dos GEstorEs, EEEfM sÃo JEroNiMo E EEEfM JoÃo lUdUVico.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:BElEM / liMoEiro do aJUrU / 01/09/2021 
- 03/09/2021 Nº diárias: 2
liMoEiro do aJUrU / BElEM / 03/09/2021 - 03/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE Maria rodriGUEs riBEiro
MatrÍcUla: 942049
cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705467
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Portaria de diarias No. 47897/2021
oBJEtiVo: solicitação de diárias para fazer visita na EEEM irmã carla 
Giussanik em são Miguel do Guamá.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:BElEM sao MiGUEl do GUaMa 21/05/2021 
- 22/05/2021 Nº diárias: 1
sao MiGUEl do GUaMa BElEM 22/05/2021 - 22/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo catEB Bitar
cPf: 32779119268
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705464
Portaria de diarias No. 49206/2021
oBJEtiVo: MEMo Nº. 747/2021 Pads Nº. 153/2018 E 191/20218 MUNi-
cÍPios: MaraBá E ParaUaPEBas.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / ParaUaPEBas / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
ParaUaPEBas / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MatrÍcUla: 454745  cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:aGENtE adMiNistratiVo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705454
Portaria de diarias No. 48824/2021
oBJEtiVo: fiscaliZaÇÃo iN loco Para lEVaNtaMENto dE iNforMa-
ÇÕEs dE rEVisÃo dE ValorEs rEPassados PElo ProGraMa EstadU-
al dE traNsPortE Escolar PEtE/Pa /2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
saNtarEM / faro / 13/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 4
faro / saNtarEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0
saNtarEM / BElEM / 17/09/2021 - 17/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE aloNso MoNtEiro MartiNs
MatrÍcUla: 57213666  cPf: 60879580291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705455
Portaria de diarias No. 49179/2021
oBJEtiVo: Vistoria técnica para entrega de obra na EEEM dep. Nicias ri-
beiro - Bid, localizada no município de Portel/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PortEl / 13/09/2021 - 13/09/2021 Nº diárias: 0
PortEl / BElEM / 13/09/2021 - 16/09/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: Marcos PaNtoJa loBato
MatrÍcUla: 54191552  cPf: 64332640268
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / atiV Ni-
VEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705456
Portaria de diarias No. 49081/2021
oBJEtiVo: rEaliZar ENtrEGa dE Máscara facial E alcool EM GEl NE 
17ªUrE caPitÃo PoÇo 18ª UrE MÃo dE rio iNÍcico das aUlas PrEsENciais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / MaE do rio / 21/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 2
MaE do rio / BElEM / 23/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alEssaNdra carValHo caValcaNtE
MatrÍcUla: 57211429
cPf: 46217258234
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705599
.

torNar seM eFeito
.

ato: Portaria nº 121/2021-cPsP
Motivo: tornar sem Efeito contrato administrativo nº 252/2021
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JailMa PErEira MiraNda
cargo: Professor
Município: ourém
d.o.E. 34.692 de 08.09.2021
obs: Processo nº 1002435/2021
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs

Protocolo: 705218
.

oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria n.º: 8166/2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/722514
ceder a casa ciVil da GoVErNadoria do Estado do Pará, ao servi-
dor EdsoN Matos dos saNtos JUNior, matricula nº 80845440/4, tec-
nico em Gestão Publica, lotado nesta secretaria, sem ônus para o Órgão de 
origem, no período de 01/10/2021 a 29/09/2025.

Portaria n.º: 8164/2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021559098
ceder a PrEfEitUra MUNiciPal dE BElÉM, a servidora dorilENE PaN-
toJa MElo, matricula nº 57208860/1, Especialista em Educação, lotada 
nesta secretaria, com ônus para o Órgão cedente, Mediante reembolso do 
Órgão cessionário, no período de 01/05/2021 a 30/04/2023.
Portaria n.º: 8165/2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/414129
ceder a sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, a servidora VaNia lEitE lEal 
MacHado, matricula nº 54188477/1, Professor, lotada nesta secretaria, sem 
ônus para o Órgão de origem, no período de 01/09/2021 a 30/08/2025.
Portaria n.º: 8245/2021 de 15/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/825158
ceder a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, o servidor tHia-
Go MElo friaEs, matricula nº 57212475/1, assistente administrativo, 
lotada nesta secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
01/10/2021 a 30/09/2023.
Portaria n.º: 8246/2021 de 15/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/700875
ceder ao MiNistÉrio PUBlico do Estado do Pará, a servidora dia-
Na BarBosa GoMEs BraGa, matricula nº 57191869/2, Especialista em 
Educação, lotada nesta secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no 
período de 01/10/2021 a 30/09/2023.
Portaria n.º: 8203/2021 de 14/09/2021
de acordo com o Processo Nº 2021/993086
formalizar a cessão para o GoVErNo do Estado dE Goias,da servidora cYN-
tia NEto fErraZ, matricula nº 57195205/1, Professor, lotada nesta secretaria, 
com ônus para o Órgão cedente, Mediante reembolso do Órgão cessionário, 
no periodo de 01/06/2020 a 31/08/2021, para fins de regularização funcional.
Portaria n.º: 8202/2021 de 14/09/2021
de acordo com o Processo Nº 2021/993086
formalizar a cessão para o GoVErNo do Estado dE Goias,da servidora cYN-
tia NEto fErraZ, matricula nº 57195205/1, Professor, lotada nesta secretaria, 
com ônus para o Órgão cedente, Mediante reembolso do Órgão cessionário, 
no período de 01/01/2020 a 31/05/2020, para fins de regularização funcional.
desiGNar
Portaria nº.: 8210/2021 de 14/09/2021
de acordo com o processo nº 757738/2021
designar dioNE EllEN caValcaNtE BarBosa, Matrícula nº 5901840/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 
Unidade sEdUc na Escola/UsE 09/ icoaraci/Belém, durante o impedimento 
do titular, no periodo de 16/09/2021 a 30/10/2021.
Portaria nº.: 8212/2021 de 14/09/2021
de acordo com o processo nº 516151/2021
designar toNY WEslEY dE MoNt sErrat loPEs, Matrícula nº 5902278/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM Pitagoras/ananindeua, durante o impedimento do titular, no periodo 
de 16/09/2021 a 29/10/2021.
Portaria nº.: 8211/2021 de 14/09/2021
de acordo com o processo nº 819932/2021
designar carla NilcE aNdradE riBEiro, Matrícula nº 54186742/2, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf feliz luzitania/icoaraci/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 20/09/2021 a 03/11/2021.
Portaria nº.: 8215/2021 de 15/09/2021
de acordo com o processo Nº 611815/2021
designar Maria do socorro oliVEira forMiGosa, Matrícula nº 
5756219/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor ii 
(GEd-3.1) da EEEfM Profº camilo salgado/Belém, durante o impedimento 
do titular, no periodo de 16/07/2021 a 29/08/2021.
Portaria nº.: 8209/2021 de 14/09/2021
de acordo com o processo nº 446564/2021
designar aNa Maria fiGUEirEdo GoNÇalVEs dE liMa, Matrícula nº 
6028985/3, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf clube de Maes santa rita de cassia/Belém, durante o 
impedimento do titular, no periodo de 16/09/2021 a 30/10/2021.
Portaria nº.:8199-2021 de 14/09/2021
de acordo com o Processo nº 881542/2021
designar iZaBEl cristiNa MoraEs PErEira, Matrícula nº 5523338/3, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de secretária (GEd-1) 
da EEEfM. Prof. Poranga Jucá/icoaraci/Belém, a contar de 20/09/2021
Portaria nº.:8138-2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 984504/2021
designar Maria do socorro alBErto caNtaNHEdE, Matrícula nº 
5755840/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
i(GEd-3) da EEEf. lar de Maria/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 01/09/2021 a 15/10/2021
Portaria nº.:8198-2021 de 14/09/2021
de acordo com o Processo nº 494723/2021
designar EliaNa do socorro saNtos da silVa, Matrícula nº 
57216906/1, Professor, para responder pela função de diretor i(GEd-3) da 
EEEfM. almirante João faria de lima, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 02/08/2021 a 15/09/2021
Portaria nº.:8139-2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 832871/2021
considerando não haver ônus adicional para o Estado.
designar ElisaBEtE MacHado da silVa Barros, Matrícula nº 
5114063-4,Professor, para responder pela atividades administrativas e Pe-
dagogicas da EEEf. adriano santa Brígida/salinopolis, a partir de 20/09/2021



 diário oficial Nº 34.703  93 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.:8184/2021 de 14/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/946533
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servidor 
PatricK rEis dE alMEida , matrícula Nº 5890717/1, tecnico em Gestão 
Publica, lotado no departamento Educacional de atividades fisicas/Belém.
adMissÃo
Portaria Nº.: 7760/2021 de 14/09/2021
formalizar a admissão , do servidor PEdro PErEira dE frEitas, Matrí-
cula nº 6037836/011, para exercer a função de Professor, na EE de 1 Grau 
Macario dantas/são Geraldo do araguaia, a contar de 01/01/1990, para 
fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 8194/2021 de 14/09/2021
Nome: aldilENE do socorro oliVEira
Matrícula:57208265/1 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE osvaldo cruz/capitao Poço
Período:17/09/21 a 15/11/21
triênios:17/11/08 a 16/11/11
Portaria nº. 8193/2021 de 14/09/2021
Nome: caio cEsar dE oliVEira liMa
Matrícula:57211033/1 cargo:Vigia
lotação:EEEM irma theodora/Maraba
Período:01/10/21 a 29/11/21
triênios:22/12/11 a 21/12/14
Portaria nº. 8175/2021 de 13/09/2021
Nome: flaVio WilliaM silVa costa
Matrícula:57225562/1 cargo:Professor
lotação: div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:08/09/21 a 06/11/21
triênios:23/03/13 a 22/03/16
Portaria nº. 8192/2021 de 14/09/2021
Nome: Maria JosE oliVEira fElisMiNo
Matrícula:6013350/1 cargo:servente
lotação:EE dom Pedro i/Belém
Período:02/10/21 a 30/11/21
triênios:01/05/95 a 30/04/98
Portaria nº. 8200/2021 de 14/09/2021
Nome: Marcia aParEcida loPEs dE QUEiroZ
Matrícula:5657903/2 cargo:Professor
lotação: div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:14/09/21 a 12/11/21
triênios:28/04/06 a 27/04/09
Portaria nº. 8176/2021 de 13/09/2021
Nome: MarYaNGEla dE NaZarEt alMEida MENdEs
Matrícula:5495440/2 cargo:Professor
lotação:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Período:18/10/21 a 16/11/21
triênios:09/10/04 a 08/10/07
Portaria nº. 8191/2021 de 14/09/2021
Nome: ElaZir dE castro liNs
Matrícula:5618487/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE dr Justo chermont/Belém
Período:14/09/21 a 13/10/21 – 14/10/21 a 12/11/21
triênios:03/03/03 a 02/03/06 – 03/03/06 a 02/03/09
Portaria nº. /2021 de 15/09/2021
Nome: cristiNa dos saNtos fErNaNdEs
Matrícula:5247497/3 cargo:Professor
lotação:EE são felipe/santarem
Período:01/09/21 a 30/10/21 – 31/10/21 a 29/12/21
triênios:05/08/11 a 04/08/14 – 05/08/14 a 04/08/17
Portaria nº.8206/2021 de 14/09/2021
Nome:aNtÔNia Elida PErEira PiNHEiro
Matrícula:5684560/1cargo:Professor
lotação:EE João Botelho de souza/sta Maria do Pará
Período: 05/11/21 a 04/12/21
triênios:25/04/03 a 24/04/06
Portaria nº.8205/2021 de 14/09/2021
Nome:aNtÔNia Elida PErEira PiNHEiro
Matrícula:5684560/1cargo:Professor
lotação:EE João Pinheiro de souza/sta Maria do Pará
Período: 06/09/21 a 04/11/21
triênios: 25/04/00 a 24/04/03
Portaria nº.8201/2021 de 14/09/2021
Nome:rita dE cassia lEitE dE soUZa
Matrícula:5693209/2cargo:Professor
lotação:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua
Período: 02/08/21 a 30/09/21 – 01/10/21 a 29/11/21
triênios:30/03/94 a 29/03/97 – 30/03/97 a 29/03/00
Portaria nº.8213/2021 de 14/09//2021
Nome:cYNtia NEto fErraZ
Matrícula:57195205/1cargo:Professor
lotação:depto de adm. de Pessoal/Belém
Período:01/09/21 a 30/10/21 – 31/10/21 a 29/12/21
triênios:04/12/07 a 03/12/10 a 04/12/10 a 03/12/13
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:8332/2021 de 15/09/2021
conceder licença Maternidade a EMaNoEl GoNdiM saNta rosa, matri-
cula nº 57197275/1,Professor, lotada na EE Joao farias Barros/santa cruz 
do arari, no período de 01/09/2021 a 08/09/2021.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:615/2021 de 30/08/2021
conceder licença Maternidade a cElsEaNE lira PaNtoJa, matricula nº 
5898525/1,Professor, lotada na EE são felipe/satarem, no período de 
04/05/2021 a 30/10/2021.
Portaria nº.: 8233/2021 de 15/09/2021
conceder licença Maternidade a MoNica lorENa dE soUsa MorEira, 
matricula Nº 54181118/2 ,Professor, lotada na EE santa Maria de Belém do 
Grao Pará/Belém, no período de 03/05/2021 a 29/10/2021
Portaria nº.: 8234/2021 de 15/09/2021
conceder licença Maternidade a lENNa MoraEs NEYrÃo BarrEiros, 
matricula Nº 5890755/1 ,fonoaudiologo, lotada na Ut Prof asterio de cam-
pos/Belém , no período de 02/09/2021 a 28/02/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:8182/2021 de 14/09/2021
conceder licença Paternidade a lUiZ HENriQUE rocHa MENdEs, matri-
cula nº 57211419/1, assistente administrativo, lotado na EE Visconde de 
souza franco/Belém, no período de 24/08/2021 a 02/09/2021.
Portaria nº.:8231/2021 de 15/09/2021
conceder licença Maternidade a PatricK oliVEira costa, matricula nº 
57188939/1,Professor, lotada na centro Ed de Jovens adul Profª teereza 
donato arau/Maraba, no período de 15/08/2021 a 24/08/2021
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 481/2021 de 09/09/2021
Nome:ElildYaNaNE roBErto riBEiro fiGUEirEdo
Matrícula:57215123/1Período:29/11/21 a 28/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Geraldo M de castro Veloso/Maraba
Portaria nº.: 176/2021 de 30/08/2021
Nome:iValdo triNdadE rENdEiro
Matrícula:57217660/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Presid Kennedy/Maracana
Portaria nº.: 555/2021 de 13/08/2021
Nome:JHENifEr saMara soarEs dE liMa
Matrícula:5950425/1Período:03/11/21 a 02/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.: 556/2021 de 13/08/2021
Nome:MaridalVa dos saNtos soUZa
Matrícula:57208716/1Período:11/11/21 a 25/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.: 091/2021 de 27/08/2021
Nome:GisElE MacHado MoraEs
Matrícula:5951176/1Período:26/09/21 a 25/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM tancredo Neves/curionópolis
Portaria nº.: 141/2021 de 13/09/2021
Nome:Maria cirENE alMEida dE oliVEira
Matrícula:57208263/1Período:16/11/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Padre Vitaliano Mari Vari/capitão Poço
Portaria nº.: 092/2021 de 01/09/2021
Nome:JacQUEliNE MarGoU da Mota oliVEira
Matrícula:57217784/1Período:15/11/21 a 14/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof Nelson dos Prazeres Henrique/canaã dos carajás
Portaria nº.: 26/2021 de 23/04/2021
Nome:GilVaNildo salEs fEliPE
Matrícula:5942139/1Período:01/06/21 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.: 27/2021 de 23/04/2021
Nome:ElaNE soUsa MElo
Matrícula:5942238/1Período:01/06/21 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.: 8216/2021 de 15/09/2021
Nome:Maria da Gloria dE soUZa BorGEs
Matrícula:5890910/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.: 8228/2021 de 15/09/2021
Nome:aMaNda lorENa GoMEs PErEira
Matrícula:5939762/2Período:15/09/21 a 14/10/21 Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.: 8223/2021 de 15/09/2021
Nome:EdEraldo dE sa silVa
Matrícula:6004466/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2019
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.: 8221/2021 de 15/09/2021
Nome:Marcos PaNtoJa loBato
Matrícula:54191552/3Período:29/11/21 a 28/12/21 Exercício:2020
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.: 8219/2021 de 15/09/2021
Nome:MadEliNE da PaiXao MElo
Matrícula:57209289/1Período:13/12/21 a 26/01/22 Exercício:2020
Unidade:div de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.: 8227/2021 de 15/09/2021
Nome:JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ
Matrícula:771643/1Período:16/11/21 a 15/12/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8207/2021 de 14/09/2021
Nome: Marcio aNtoNio loPEs dE castro
Matrícula: 5839394/2Período:11/10 à 09/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Paraense/ananindeua
Portaria nº.:8235/2021 de 15/09/2021
Nome: daNiElE lEal MENdoNÇa
Matrícula:55587179/3 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém
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Portaria nº.:8236/2021 de 15/09/2021
Nome: WalcirENE lUiZa ViEira fErrEira
Matrícula: 466360/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.:8237/2021 de 15/09/2021
Nome: aNa lUZia liMa BraGa
Matrícula: 5339456/2Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:Ut José alvares de azevedo/Belém
Portaria nº.:8238/2021 de 15/09/2021
Nome: KariME Bastos dE carValHo silVa
Matrícula: 5902564/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:Ut José alvares de azevedo/Belém
Portaria nº.:8239/2021 de 15/09/2021
Nome: fErdiNaNdo dias sarMENto JUNior
Matrícula: 5941618/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEf cinderela/ananindeua
Portaria nº.:8240/2021 de 15/09/2021
Nome: faBricio rodriGUEs dE soUZa
Matrícula:55587823/2 Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª consuelo coelho e souza/ananindeua
Portaria nº.:8241/2021 de 15/09/2021
Nome: aUricElia MEdEiros das NEVEs
Matrícula: 773603/4Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EE rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria nº.:8242/2021 de 15/09/2021
Nome: Maria GorEtti dE castro rodriGUEs
Matrícula: 528218/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE Profº José alves Maia/Belém
Portaria nº.:8243/2021 de 15/09/2021
Nome: aNGEla Maria fErNaNdEs da silVa
Matrícula: 241296/1Período:10/11 à 09/12/21Exercício:2020
Unidade:EE Profº temistocles araujo/Belém
Portaria nº.:8244/2021 de 15/09/2021
Nome: lUciaNa silVa dos saNtos
Matrícula:57227616/2 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria nº.:8183/2021 de 14/09/2021
Nome: JosÉ alBErto fErrEira dE soUZa
Matrícula:5911854/2 Período:03/08 à 01/09/20Exercício:2020
Unidade:EE oscarina Penalber/ananindeua
Portaria nº.:155/2021 de 15/09/2021
Nome: iradENE dos aNJos PiNHEiro
Matrícula: 5950999/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EE. dep. américo Pereira lima/Juruti
Portaria nº.:18/2021 de 13/09/2021
Nome: rita sHEila raiol soUsa BarBosa MartiNs
Matrícula:5900180/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:29/2021 de 21/02/2021
Nome: PEdro aNtÔNio BarBosa araGÃo
Matrícula: 571571/1/1Período:01/08 à 30/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:35/2021 de 10/09/2021
Nome: EVaNildo BraGaNÇa MENdEs
Matrícula: 57209901/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:36/2021 de 10/09/2021
Nome: Joao do socorro MENdoNÇa dos saNtos
Matrícula: 5736978/2Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:40/2021 de 10/09/2021
Nome: Marissol GadElHa dE MiraNda dos saNtos
Matrícula: 733431/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:41/2021 de 10/09/2021
Nome: osValdo MoUra araNHa
Matrícula:5890725/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:45/2021 de 10/09/2021
Nome: florENtiNa da silVa fiGUErEdo
Matrícula: 6300626/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:091/2021 de 10/09/2021
Nome: aNa lUcia silVa facHaVo dos saNtos
Matrícula: 5901661/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM. stella Maris/soure
Portaria nº.:503/2021 de 08/09/2021
Nome: alEssaNdra riBEiro dias
Matrícula: 57210133/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:529/2021 de 03/09/2021
Nome: adila da ProVidENcia Macias siQUEira
Matrícula: 57210154/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEf assoc de Pais e amigos Excepcionais/Bragança
Portaria nº.:530/2021 de 03/09/2021
Nome: GiVaNildo Batista dE soUZa
Matrícula:57233987/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cel aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:531/2021 de 03/09/2021
Nome: MilENa BEatriZ EVaNGElista da silVa
Matrícula: 57233991/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cel aluizio ferreira/Bragança

Portaria nº.:532/2021 de 03/09/2021
Nome: siMoNE dE cassia GoMEs PirEs
Matrícula: 57211387/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cel aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:533/2021 de 03/09/2021
Nome: WalEria NaZarÉ dos saNtosMartiNs
Matrícula:57210177/1 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cel aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:534/2021 de 03/09/2021
Nome:lUciENE do socorro aViZ QUadros
Matrícula:57209565/1Período:19/11/21 a 02/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:536/2021 de 03/09/2021
Nome:rosiaNE MaBilias costa Massias
Matrícula:57209375/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.domingas da costa sousa/Bragança
Portaria nº.:537/2021 de 03/09/2021
Nome:iZaBEl VaNda GoNÇalVEs da silVa
Matrícula:6308597/2Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.domingas da costa sousa/Bragança
Portaria nº.:539/2021 de 03/09/2021
Nome:Maria do socorro silVa do rosário
Matrícula:57233988/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.domingas da costa sousa/Bragança
Portaria nº.:540/2021 de 30/09/2021
Nome:JoaNE dE NaZarE QUadros
Matrícula:57209440/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:542/2021 de 09/09/2021
Nome:EllEM sUsaNa raBElo do NasciMENto
Matrícula:5951794/1Período:11/11/21 a 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:543/2021 de 09/09/2021
Nome:Maria solaNGE PErEira fErNaNdEs
Matrícula:57196822/2Período:19/11/21 a 02/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:544/2021 de 09/09/2021
Nome:carMEM lUcia fErrEira costa
Matrícula:57211385/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.Bolivar Bordalo da silva/Bragança
Portaria nº.:545/2021 de 09/09/2021
Nome:GlaUco dE lUNa salEs
Matrícula:54197293/2Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.Bolivar Bordalo da silva/Bragança
Portaria nº.:546/2021 de 09/09/2021
Nome:iraNY raMos araUJo
Matrícula:57209408/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.Bolivar Bordalo da silva/Bragança
Portaria nº.:547/2021 de 09/09/2021
Nome:GoUNod BraUN sarMENto
Matrícula:17272/1Período:02/11/21 a0 01/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.Bolivar Bordalo da silva/Bragança
Portaria nº.:549/2021 de 09/09/2021
Nome:cacilda dE fatiMa Matos da silVa
Matrícula:5897163/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança
Portaria nº.:550/2021 de 09/09/2021
Nome:fraNcisco EliZEU dE MoraEs corrEa
Matrícula:5903143/1Período:01/11/21 a 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança
Portaria nº.:551/2021 de 13/09/2021
Nome:JoElMa NasciMENto da silVa
Matrícula:57214503/1Período:01/11/21 a 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:554/2021 de 13/09/2021
Nome:flaVia silVaNY dE MEdEiros rosa costa
Matrícula:57209352/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.sistema Educ. radiof. de Bragança/Bragança
Portaria nº.:557/2021 de 13/09/2021
Nome: Maria dE fátiMa saNtos aBdoN aNdradE
Matrícula:57209413/1Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.sistema Educ. radiof. de Bragança/Bragança
Portaria nº.:559/2021 de 13/09/2021
Nome:roNaldo fErrEira da silVa
Matrícula:5318483/3Período:16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM. albino cardoso/Bragança
Portaria nº.:560/2021 de 13/09/2021
Nome:VarNY silVEira dE soUsa
Matrícula:57234169/1Período:16/11/21 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Manoel Julião Garcia castanho/Bragança
Portaria nº.:561/2021 de 13/09/2021
Nome:fraNcisca dE BorJa liMa GUaldEZ
Matrícula:54183706/2Período:19/11/21 à 02/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Manoel Julião Garcia castanho/Bragança
Portaria nº.:562/2021 de 13/09/2021
Nome:aMaNda dias corrEa
Matrícula:57209403/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Marilda figueiredo Nunes/tracuateua
Portaria nº.:8226/2021 de 15/09/2021
Nome:claUdia cristiNa MElo dos aNJos
Matrícula:57216119/2Período:01/11/21 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM. Eduardo lauande/Marituba
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Portaria nº.:8217/2021 de 15/09/2021
Nome:JosÉ da rocHa cordoVil
Matrícula:6004741/1Período:01/10/21 à 30/10/21Exercício:2019
Unidade:EEEM.santa tereza d’avila/Marituba
Portaria nº.:8218/2021 de 15/09/2021
Nome:ilZa carla rEBElo frEirE
Matrícula:57216300/2Período:01/11/21 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. Nossa senhora do rosario/Marituba
Portaria nº.:8220/2021 de 15/09/2021
Nome:cEcilia MENdEs BarBosa saNtos
Matrícula:5902306/1Período:01/10/21 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EE.fernando ferrari/Marituba
Portaria nº.:8222/2021 de 15/09/2021
Nome:rEci PiNHEiro dE araUJo
Matrícula:6006558/1Período:01/11/21 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.c.de Educ.Prof.dom aristides Pirovano/Marituba
Portaria nº.:8225/2021 de 15/09/2021
Nome:Maria JosÉ saNtos riBEiro
Matrícula:5942174/1Período:01/11/21 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE.Murinin/Benevides
Portaria nº.:8224/2021 de 15/09/2021
Nome:iZaBEl cristiNa da rEssUrrEiÇÃo soUZa
Matrícula:5942196/1Período:01/11/21 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EE.Murinin/Benevides
retiFicar
Portaria Nº.: 8229/2021 de 15/09/2021
Retificar na PORTARIA nº 6138/2021 de 08/07/2021,que concedeu 60 dias 
de licença especial, o periodo de 18/08/2021 a 16/10/2021 para 17/09/2021 
a 15/11/2021, referente ao trienio de 02/09/2008 a 01/09/2011, a servidora 
ElcioNE dE oliVEira caMarGo, Matricula 57204120/1, Professor, lotada 
na EE dom luiz de Moura Palha /sede/Xinguara.
Portaria Nº.: 8143/2021 de 13/09/2021
Retificar na PORTARIA nº 10358/1982 de 24/08/1982,que concedeu 180 
dias de licença especial, o decenio de 06/03/1970 a 06/03/1980 para 
17/04/1980 a 16/04/1990, nos periodos de 01/09/1982 a 29/11/1982 e 
de 01/03/1983 a 29/05/1983, a servidora fraNcisca Maria do carMo 
PErEira, Matricula 236217/1, supervisor Escolar EE-1, lotada na seção de 
Cadastro do Interior/Belém, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 8144/2021 de 13/09/2021
Retificar na PORTARIA nº 22863/2000 de 13/12/2000,que concedeu 
120 dias de licença especial, os trienios de 06/03/1980 a 05/03/1983 
e de 06/03/1983 a 05/03/1986 para 17/04/1990 a 16/04/1993 e de 
17/04/1993 a 16/04/1996, nos periodos de 26/12/2000 a 23/02/2001 e 
de 24/02/2001 a 24/04/2001, a servidora fraNcisca Maria do carMo 
PErEira, Matricula 236217/1, supervisor Escolar EE-1, lotada na seção de 
Cadastro do Interior/Belém, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 8145/2021 de 13/09/2021
Retificar na PORTARIA nº 9940/2001 de 29/06/2001,que concedeu 120 
dias de licença especial, os triênios de 06/03/1986 a 05/03/1989 e de 
06/03/1989 a 05/03/1992 para 17/04/1996 a 16/04/1999 e de 17/04/1999 
a 16/04/2002, nos períodos de 01/06/2001 a 30/07/2001 e 31/07/2001 
a 28/09/2001, a servidora fraNcisca Maria do carMo PErEira, 
Matricula 236217/1, supervisor Escolar EE-1, lotada na seção de cadastro 
do Interior/Belém, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 8180/2021 de 13/09/2021
Retificar na PORTARIA nº 4371/2017 de 03/05/2017,que concedeu 90 
dias de licença especial, o Quinquenio de 18/11/2008 a 17/11/2013 para 
os trienios de 03/03/2000 a 02/03/2003 (60) dias e de 03/03/2003 a 
02/03/2006 (30) dias, nos periodos de 02/05/2017 a 30/06/2017 e de 
01/07/2017 a 30/07/2017, o servidor ElaZir dE castro liNs, Matricula 
5618487/2, Especialista em Educação, lotado na EE dr Justo chermont/
Belém, para fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:8214/2021 de 15/09/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 7377/2021 de 18/08/2021, que designou 
a servidora doralicE da coNcEiÇÃo MoNtEiro, Matricula 179310/3, 
Especialista em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-
3.1) da EEEfM d Helena Guilhon/Belém, durante o impedimento do titular, 
no período de 01/08/2021 a 30/08/2021.
Portaria nº.:8179/2021 de 13/09/2021
Tornar sem efeito a PORTARIA nº 6389/2021 de 14/07/2021, que retificou 
na Port. nº 4371/2017 de 03/05/2017, que concedeu (90) dias de licença 
especial, os quinquênios de 18/11/2008 a 17/11/2011 para os triênios de 
18/11/2008 a 17/11/2011 (60) dias e 18/11/2011 a 17/11/2014 (30) dias, 
do servidor ElaZir dE castro liNs, Matricula 5618487/2, Especialista 
em Educação, lotado na EE dr Justo chermont/Belém.
Portaria nº.:8249/2021 de 15/09/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 5948/2021 de 01/07/2021, que concedeu 
férias, no período de 02/08/21 a 31/08/21, o servidor lUiZ alEXaNdrE 
cardoso arGolo, matricula 57213196/1,assistente administrativo, 
lotado na EE Pinto Marques/Belém, referente ao exercício de 2021, para 
fins de regularização funcional.
Portaria nº.:8204 /2021 de 14/09/2021
tornar sem efeito a Portaria nº 7943/2021 de 02/09/2021, que 
concedeu licença Especial, nos períodos de 06/09/2021 a 04/11/2021 
e de 05/11/2021 a 04/12/2021 referente aos triênios de 25/04/2000 a 
24/04/2003 e de 25/04/2003 a 24/04/2006, a servidora aNtÔNia Elida 
PErEira PiNHEiro , matricula nº 5684560/1, Professor, lotado na EE João 
Botelho de souza/santa Maria do Pará.

errata
errata da Portaria .:535/2020 de 25/09/2020
Nome:aNa lUcia Barros da silVEira
onde se lê:Período:01/12/2020 a 14/01/2021 (45) dias
Leia-se:Período:01/12/2020 a 30/12/2020 (30) dias
Publicada no Diário Oficial nº. 34.398 de 09/11/2020

Protocolo: 705639
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

coMissÃo do iNVeNtÁrio do acerVo MoBiLiÁrio da UNiVer-
sidade do estado do ParÁ/UePa
Processo eletrônico nº 2021/953898
Portaria N° 1812/21, de 15 de setembro de 2021
dEsiGNar os membros abaixo relacionados, para comporem a comissão do inven-
tário do acervo mobiliário da Universidade do Estado do Pará/UEPa, exercício 2021
sErVidor rEPrEsENtaÇÃo
EliaNa Maria GUiMarÃEs MariNs PatriMoNio / das
lUciNaldo do socorro PaZ Brito  PatriMoNio / das
Mario rocHa dE oliVEira JUNior  PlaNEtário
adila siMoNE BarBosa VarEla da silVa  caMPUs i - ccsE
rENata dE aNdradE ZEfEriNo  caMPUs ii - ccBs
faBio aUGUsto Barroso tota  caMPUs iV - ENfErMaGEM
Marcos YaNaGUiBasHi caMPUs V - ccNt
aNa cristiNa cUNHa MENdoNÇa siMas  caMPUs iX - altaMira
EliaNaY aVElar do NasciMENto caMPUs XVi BarcarENa
MarcElo MEdEiros silVa caMPUs XViii - caMEtá
Maria rosalBa lEal carValHo caMPUs XX - castaNHal
BEtaNia lUZ liMa  caMPUs Vii - coNc. araGUaia
NataliNa dos saNtos MEdEiros  caMPUs X - iGaraPÉ aÇU
JaVaN PErEira Mota  caMPUs Viii - MaraBá
rENato fErrEira carr  caMPUs XV - rEdENÇÃo
rENato da silVa loBato caMPUs XiX - salVatErra
aNa PaUla MarQUEs frEitas caMPUs Xiii - tUcUrUi
carlos NaZarENo da silVa BarBosa caMPUs XVii - ViGia
aNtoNio carlos dE araUJo BicHara  caMPUs ii - ccBs
clEidiaNE sardiNHa dE soUZa lEal caMPUs iii - Ed. fÍsica
MarcEla rEis MEsQUita caMPUs Xii - saNtarÉM
dEBora cristiNa da costa PErEira  caMPUs ii - ccBs
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 705493
rescisÃo coNtratUaL.
Processo eletrônico nº 2021/647259
Portaria N° 1813/21, de 15 de setembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Esta-
do do Pará, e o(a) servidor(a) BrUNo doUrado KoVacs MacHado costa, 
id. funcional nº 80015685/ 1, cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado(a) 
no(a) dEPartaMENto dE saÚdE iNtEGrada, a contar de 16.06.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 705494
.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Proc. 2021/392962
oBJEto: o presente convênio visa estabelecer as bases para o estágio 
curricular obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do Estado do 
Pará – UEPa e a construtora leal Moreira ltda, para alunos regularmente 
matriculados pela instituição de ensino UEPa.
JUstificatiVa: formalização de parceria entre instituições para viabilização de estágio.
data dE assiNatUra: 01/06/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 16/09/2021
tÉrMiNo da ViGÊNcia: 16/09/2024
foro: Belém-Pará
PartEs:
BENEficiário ENtE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão social: UNiVErsidadE do Estado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
coNcEdENtE:
cNPJ/Mf: 10.243.905/0001-46
razão social: coNstrUtora lEal MorEira ltda
cEP: 66055-280
logradouro: rua João Balbi, 167
Bairro: Nazaré
cidade: Belém
Uf: Pa
telefone: (91) --
dados do responsável pela Parte: João carlos leal Moreira
ordENador rEsPoNsáVEl:
Nome: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 705224



96  diário oficial Nº 34.703 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1821/2021, de 16 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 iNtErioriZaÇÃo
Nome: sHEYla Mara silVa dE oliVEira
Matrícula funcional: 54196165/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1822/2021, de 16 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: aUXiliar dE sErVico c
Nome: Elcirio JosE costa do NasciMENto
Matrícula funcional: 57201257/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 705430
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1823/2021, de 16 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: Motorista
Nome: daVi dias soUsa JUNior
Matrícula funcional: 57216426/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 705450
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 58/2021-UePa
5º cHaMada sUBseQUeNte reFereNte ao editaL Nº 010/2021- 
Processo seLetiVo 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas do 
edital nº 010/2021-UEPa, do ProcEsso sElEtiVo 2021 – ProsEl, e obe-
decendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes do referi-
do Processo, convoca para processo de matrícula nos dias 20 a 22 de setem-
bro de 2021, os candidatos conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 17 de setembro de 2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 705311
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

errata da Portaria Nº 598/2021-GaB/Pres.BeLÉM, 16 de 
aGosto de 2020.
onde se lê: 16 dE aGosto dE 2020.
Leia-se: 16 dE aGosto dE 2021.

Protocolo: 705524
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 685 de 15 de setembro de 2021. resolve conceder  licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo 
: 

NoME carGo MatrÍcUla laUdo PErÍodo dias
Giselle  Moraes dos santos Monitor 55586501/2 78829 05.07.21 a 08.07.21 4

sérgio ricardo de Brito silva Monitor 5759021/2 78832 13.07.21 a 22.07.21 10

sérgio ricardo de Brito silva Monitor 57200256/1 78833  07.07.21 a 09.07.21 3

Portaria Nº. 686 de 15 de seteMBro de 2021- coNcEdEr licença 
Nojo a servidora ana cristina lopes dos santos, mat:5938412/1,cargo: 
assistente social, período 29.08.21 a 05.09.21.
luiz celso da silva -Presidente-fasEPa

Protocolo: 705380
.

FÉrias
.

Portaria Nº687-GP/GeMPs de 15 de setembro de  2021
interromper,por necessidade de trabalho,como preconiza o art.74 §2º da lei 
5810/94-rJU,o gozo de férias do servidor claYtoN silVa da silVa, matrícula: 
57195296/1,concedida através da Portaria n°346/2021 publicada no doE 
N°34606 de 09/06/2021,a contar de 03/08/2021,ficando pendente 08 dias.
ordenador responsável:luiz celso da silva.

Protocolo: 705241
.

torNar seM eFeito
.

a ProrroGaÇÃo do coNtrato do serVidor teMPorÁrio Ga-
BrieL ViNicios LeaL, PUBlicado No doE Nº 34699 dE 15/09/2021, 
as fls. 101
lUiZ cElso da silVa
Presidente da fasEPa

Protocolo: 705153
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 451/2021-GGP/seJUdH  Belém (Pa), 15 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 artigo n°. 31 da lei 5.810/1994 e o decreto n°. 795 
de 29 de maio de 2020, publicado no d.o.E. n.º 34.316 de 1º de junho de 
2020 que dispõe sobre normas pertinentes à cessão de servidor;
coNsidEraNdo ainda o teor do Processo administrativo Eletrônico-PaE 
nº 2020/1102761;
rEsolVE:
forMaliZar a prorrogação da cessão da servidora EdiaNE VaNisE PErEi-
ra caValcaNtE, matrícula n° 54187937/2, ocupante do cargo de técnico 
em Gestão de direitos Humanos e cidadania - Pedagogia, lotada na secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos - sEJUdH, para a fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Viana - fPEHcGV, com ônus 
para o órgão de cessionário, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a contar de 
08.08.2020 a 06.08.2024, em conformidade com o disposto nos arts. 3º § 
2º, 4º inciso i; 6º incisos i e ii, do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705687
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 449/2021-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 artigo n°. 98 da lei 5.810/1994, o Processo nº. 
2019/483152 e o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/948656,
rEsolVE:
 coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio à servidora VÂNia Ma-
ria PiNHo dE araÚJo soarEs, matrícula nº 5163170/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, referente ao triênio de 09/11/1996 à 
08/11/1999, no período de 01/09/2021 a 30/10/2021.
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio à servidora VÂNia Ma-
ria PiNHo dE araÚJo soarEs, matrícula nº 5163170/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, referente ao triênio de 09/11/2005 à 
08/11/2008, no período de 31/10/2021 a 29/12/2021.
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio à servidora VÂNia Ma-
ria PiNHo dE araÚJo soarEs, matrícula nº 5163170/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, referente ao triênio de 09/11/2008 à 
08/11/2011, no período de 30/12/2021 a 27/02/2022.
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio à servidora VÂNia Ma-
ria PiNHo dE araÚJo soarEs, matrícula nº 5163170/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, referente ao triênio de 09/11/2011 à 
08/11/2014, no período de 28/02/2022 a 28/04/2022.
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio à servidora VÂNia Ma-
ria PiNHo dE araÚJo soarEs, matrícula nº 5163170/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, referente ao triênio de 09/11/2014 à 
08/11/2017, no período de 29/04/2022 a 27/06/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 705567
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 450/2021-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 artigo n°. 98 da lei 5.810/1994 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2021/957907;
 rEsolVE:
coNcEdEr 290 (duzentos e noventa) dias de licença para tratamen-
to de saúde à servidora rita dE cassia ViEGas PaUlo, matrícula nº 
5470587/3, ocupante do cargo de técnico em Gestão de direitos Humanos 
e cidadania – , no período de 23/01/2021 a 08/11/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 705654
..

FÉrias
.

Portaria N0 442/2021-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 artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e o Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/520324;
rEsolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora deste ór-
gão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula servidor Exercício Período de Gozo
5887305/2 Karina fonseca Kalil Pantoja 2021 19/07/2021 a 07/08/2021

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705593
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 448/2021-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 Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/1004292;
rEsolVE:
EXclUir da Portaria de férias n° 426/2021-GGP/sEJUdH de 03.09.2021, 
publicada no doE n°. 34.694 de 10.09.2021, a servidora descrita abaixo: 

Matrícula servidor Exercício Período de Gozo
57202778/1 soraia Melissa failache soares 2020 04.10.2021 a 02.11.2021

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705667
Portaria Nº 445/2021-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 Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/1008232;
rEsolVE:
EXclUir da Portaria n° 426/2021-GGP/sEJUdH de 03.09.2021, 
publicada no doE n°. 34.694 de 10.09.2021, a servidora descrita abaixo: 

Matrícula servidor Exercício Período de Gozo
5050278/4 Maria do carmo Marques da costa 2020 04.10.2021 a 02.11.2021

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705612
Portaria Nº 441/2021-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. 2021/520324;
rEsolVE:
EXclUir da Portaria n° 229/2021-GGP/sEJUdH de 07.06.2021, 
publicada no doE n°. 34.607 de 10.06.2021, a servidora descrita abaixo: 

Matrícula servidor Exercício Período de Gozo  

5887305/2 Karina fonseca Kalil 
Pantoja 2021 19.07.2021 a 07.08.2021  

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705586

Portaria Nº 446/2021-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 Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/1006516;
rEsolVE:
EXclUir da Portaria n° 356/2021-GGP/sEJUdH de 03.08.2021, 
publicada no doE n°. 34.659 de 05.08.2021, a servidora descrita abaixo: 

Matrícula servidor Exercício Período de Gozo
55586331/4 lorena Brito romão 2021 13.09.2021 a 12.10.2021

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705489
Portaria Nº 443/2021-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 Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/1004147;
rEsolVE:
EXclUir da Portaria n° 426/2021-GGP/sEJUdH de 03.09.2021, 
publicada no doE n°. 34.694 de 10.09.2021, a servidora descrita abaixo: 

Matrícula servidor Exercício Período de Gozo
57192823/1 Kelen cristina Vieira dos santos 2021 13.10.2021 a 11.11.2021

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705483
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 088/2021 – GGa/sedeMe Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
a secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – Gs/sEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolVE:
art. 1º - dEsiGNar a servidora PÂMEla Maria rodriGUEs dos aNJos 
matricula nº 5960470/1, para exercer o cargo de fiscal do contrato 013/2021 
– SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MiNEraÇÃo E ENErGia-sEdEME com a NP tEcNoloGia E GEstÃo dE da-
dos ltda, cNPJ sob número 07.797.967/0001-95, tem como objeto con-
tratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços 
praticados pela administração Pública, com sistema de pesquisas baseado na 
Instrução Normativa nº 73/2020, conforme condições e especificações es-
tabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades 
desta sEdEME, devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 
8.666/93, a partir de 13 de setembro de 2021.
art. 2º - designar o servidor Marcos ViNiciUs assUNÇÃo dos saNtos ma-
tricula n° 5961769/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
fica revogada a Portaria de nº 086/2021 – GGa/sEdEME, publicada no 
doE 34.697 de 14/09/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém, 16 de setembro de 2021.
aNadElia diViNa saNtos
secretária adjunta de Gestão administrativa
sEdEME

Protocolo: 705708
..

diÁria
.

Portaria N° 260/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 16 de seteMBro de 2021.
Nome:MaUro JosÉ rodriGUEs BarBalHo/Matricula:n° 31658/3/car-
go:dirEtor/origem:Belém-Pa/destino: Breves-Pa/ Período: 20/09/2021 
a 23/09/2021 / diárias: 3,5 (três e meia)/objetivo: representar a sEdEME 
no evento Projeto ParcErias PElo Pará: aGENda do dEsENVolViMEN-
to EcoNÔMico, EMPrEGo E rENda-rEGiÃo do MaraJÓ/BrEVEs. Em 
conformidade com as ações pautadas no PPa 2020-2023.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 705677
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Portaria N° 259/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 16 de seteMBro de 2021.
Nome: lUZiaNE sENa aBrEU/ Matricula:n°5946200/3/ cargo: coorde-
nadora/ origem: Belém-Pa/ destino: Breves-Pa/ Período: 20/09/2021 a 
23/09/2021 / diária: 3,5 (três e meia)/objetivo: representar a sEdEME no 
evento Projeto ParcErias PElo Pará: aGENda do dEsENVolViMENto 
ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA-REGIÃO DO MARAJÓ/BREVES, a fim de 
viabilizar parcerias que contribuam para o desenvolvimento econômico lo-
cal. Em conformidade com as ações pautadas no PPa 2020-2023.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 705648
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 102/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNsidEraNdo os termos do Processo 2021/994528,r E s o l V E:
dEsiGNar a colaboradora rafaElY dos aNJos caValcaNtE, matrícula: 
57215563/6, ocupante do cargo de Gerente de Planejamento e orçamen-
to, para responder interinamente pela coordenadoria de controle interno, 
no período de 14/10/2021 a 02/11/2021, durante o afastamento do titular 
por motivos de férias.
registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.Belém, 15 de setembro de 2021.
EdiMar GoNÇalVEs-Presidente, em exercício

Protocolo: 705263
.

diÁria
.

Portaria Nº 103/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1013621;r E s o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carlos EdUardo Matos do MoNtE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de 
Projetos e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUEs, Motorista.
oBJEtiVo: realizar visita técnica no di de Barcarena.
dEstiNo:  Barcarena
PErÍodo: 24/09/2021
QtdE: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 15 de setembro de 2021.
EdiMar GoNÇalVEs-Presidente, em exercício

Protocolo: 705280
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria nº 194/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 15 de se-
tembro de 2021.
fundamento legal: a PrEsidENtE do instituto de Metrologia do Estado do 
Pará - iMEtroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: Belém.
destino: Benevides, capanema, capitão Poço, castanhal, curuçá, dom Eliseu, 
Eldorado dos carajás, Jacundá, Mãe do rio, Marabá, Nova ipixuna, santa isabel 
do Pará e santa Maria do Pará, santa luzia do Pará, Paragominas, ourém.
Objetivo: realizar fiscalização / verificação periódica em instrumentos de 
pesar e medir.
servidores: aNdErsoN clEYtoN BarBosa/ Matrícula: 253 – Valor: r$ 3.020,03.
cHristiaN roGÉrio MarQUEs tEiXEira/ Matrícula: 428 – Valor: r$ 3.020,03.
Período: 16/09 a 30/09/2021 – 14,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 705136

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 221/2021
dE 16 dE sEtEMBro dE 2021
a PrEsidENtE da JUNta coMErcial do Estado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rEsolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 043/2021, celebrado com a em-
presa Mais Gás iNdÚstria dE GasEs ltda, o servidor Uender soares Xavier 
filho, matrícula nº 5945416/1, e como suplente o servidor thiago castro da silva 
Pacheco, matrícula nº 5956563/1, conforme processo nº 2021/970354.
assinatura: 16/09/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 705398
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º tac Nº 25/2020 – cP Nº 12/2019
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ: 
03.137.985/0001-90
B.a Meio ambiente ltd– cNPJ 07.593.016/0004-47
oBJEto: Execução dos serviços remanescentes do contrato nº 016/2017, 
relativos ao Projeto de saneamento integrado da Bacia do tucunduba 2ª 
Etapa do 1º trecho e conclusão da Estação de tratamento do riacho doce, 
no Município de Belém/Pa.
Justificativa: Aditar o reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. art. 65, II, d, 
da lei federal nº 8.666/93.
Valor do re-equilíbrio: r$ 6.687.655,56
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489.7480 449051 0101/0301
data de assinatura: 16/09/2021
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 705219
.

aPostiLaMeNto
.

9º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº: 14/2014 – contratação de Empresa para serviços técnicos Es-
pecializados para o Gerenciamento e fiscalização das obras de Macrodrena-
gem da Bacia do tucunduba; da implantação da duplicação da infraestrutura 
e Pavimentação da avenida Perimetral, no município de Belém, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 49,3011%
Período de execução: 07/01/2021 a 06/01/2022
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489-7480  449035  0101/0301
data de assinatura: 16/09/2021
contratada: tractebel Engineering ltda
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 705282
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 67/2018 – Elaboração de projetos básicos, executivos e complementa-
res de arquitetura e engenharia do Hospital regional, no município de cametá/Pa
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentuais do reajuste: 4,2370% e 11,1926%
Períodos de execução: 03/10/2019 a 02/102020  e  03/10/2020 a 
02/10/2021, respectivamente.
dotação orçamentária: 07101 90.10.302.1507.8289 449051 0103/0303
data de assinatura: 16/09/2021
contratada: Martins freitas construções ltda
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 705206
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 677/2021, de 13 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 2021/921016, de 20/08/2021 
e Memorando Nº 45/2021 de 10/09/2021 disEt/sEdoP;
r E s o l V E:
traNsfErir, para o período de 27 a 29/09/2021, o deslocamento dos ser-
vidores alEXaNdrE JosÉ alMEida dE alENcar, Matrícula nº 5907413/3, 
cargo/função: diretor e aNtÔNia Maria riBEiro alMEida, Matrícula nº 
5268664/2, cargo/função:
coordenador, autorizados a viajar ao Município de Ponta de Pedras/Pa, 
anteriormente concedida para o período de 08 a 10/09/2021, através da 
Portaria nº 631/2021, de 25/08/2021, publicada no doE nº 34.685, de 
30/08/2021, devido alteração na programação da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705264
Portaria Nº.683/2021, de 15 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 2021/1010211, de 13/09/2021 – NUcoM/sEdoP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Matheus da rocha freitas, Matrícula nº 5953570/1. cargo/função: coordenador.
OBJETIVO: Acompanhar e produzir conteúdo jornalístico sobre agenda ofi-
cial do governador Helder Barbalho, na inauguração das obras de pavi-
mentação do programa asfalto Por todo o Pará, no município de acará/Pa.
dEstiNo: acará/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 14/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705277
Portaria Nº. 678/2021, de 13 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 2021/999681, de 10/09/2021 
– disEt/cosG/sEdoP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2; 
cargo/função: técnico em Gestão de infraestrutura – arquiteto/coordenador.
oBJEtiVo: Participação da audiência Pública Municipal para tratar do Plano 
de Mobilidade Urbana tct 03/2021.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com a servidora ao referido município
dEstiNo: Benevides/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 16/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705267
Portaria Nº. 685/2021, de 15 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 2021/1015979, de 14/09/2021 – difis/sEdoP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula nº 6718/1; cargo/fun-
ção: técnico em Gestão de infraestrutura- Engenheiro civil.
oBJEtiVo: fiscalizar as obras de Pavimentação e drenagem de 5.909,95m de ruas 
no município de Paragominas/Pa (convênio nº 89/2018) e na Pavimentação asfál-
tica do residencial cunha (convênio 39/2018) no município de ipixuna do Pará/Pa.
NoME: francigildo silva dos santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o servidor aos referidos municípios.
dEstiNo: Paragominas/ipixuna do Pará/Pa.

diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 27 a 29/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705273
Portaria Nº. 680/2021, de 14 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 2021/1009237, de 13/09/2021 
– disEt/sEdoP.
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2; 
cargo/função: técnico em Gestão de infraestrutura – arquiteto/coordenador.
oBJEtiVo: reunião técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar de ins-
trumentos Urbanísticos e Elaboração do ordenamento territorial Urbano do 
Município de Muaná/Pa.
dEstiNo: Muaná/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 13 a 15/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705269
Portaria Nº. 681/2021, de 14 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 2021/1009230, de 13/09/2021 
– difis/cosG/sEdoP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
coordenador de Núcleo regional.
oBJEtiVo: Visando a necessidade de acompanhamento dos serviços em 
andamento pela contratada do ct 42/2019 e do ct 30/2018, proceder à 
fiscalização em Mosqueiro (Distrito de Belém) da O.S. 033/2021 e O.S. 
053/2021 referente ao Programa asfalto por todo o Pará.
NoME: francigildo silva dos santos, Matrícula nº. 5900446/1; cargo/função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o servidor Wlyelison Barbosa cereja, 
ao referido distrito.
dEstiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 17/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705270
Portaria Nº. 684/2021, de 15 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 2021/970030, de 02/09/2021 
– disEt/sEdoP.
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/função: diretor.
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: coordenador.
oBJEtiVo: reunião técnica para tratar da elaboração de peças técnicas para o Plano 
diretor Municipal- PdM e Plano de Mobilidade, no município de Breu Branco/Pa.
NoME: sandro de sousa Barradas, Matrícula nº 57199257/1, cargo/função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com os servidores ao referido município.
dEstiNo: Breu Branco/Pa.
diárias: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 20 a 23/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705271
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Portaria Nº. 673/2021, de 10 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 2021/963371, de 01/09/2021 
– cosG/sEdoP.
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com os servidores antônia almeida e ale-
xandre alencar, ao município de Bujaru/Pa.
dEstiNo: Bujaru/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 13 a 15/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 705261
aViso de JULGaMeNto das ProPostas coMerciais coNcor-
rÊNcia PÚBLica 014/2021– cPL/sedoP.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada Para 
rEforMa E aMPliaÇÃo do Estádio JadEr BarBalHo no Município de santa-
rém neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação coMUNica aos iNtErEssados o 
rEsUltado do JUlGaMENto das ProPostas coMErciais, da coN-
corrÊNcia PÚBlica cP 014/2021 conforme abaixo.
ProPostas classificadas: 
1ª colocada - coNsÓrcio arENa saNtarÉM, constituída pelas empresas 
PaUlitEc coNstrUÇÕEs ltda – cNPJ nº 49.437.809/0001-74 e a empresa 
MrM coNstrUtora ltda – cNPJ nº 13.578.869/0001-60 - r$ 94.128.892,60
2ª colocada - Porto BElo ENGENHaria E coMÉrcio ltda – cNPJ nº 
03.701.380/0001-80 - r$ 96.899.115,36
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos 
fica desde já declarado VENCEDOR DO CERTAME O CoNsÓrcio arENa 
saNtarÉM, constituída pelas empresas PaUlitEc coNstrUÇÕEs ltda 
– cNPJ nº 49.437.809/0001-74 e a empresa MrM coNstrUtora ltda 
– cNPJ nº 13.578.869/0001-60, com o valor total de r$ 94.128.892,60 
(Noventa e quatro milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e 
dois reais e sessenta centavos).
Belém-Pa, 16/09/2021
Wilson Prudêncio de Moura filho
Presidente interino da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 705739
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 64/2021
objeto: Prestação de serviços de telecomunicações por meio de rEdE MUl-
tisErViÇo privada de comunicação para a cosaNPa.
Valor Global: r$937.999,92 (novecentos e trinta e sete mil, novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e dois centavos).
Vigência: 60 (sessenta) meses.
data da assinatura: 16.09.2021.
contratada: claro s.a., cNPJ/Mf: 40.432.544/0001-47.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 705522
coNtrato Nº 69/2021
objeto: Execução de serviços com o fornecimento de mão de obra e ma-
terial, inclusive materiais hidráulicos para assentamento de rede de distri-
buição de água da cosaNPa, nas vias públicas de ananindeua, Belém, e 
Marituba, no estado do Pará.
Valor Global: r$10.338.740,44 (dez milhões, trezentos e trinta e oito mil e 
setecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 16/09/2021.
contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda, cNPJ/Mf: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 705551

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo Nº 4º (Quarto)
Nº do contrato: 09/2019
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 03/2019
Valor original do contrato: 1.094.604,00 (um milhão, noventa e quatro mil 
e seiscentos e quatro reais)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo.
art71, da lei federal nº 13.303/2016, art. 181 do regulamento interno de 
licitações e contratos da companhia, bem como o art. 57, inciso ii, da lei 
federal nº 8.666/93.
Vigência: 18.09.2021 a 18.09.2022
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Belém
rio segurança Eireli
orlando reis Pantoja
diretor Presidente interino
data da assinatura: 16.09.2021

Protocolo: 705105
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2021Ne01386
Objeto: Aquisição de Certificado Digital E-CPF do tipo A1, sem mídia, com 
12 (doze) meses de validade
Modalidade: dispensa de licitação Nº 14/2021
Valor do contrato: r$ 150,00(cento e cinquenta reais) dotação orçamen-
tária: 16126150882380000 - fonte: 0261 Natureza da despesa: 33904000
Vigência: 13.09.2021 a 12.10.2021
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x instituto fenacon
data da assinatura: 13.09.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 705181
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

errata
.

errata ao resULtado de HaBiLitaÇÃo Processo Nº 
823537/2021, PUBLicado No diÁrio oFiciaL Nº34.701, de 16 
de seteMBro de 2021.
oNde se LÊ:
aos interessados que, em licitação na modalidade tomada de Preços nº 
01/2021-NGtM.
Leia se:
aos interessados que, em licitação na modalidade tomada de Preços nº 
02/2021-NGtM.

Protocolo: 705158
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 7
data de assinatura: 16/09/2021
Vigência: 16/09/2021 a 16/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Art.57, I e §2º c/c art. 65, §1º da Lei  nº8.666/93.
contrato: 004
Exercício: 2011
contratado: araMis fraNcisco MENdoNÇa dE MoraEs
Endereço: av. Gentil Bittencourt, 215, Nazaré, cEP. 66040-172-Belém/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 705511
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.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 432 de 16 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNsidEraNdo o processo nº 2021/918442.
r E s o l V E:
I – CONCEDER Gratificação de Tempo Integral à servidora abaixo relacio-
nada, lotada nesta secretaria, a contar de 17/08/2021.

sErVidor MatrÍcUla PErcENtUal
clÉa araÚJo da silVa 6403027/1 47%

ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 17/08/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 16 de setembro de 2021.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 705107
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 436 de 16 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
coNsidEraNdo os termos do Processo nº  2021/828530;
r E s o l V E:
i – dEsiGNar os servidores aNtÔNio alVEs dE MElo, identidade fun-
cional nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, e 
HarlEY cHristiaN alVEs Matias, identidade funcional nº 5900176/1, 
ocupante do cargo de auxiliar de serviços operacionais, lotados na dire-
toria de administração e finanças – daf, na qualidade de titular e suplen-
te, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 026/2021, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE ciÊNcia, 
tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sUPErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica 
– sEctEt e a empresa t a M coMÉrcio dE PEÇas E sErViÇos dE rE-
friGEraÇÃo ltda-EPP, inscrita no cNPJ 29.044.927/0001-05, que tem 
como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de 
manutenção corretiva e  preventiva de aparelhos de ar-condicionado, em 
conformidade com as especificações, qualidades, eficiência e condições ge-
rais estabelecidas no termo de referência - anexo i do Edital, estabelecido 
no Processo licitatório Pregão Eletrônico srP/dGl/sEPlad Nº 005/2020.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 08/09/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 16 de setembro de 2021.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 705662
.

diÁria
.

Portaria Nº 433 de 16 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 2021/994625.
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 Mocajuba-Pa, no dia 
22/09/2021, a fim de conduzir a equipe que irá realizar visita técnica ao muni-
cípio de Mocajuba-Pa, para implantação do curso de técnico em saúde Bucal.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária 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, Profissio-
nal e tecnológica, em 16 de setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 705387

Portaria Nº 434 de 16 de seteMBro de 2021
a sEcrEtária adJUNta dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo sUPErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto 
dE 21.02.2019, publicado no doE Nº 33.811, de 22.02.2019.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2021/1006075.
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY, iden-
tidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de secretário de Es-
tado, 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, para atender despesas com viagem 
aos municípios de Marabá-Pa, Eldorado dos carajás-Pa, Jacundá-Pa e Nova 
Ipixuna-PA, no período de 21 a 23/09/2021, a fim de participar de audiên-
cia pública em Eldorado do carajás-Pa, para anúncio do curso de Engenha-
ria civil/UNifEssPa e participação do lançamento do cursinho Pré-Enem 
daquele município. lançamento do projeto do polo de construção civil e 
arquitetura (carreta) na sede da UNifEssPa, em Marabá-Pa, onde tam-
bém ocorrerá a divulgação das ações da faPEsPa junto à iEs nos últimos 
2 anos, com participação do diretor-Presidente, Prof. Marcel Botelho. Na 
ocasião, os Prefeitos do sul e sudeste do Pará também serão convidados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 16 de setembro de 2021. 
EdilZa JoaNa oliVEira foNtEs
secretária adjunta de Estado

Protocolo: 705384
Portaria Nº 437 de 16 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 2021/1018600.
r E s o l V E:
i – aUtoriZar a servidora sUElY socorro PaNtoJa da silVa, identi-
dade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, 
lotada no Gabinete do secretário, a viajar ao município de abel figueiredo-
PA, nos dias 20 e 21/09/2021, a fim de participar das aulas inaugurais no 
município de abel figueiredo, dentro das atividades do programa forma 
Pará. tal viagem é necessária para que a equipe da sEctEt, enquanto 
órgão gestor do forma Pará, faça-se presente nas aulas inaugurais repre-
sentando o Governo do Estado e, desta forma, estabelecer contato inicial e 
presencial como os principais interessados: os discentes.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias à servidora 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, Profissio-
nal e tecnológica, em 16 de setembro de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 705674
Portaria Nº 435 de 16 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 2021/1005089;
r E s o l V E:
i – autorizar os servidores carlos EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, lo-
tado na sEcad, e sUElY socorro PaNtoJa da silVa, identidade funcional 
nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, lotada no Gabine-
te do secretário, a viajarem aos municípios de Marabá, ourilândia do Norte, 
Piçarra e Xinguara, no período de 26/09 a 29/09/2021, a fim de acompanhar 
a aula inaugural, do programa forma Pará nos referidos municípios, tendo em 
vista a necessidade da equipe da sEctEt, enquanto órgão gestor do forma 
Pará, estar presente no evento, representando o Governo do Estado e, desta 
forma, estabelecer contato inicial e presencial com os discentes.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 16 de setembro de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 705484
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 29/2021
oBJEto: aQUisiÇÃo dE coNtroladora VirtUal Para EQUiPaMENtos 
dE rádios Wi-fi das cidadEs atENdidas PElo sistEMa dE coMUNi-
caÇÃo dE dados do GoVErNo do Estado
data da aBErtUra: 29 de setembro de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPrasNEt)
UasG da ProdEPa: 925483
ordENador rEsPoNsáVEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
(coMPrasNEt) ou no Mural de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 705210
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.

diÁria
.

Portaria Nº 402, de 13 de seteMBro de 2021 - diária ao colaborador 
Marcio NoNato cHaME rodriGUEs, técnico em telecomunicações, 
matrícula 734276, 13/09/2021 a 17/09/2021, à Belém-Pa/ourem/
Belém-Pa, para instalação de novo rack e toda infra estrutura interna 
para migração de rádio enlace com Bonito. Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 403, de 13 de seteMBro de 2021 - diária ao colaborador 
rUBENs ortiZ dE alMEida JUNior, técnico em telecomunicações, 
matrícula 73425, 13/09/2021 a 17/09/2021, à Belém-Pa/ourem/Belém-Pa, 
para instalação de novo rack e toda infra estrutura interna para migração de 
rádio enlace com Bonito. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente 
da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 404, de 13 de seteMBro de 2021 - diária ao 
colaborador faBio aUGUsto NUNEs Bastos, aNalista dE sUPortE, 
matrícula 73170 , 13/09/2021 a 17/09/2021, à Belém-Pa/ourem/
Belém-Pa, para instalação de novo rack e toda infra estrutura interna 
para migração de rádio enlace com Bonito. Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 405, de 13 de seteMBro de 2021 - diária ao colaborador 
EdiMiltoN VidiGal soEiro, Gerente de divisão, matrícula 73313, 
15/09/2021 a 18/09/2021, à Belém-Pa/santarem/alenquer/Belém-
Pa, para Vistoria técnica para acompanhamento da terceirizada para 
implantação de abrigo de Equipamentos de telecomunicações, Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 406, de 14 de seteMBro de 2021 - diária ao colaborador 
JorGE lUiZ da silVa loPEs, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 14/09/2021 a 14/09/2021, à Belém-Pa/Barcarena/Belém-Pa, 
para Manutenção do cluster de Barcarena. região tocantins. Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 407, de 14 de seteMBro de 2021 - diária à 
colaboradora GiZEllE ariEl MoraEs loBato, analista de rede e dados, 
matrícula 73424, 14/09/2021 a 14/09/2021, à Belém-Pa/Barcarena/Belém-
Pa, para Manutenção do cluster de Barcarena. região tocantins. Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 408, de 14 de seteMBro de 2021 - diária ao 
colaborador lEoNardo MEdEiros da silVa, técnico de telecomunicação, 
matrícula 73318, 22/09/2021 a 30/09/2021, à Belém-Pa/Monte dourado/
Belém-Pa, para continuação dos serviços de manutenção na infraestrutura 
subterrânea de aproximação (lt isolUX/GEMiNi - sE cElPa) de 
modo a viabilizar a ativação do sistema dWdM na rota Monte dourado 
- Macapá. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 409, de 15 de seteMBro de 2021 - diária ao colaborador 
carlos roBsoN rocHa da crUZ, técnico de Manutenção, matrícula 
72985, 14/09/2021 a 14/09/2021, à Belém-Pa/santa izabel/são frrancisco/
BelémPa, para Manutenção do cluster de santa izabel e escola são francisco. 
região Guamá. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 410, de 15 de seteMBro de 2021 - diária ao colaborador 
BrUNo da silVa PiMENtEl, analista de rede, matrícula 73418, 14/09/2021 
a 14/09/2021, à Belém-Pa/santa izabel/são frrancisco/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de santa izabel e escola são francisco. região 
Guamá. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de 
tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 411, de 15 de seteMBro de 2021 - diária à colaboradora 
idaNEidE da silVa corrEa, analista de telecom, matrícula 73404, 
14/09/2021 a 14/09/2021, à Belém-Pa/santa izabel/são frrancisco/Belém-
Pa, para Manutenção do cluster de santa izabel e escola são francisco. 
região Guamá. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 412, de 15 de seteMBro de 2021 - diária ao 
colaborador sEBastiao dE soUsa MEsQUita, aNalista dE sUPortE 
- rEsPoNsáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 15/09/2021 
a 18/09/2021, à MaraBá-Pa/Eldorado do caraJás/caNaÃ dos 
caraJás/MaraBá-Pa, para atiVaÇÃo dE UNidadE cliENtE sEfa 
Eldorado E iNsPEÇÃo dE atiVidadEs No sitE Et. caNaÃ dos caraJás 
- EMErGENcial. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 413, de 15 de seteMBro de 2021 - diária ao colaborador 
daMiao saNtaNa fErrEira, técnico em telecomunicações, matrícula 
5942194, 14/09/2021 a 18/09/2021, à altaMiraPa/aNaPU/PacaJá/altaMira-
Pa, para sUBstitUiÇÃo dE EQUiPaMENto dE ar coNdicioNado Nas 
EstaÇÕEs dE aNaPÚ E PacaJá E rEaliZar rEParos EM sistEMa dE 
coMUtaÇÃo EMErGENcial. Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente 
da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 705481
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº. 327/2021-seeL, de 16 de seteMBro de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias à servidora Kátia cilENE dE farias rocHa, matrícula 
5499119/2, para o município de acará/Pa, no período de 17 a 19/09/2021, com 
o objetivo de ajustar procedimentos para desmobilização do Programa canoagem 
Pará e ainda reunião com a gestão municipal.ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 705468

..

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- toMada de PreÇos 
04/2021- seeL. Processo nº: 2021/573506.
objeto: contratação de empresa especializada em reforma de quadra po-
liesportiva para E.E.E.M. Maria Helena Valente tavares.
a comissão Especial de licitação comunica o resultado de habilitação, para 
os efeitos do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
1.atalaNta ENGENHaria ltda, cNPJ: 83.346.627/0001-26 - HaBilitada;
2.ENGEartE ENGENHaria E sErViÇos EirEli, cNPJ: 24.435.164/0001-
00- HaBilitada;
3.Esl sErViÇos dE coNstrUÇÃo ciVil EirEli, cNPJ: 
19.562.811/0001-04- HaBilitada;
4.lEst sErViÇos dE ENGENHaria EirEli, cNPJ: 83.760.785/0001-
28- HaBilitada;
5.ENGEMar EMPrEENdiMENtos ltda, cNPJ: 63.856.207/0001-82- HaBilitada;
6.ENGEVEl coNstrUÇÕEs E sErViÇos EirEli, cNPJ: 
02.700.753/0001-02 - HaBilitada;
7.coNEctioN coNstrUtora E sErViÇos ltda, cNPJ: 
15.644.615/0001-28- HaBilitada;
8.EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErViÇos ltda, cNPJ: 
08.928.777/0001-22- HaBilitada;
9.drEcoN coNstrUtora EirEli –EPP, cNPJ: 18.665.556/0001-62- HaBilitada.
10.coNstrUtora MiraNda soBriNHo, cNPJ: 
04.205.167/0001-40 - iNaBilitada;
11.coNtiNENtal sErVicE sErViÇos dE coNstrUÇÃo EiEli, cNPJ: 
26.263.297/0001-71-iNaBilitada;
12.tBr 01 ENGENHaria ltda-, cNPJ: 41.214.355/0001-60- iNaBilitada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Especial de licitação e 
no e-mail: licitacaoseel@hotmail.com.
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
rafael theocharopoulos corrêa
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 705370
Portaria Nº. 325/2021-seeL, de 16 de seteMBro de 2021.
rEsolVE rEVoGar, a contar de 09/09/2021 a Portaria nº 293/2021- 
sEEl, de 23/08/2021, publicada no doE 34.679 dE 24/08/2021 que 
designou a servidora raYssa taliNo fErrEira, matrícula nº 5937167/2, 
para responder pela diretoria de Eventos de Esporte e lazer – dEEl/sEEl.
i – rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 705211
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 426/2021-GePs/setUr, de 16 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. 2021/766049;
rEsolVE: i - dEsiGNar o servidor roBErto KlEBEr BraNcH dE alMEi-
da, matrícula nº 5961000/1, cPf: 657.526.002-00, ocupante do cargo de 
Gerente de Serviços Gerais, como fiscal de contrato para fiscalizar e acom-
panhar o tErMo dE cEssÃo dE Uso dE árEa Nº06.2021.004.0002 cele-
brado entre a Empresa Brasileira de infraestrutura aeroportuária – iNfra-
Ero e a secretaria de Estado de turismo – sEtUr, a contar de 25/08/2021
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: 705246
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº002/2021
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE tUrisMo, inscrito no cNPJ/Mf sob 
o nº15.488.858/0001- 14,e o cENtro dE iNtEGraÇÃo EMPrEsa- Escola- 
CIEE, associação filantrópica, de direito privado, sem fins econômicos, benefi-
cente de assistência social , inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 61.600.839/0019-84 
DO OBJETO:. Contratação de Instituição sem fins lucrativos, especializada 
na prestação de serviço de agente de integração para seleção de estagi-
ários de nível superior e nível médio, obrigatório ou não obrigatório para 
esta secretaria de Estado de turismo-sEtUr.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificatiVa dE disPENsa dE licitaÇÃo:
a Presente contratação fundamenta-se no art. artigo 24, inciso Xiii, da 
lei nº8.666/93.
Valor EstiMado: r$9.072,00 (nove mil, setenta e dois reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programática: 690101. 23.122.1297.8338, 
elemento de despesa:339039, fonte:0101- recursos do tesouro
ordENador rEsPoNsáVEl: andré orengel dias
foro:Belém –Estado do Pará.
data:15/09/2021
aNdrÉ orENGEl dias
secretário de Estado de turismo

Protocolo: 705156
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Sr. André Orengel Dias, Secretário de Estado de Turismo, resolve ratificar 
o termo de dispensa de licitação nº 002/2021 para contratação de insti-
tuição sem fins lucrativos,
especializada na prestação de serviço de agente de integração para sele-
ção de estagiários de nível
superior e nível médio, obrigatório ou não obrigatório para esta secretaria 
de Estado de turismo-
sEtUr.
Valor:r$9.072,00 (nove mil reais e setenta e dois centavos).
Belém (Pa), 15/09/2021
aNdrÉ orENGEl dias
secretário de Estado de turismo

Protocolo: 705159
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 425/GePs/setUr de 16 de seteMBro de 
2021;rEsolVE: torNar sEM EfEito a Portaria Nº 410/2021, publicada 
no doE 34.694 de 10/09/2021.registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705214
Portaria Nº 423/GePs/setUr de 16 de seteMBro de 2021; 
rEsolVE: torNar sEM EfEito a Portaria Nº 391/2021, 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: 705190
Portaria Nº 424/GePs/setUr de 16 de seteMBro de 
2021;rEsolVE: torNar sEM EfEito a Portaria Nº 409/2021, publicada 
no doE 34.694 de 10/09/2021.registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças.

Protocolo: 705199
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 541/2021/GGP/dPG, de 16 de seteMBro de 2021.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; tendo em vista o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1028578;  rEsolVE:
interromper a licença para tratar de interesse Particular do defensor 

Público rafaEl oliVa caraVElos Barra, id funcional nº 5896006, 

concedido por meio da Portaria nº 616/2020-dPG, de 24/08/2020, 

publicada no d.o.E. nº 34.322 de 25.08.2020, a contar de 16.09.2021.

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 705704
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 542/2021/GGP/dPG, de 16 de seteMBro de 2021.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando a alta demanda do município de 
ananindeua e os afastamentos regulares dos defensores da comarca; con-
siderando que a esposa do interessado necessita realizar tratamento médi-
co; considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1028578;  
rEsolVE:

designar, em caráter excepcional, o defensor Público rafaEl oliVa caraVE-

los Barra, id funcional nº 5896006, para atuar junto ao Núcleo Metropoli-

tano de ananindeua, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 16.09.2021.

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lÉdo

defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 705709

.

errata
.

errata da reLaÇÃo NoMiNaL de iNscriÇÕes deFeridas e 

iNdeFeridas do 1º coNcUrso de reMoÇÃo da deFeNsoria 

PÚBLica do estado do ParÁ No aNo de 2021, PUBLicada No 

d.o.e. Nº 34.696, de 13.09.2021;
onde se lê:
“considerando o Edital inaugural do 1º concurso de remoção para a classe 
Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará, em sua Edição de nº 34.652, de 28 de julho de 2021”;
Leia-se:
“considerando o Edital inaugural do 1º concurso de remoção da defensoria 
Pública do Estado do Pará para o ano de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará, em sua Edição de nº 34.652, de 28 de julho de 2021”.
Belém, 13 de setembro de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 705152
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 050/2021 - da, 05/02/2021*.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Bia albuquerque tiradentes, mat. 5935442, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339033 – r$ 1.000,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias
* republicada por incorreções nos d.o.E. Nº 34.626, de 02.07.2021 e Nº 
34.629, de 06.07.2021.

Protocolo: 705285
.

diÁria
.

Portaria 1004/2021 - da,08/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao defensor dioGo MarcEll silVa NasciMENto ElUaN, matrícula 
57227857, objetivo o dEfENsor dioGo ElUaN dEslocar-sE Para 
atENdiMENto JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPolis servidor 
PaUlo HENriQUE oliVEira dos saNtos, matrícula 5899743-1, cargo 
Motorista, objetivo o Motorista PaUlo HENriQUE coNdUZirá o 
dEfENsor dioGo ElUaN EM atENdiMENto. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNas 
a UliaNÓPolis, período 02/09/2021 a 03/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705295
Portaria 1009/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) aos servidores saMUEl PErEira MiraNda JUNior, 
matrícula 541888572, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBlica 
a, raiMUNdo NoNato fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo 
Motorista, objetivo coNfiGUraÇÃo do liNK ProdEPa fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a saNta iZaBEl do Pará, período 03/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705337
Portaria 1010/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) ao servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 
57211726, cargo Motorista, objetivo lEVar NotificaÇÃo Para 
sErVidor BENEdito GUilHoN NErY, Protocolada Via PaE PElo 
GGP fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a oUrÉM, período 02/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705349
Portaria 1008/2021 - da,08/09/2021. conceder 1, diária(s) 
aos servidores iracEMY rodriGUEs costa, matrícula 3154556, cargo 
Motorista, MEliNY caMPos do NasciMENto, matrícula 5961229, 
cargo assEssora dE coMUNicaÇÃo, objetivo fÓrUM dE dEBatEs 
soBrE o liXo Nas Praias dE saliNas. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a saliNÓPolis, 
período 03/09/2021 a 04/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705331
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Portaria 1007/2021 - da,08/09/2021. conceder 1, diária(s) 
ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lEdo, matrícula 
57193641, objetivo fÓrUM dE dEBatEs soBrE o liXo Nas 
Praias dE saliNas. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a saliNÓPolis, 
período 03/09/2021 a 04/09/2021.
subefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 705327
Portaria 1006/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) aos servidores saMUEl PErEira MiraNda JUNior, 
matrícula 541888572, cargo tÉcNico EM ti dE dEfENsoria PÚBlica 
a, raiMUNdo NoNato fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo 
Motorista, objetivo coNfiGUrar liNK da ProdEPa fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
saNta iZaBEl do Pará, período 02/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705322
Portaria 1005/2021 - da,08/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) ao servidor JaYlsoN PErEira diGEr, matrícula 
57234529, cargo Motorista, objetivo solictaÇÃo dE diárias, 
MUNicÍPio dE BarcarENa/Pa. aUdiÊNcia No fÓrUM Para rEsolVEr 
coNflitos dE ElEiÇÃo dE coMUNidadEs QUiloMBolas. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a BarcarENa, período 02/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705320
Portaria Nº 1012/2021 - da BeLÉM, 09/09/2021
a subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no 
uso das competênc,ias que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2021/958357 de 02/08/2021. rEsolVE:
conceder diária(s) ao(s) servidores(s) abaixo relacionado(s), tendo como 
fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, conso-
ante elemento de despesa 339014. 

NoME fUNcao cPf lotaÇÃo Matri-
cUla oBJEtiVo ProGraMática

JorGE lUiZ 
BarBosa 
soUZa

PaPiloscoPista 127.160.652-
68

didEM/PolÍcia 
ciVil 51577366

Participar de 
ação de cida-

dania do Balcão 
de direitos em 
cumprimento 

do PPa.

03.091.1492.8730

liNdEMBErG 
dos saNtos 
GUiMaraEs

tEc. dE dEfEN-
soria

043.645.382-
72

dir. MEtroPo-
litaNa 325414-3

Maria VilMa 
dE soUsa 
araUJo

aNalista dE 
dEfENsoria

244.905.122-
87

BalcÃo dE 
dirEitos 5152909

NiltoN da 
costa MoN-

tEiro

Motorista dE 
dEfENsoria

228.414.152-
87

dirEtoria ME-
troPolitaNa 57211743

lUiZ cláUdio 
PaUla dE 
frEitas

PaPiloscoPista 331.259.372-
72

didEM/PolÍcia 
ciVil 5692555

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionados(s):
 

oriGEM dEstiNo PEÍodo QtdE
BElÉM MaGalHÃEs Barata 06 e 07/08/2021 1,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 705394
Portaria 1019/2021 - da,14/09/2021. conceder 4 + 1\2, diária(s) 
ao defensor KElViN BrENo roWE rodriGUEs, matrícula 5957724, 
objetivo cUstEar as dEsPEsas do dEfENsor PÚBlico KElViN 
BrENo roWE rodriGUEs, QUE fará itiNErÂNcia Na dEfENsoria dE 
MElGaÇo Nos dias 16 a 20 dE aGosto dE 2021. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BrEVEs a 
MElGaÇo, período 16/08/2021 a 20/08/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705705

Portaria Nº 1014/2021 - da BeLÉM, 14/09/2021
a subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2021/966938, de 30/08/2021.
rEsolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoME fUNcao cPf lotaÇÃo MatricUla oBJEtiVo ProGraMática

aNtoNio 
carlos do 

NasciMENto 
rodriGUEs

PaPilos-
coPista

869.810.042-
15

didEM/
PolÍcia 
ciVil

57307

Participar de ação de 
cidadania do Balcão de 

direitos em cumpri-
mento do PPa.

03.091.1492.8730

aNtoNio 
ricardo tEi-
XEira MoUra 

PaUla

PaPilos-
coPista

361.477.532-
15

didEM/
PolÍcia 
ciVil

5693527

BrUNo 
lEaNdro 

GUiMarÃEs dE 
oliVEira

idENti-
ficador 

ciVil

951.753.932-
00

PolÍcia 
ciVil

 Posto 
dE saNta 

isaBEl

125262

carlos da 
silVa PENa

PaPilos-
coPista

279.521.342-
72

didEM/
PolÍcia 
ciVil

700541

cliVEr rEis 
Barata

Moto-
rista

576.722.102-
20

GErÊNcia 
dE traNs-

PortEs
54187789

EdailtoN 
dE oliVEira 

castro

aNGENtE 
adMiNis-
tratiVo

219.658.542-
49

ProJEto 
cidadÃo 5050405

EdilsoN dos 
saNtos silVa

tÉc. dE 
dEfEN-
soria

174.698.802-
91

BalcÃo dE 
dirEitos 5129192

faBio JosE 
da silVa 
MacHado

sEcrE-
tário 

MEtro-
PolitaNo

760.387.342-
87

BalcÃo dE 
dirEitos 54197217

GaBriEl aN-
tÔNio cUNHa 

Barros

cHEfE dE 
sErVi-
Ços

022.918.582-
70

didEM/
PolÍcia 
ciVil

5958741

HidElfraN 
oliVEira 

alVEs

Moto-
rista dE 
dEfEN-
soria

655.936.262-
00

GErÊNcia 
dE traNs-

PortEs
57201688

KalaMidE 
dos Passos 

riBEiro

cHEfE dE 
sErVi-
Ços

560.575.632-
04

didEM/
PolÍcia 
ciVil

5914351

liNdEMBErG 
dos saNtos 
GUiMaraEs

tEc. dE 
dEfEN-
soria

043.645.382-
72

BalcÃo dE 
dirEitos 325414

lUiZ cláUdio 
PaUla dE 
frEitas

PaPilos-
coPista

331.259.372-
72

didEM/
PolÍcia 
ciVil

5692555

lUiZ odilsoN 
olEGario 

da lUZ

tEcNi-
co dE 
dEfEN-
soria

152.522.722-
04

Balcao dE 
dirEitos 760404

MaNoEl JU-
Nior da silVa 

GoNÇalVEs

PaPilos-
coPista

319.732.992-
91

Policia 
ciVil/
didEM

5133629

orlaNdEtE fa-
tiMa MoraEs 
dos saNtos

PaPilos-
coPista

093.373.342-
91

didEM/
PolÍcia 
ciVil

70521

PaUlo afoNso 
dE liMa 
lHaMas

aUX. 
tEcNico

117.141.822-
15

BalcÃo dE 
dirEitos 28770

raiMUNdo rUY 
HolaNda dos 

saNtos

PaPilos-
coPista

305.769.032-
72

PaPilosco-
Pista 5703964

rosa carNEi-
ro rodriGUEs

aNalis-
ta dE 

dEfEN-
soria

186.039.982-
72

ENtrÂNcia 
EsPEcial 5141257

sidNEY ricar-
do PErEira dE 

MoraEs

ass. 
adMiNis-
tratiVo

442.561.162-
49

didEM/
PolÍcia 
ciVil

57290592
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Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGEM dEstiNo PEÍodo QtdE

BElÉM
ParaUaPEBas, sÃo fEliX do XiNGÚ, oUrilÂNdia do NortE, 
aGUa aZUl do NortE, PaU d’arco, rEdENÇÃo, cUMarU do 

NortE E saNta Maria das BarrEiras.
11/09 a 09/10/2021 28,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 705680
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
rePUBLicaÇÃo
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 pú-
blicas 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, Minis-
tério da saúde, conselho Nacional de Justiça, secretarias de saúde, Estadual e 
Municipal, bem como as normas emanadas por este Poder.
abertura: 20/10/2021, 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 mag-
nética 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, 16/09/2021. comissão Permanente de licitação do tJPa.

Protocolo: 705453
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
rePUBLicaÇÃo
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 pú-
blicas 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, Minis-
tério da saúde, conselho Nacional de Justiça, secretarias de saúde, Estadual e 
Municipal, bem como as normas emanadas por este Poder.
abertura: 21/10/2021, 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 mag-
nética 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, 16/09/2021. comissão Permanente de licitação do tJPa.

Protocolo: 705459
.

oUtras MatÉrias
.

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº. 019/2021-TJPA// Par-
tes: triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará e a sUBsEÇÃo da oaB/Pa 
- ÓBidos// objeto: cooperação mútua entre os partícipes para a digitalização 
e virtualização do acervo físico da comarca de oriximiná, visando a implan-
tação 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 assi-
natura: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do tJ/Pa.

Protocolo: 705610

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº. 022/2021-TJPA// Par-
tes: triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará e a ordEM dos ad-
VoGados do Brasil/Pa - sUBsEÇÃo rEdENÇÃo // objeto: cooperação 
mútua entre os partícipes para a digitalização e virtualização do acervo 
físico da comarca de redenção-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 // recur-
sos: 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: 705562

.

.

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão 
Virtual do dia 23 de junho de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.700
(Processo tc/509642/2008)
assunto: tomada de contas referente ao convênio adEPara nº. 001/2007.
responsável/interessado: sr. carlos fErNaNdEs XaViEr e aGÊNcia Es-
tadUal dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Pará
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE oliVEira
advogado: faBrÍcio MiraNda siZo – oaB/Pa nº 10.331
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c os arts. 61 e 83, inciso Viii, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, julgar regulares com ressalvas as contas de res-
ponsabilidade do sr. carlos fErNaNdEs XaViEr, Presidente, à época, 
do fundo de desenvolvimento da Pecuária do Estado do Pará,  cPf n.º 
017.341.485-00, no valor de r$-450.000,00 (quatrocentos de cinquenta 
mil reais), aplicando-lhe a multa de r$ 1.044,18 (um mil e quarenta e 
quatro reais e dezoito centavos), pela instauração da tomada de contas, 
devendo ser recolhida no prazo de (30) trinta dias contados da publicação 
desta decisão no Diário Oficial do Estado, conforme dispõe a Lei Estadual 
nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV e 3º da resolução nº 17.492/2008.
Este acórdão constitui título executivo, possível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente da cominação de multa, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, §3º, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 61.701
(Processo tc/518568/2007)
assunto: tomada de contas Especial referente ao convênio sEsPa n.º 178/2006.
responsável/interessado:  raiMUNdo ZoÉ dE JEsUs saaVEdra e PrE-
fEitUra MUNiciPal dE oUrÉM
relator: conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. rai-
MUNdo ZoÉ dE JEsUs saaVEdra (cPf: 105.736.822-91), ex-prefeito do 
município de ourém, no valor de r$ 184.542,00 (cento e oitenta e quatro 
mil, quinhentos e quarenta e dois reais), sem devolução de valores.
acÓrdÃo N.º 61.702
(Processo tc/504989/2017)
assunto:  denúncia formulada pela Empresa E.B cardoso - EirEli, sobre 
supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico nº 19/2015 – dE-
traN/Pa, para prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção, 
conservação predial, jardinagem e copeiragem com fornecimento de mão de 
obra, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniformes e materiais 
necessários para execução dos serviços nas áreas internas e externas da sede 
do dEtraN-Pa, postos de serviços e cirEtraNs do Estado do Pará
advogada: flaViaNa ViEitas MElo dos saNtos - oaB/Pa Nº 10.387
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1º, inciso 
XVii, da lei complementar n° 081, de 26 de abril de 2012, conhecer da de-
núncia formalizada pela Empresa E.B.cardoso-EirEli e dar-lhe provimento 
parcial para reconhecer as irregularidades ocorridas na condução do Pregão 
Eletrônico nº 19/2015 – dEtraN/Pa, e com base nos princípios da segurança 
jurídica, razoabilidade, proteção à confiança e do interesse público, manter o 
certame licitatório, com as seguintes recomendações ao dEtraN:
1) Que se abstenha de estender a vigência do contrato administrativo ce-
lebrado, e que a prestação dos serviços seja executada em caráter excep-
cional, enquanto viger o contrato atual;
2) caso mantenha o interesse pela contratação dos serviços, que o Órgão Esta-
dual de trânsito realize novo certame, devendo a condução ser livre de irregu-
laridades e em concordância com os princípios atinentes às licitações públicas;
3) Que nos processos licitatórios futuros, o pregoeiro responsável se abs-
tenha de rejeitar liminarmente as intenções de recursos dos participantes, 
deixando de adentrar no mérito da questão.
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acÓrdÃo Nº. 61.703
(Processo tc/503883/2008)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio sEdUc nº 070/2007
responsável/interessado:  sElso lUiZ dos saNtos GoMEs e PrEfEitU-
ra MUNiciPal dE PriMaVEra
advogadas:  ElaNE cHaVEs dE lacErda, oaB/Pa n° 4339
Marta railda GaMa dE soUZa, oaB/Pa nº 9934
Proposta de decisão: conselheiro substituto EdValdo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art.191, 
§ 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade 
do sr. sElso lUiZ dos saNtos GoMEs, cPf:174.106.812-68, Ex-Prefeito 
Municipal de Primavera, no valor de r$-100.363,20 (cem mil, trezentos e 
sessenta e três reais e vinte centavos).
acÓrdÃo N.º 61.704
(Processo tc/516772/2015)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  HosPital oPHir loYola
relator: conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
•Deferir, excepcionalmente, o registro dos Atos de Admissão de Servidores 
Temporários, firmados entre o HOSPITAL OPHIR LOYOLA – ALICE DAMAS-
cENo sEaBra, PaUlo Victor GoMEs PErEs, tHais BrilHaNtE PoN-
tEs, fErNaNdo aUGUsto rodriGUEs MEllo JUNior, GilMara siMÕEs 
araÚJo e Márcia MariaNa fiGUEirEdo BarBosa; e
•Determinar ao Hospital Ophir Loyola (HOL) para que, assim que possível, 
realize concurso Público para provimento de vagas em número necessário 
à substituição dos servidores temporários.
acÓrdÃo N.º 61.705
(Processo tc/510061/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
relator: conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por maioria, 
nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo 
único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
•Deferir, em caráter excepcional, o registro dos Atos de Admissão de Servido-
res Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓR-
dia do Pará – lorENa MaYara saNtaNa tENÓrio, larissa saNtos ri-
BEiro, MarlENE GUiMarÃEs BarBosa, ElisÂNGEla do socorro silVa 
NasciMENto, MicHEllE MiraNda cardoso, lUiZ roBsoN aMaral saN-
tos, daiaNa raMos fErNaNdEs, JoZiaNE PaMPloNa dE soUZa, EriKa 
PatrÍcia da costa ViEira e dENilcE coNcEiÇÃo PiNHEiro; e
•Determinar à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará que, no prazo 
de 30 dias, faça o envio eletrônico das informações e dos documentos re-
lativos aos atos de admissão dos servidores temporários, bem como que 
realize concurso público para a substituição dos servidores temporários, 
assim que as condições sanitárias permitirem.
acÓrdÃo Nº. 61.706
(Processo nº. 2019/51591-0)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 
4.º inciso i, da resolução n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290 
do ritcE/Pa, c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos 
do processo que trata do ato de aposentadoria consubstanciado na 
Portaria aP nº. 1650, de 16.4.2012, em favor de claUdio riBEiro 
do NasciMENto, no cargo de agente de Portaria, ref 2, lotado na 
secretaria de Estado de saúde Pública, em virtude do óbito do interessado.
acÓrdÃo N.º 61.707
(Processo tc/502784/2009)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii, e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP nº 2.526, de 01/09/2008, em favor de 
raiMUNda da rocHa saNtos, no cargo de telefonista, ref. Vii, lotada na 
secretaria de Estado de transporte.
acÓrdÃo N.º 61.708
(Processo tc/509278/2015)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP n.º 0488, de 13.01.2012, em favor de 
VilaNi oliVEira dE soUZa, no cargo de Professor classe Especial, Nível 
K, lotada na secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.709
(Processo nº. tc/525269/2009)
assunto: PENsÃo ciVil.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na Portaria rEt Ps nº 240, de 25/04/2013, em favor 
de lEoliNda soarEs foNsEca e caio lEoNardo foNsEca da costa, 
dependentes do ex-segurado luiz tavares da costa.
acÓrdÃo N.º 61.710
(Processo tc/512224/2018)
assunto: Prestação de contas do convênio sEtraN nº 014/2014 e termo aditivo
interessado/responsável:  clEUsa GoNÇalVEs ViEira tEMPoNi e PrE-
fEitUra MUNiciPal dE cUMarU do NortE
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos artigos 
56, inciso i, e 60 da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, jul-
gar regulares as contas de responsabilidade da sra. clEUsa GoNÇalVEs 
ViEira tEMPoNi, Ex-Prefeita do Município de cumaru do Norte, no valor 
de r$-1.287.389,93 (hum milhão, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos 
e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 61.711
(Processos tc/505986/2009 e tc/509863/2009)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/505986/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2757, de 01.08.2008, em favor de Maria ValdEliNa loPEs dE 
PiNa, no cargo de Professor  GEP-M-ad-4-401, ref. i, lotada na secretaria 
de Estado de Educação; e
Processo tc/509863//2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1757, de 01.08.2008, em favor de fraNcisca das cHaGas 
BraNdÃo da foNsEca, no cargo de Professor GEP-M-ad-4-401, ref. iV, 
lotada na secretaria de Estado de Educação;
acÓrdÃo Nº. 61.712
(Processo tc/532056/2019)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i, parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em fa-
vor de YUriE KaMiZoNo Mac cUllocH, BrENo laMartiNE NoGUEira 
Garcia, PEdro PaUlo BraGa MoUra filHo, ElaiNE cristiNa aMaral 
araNtEs, fraNcisco Jadir dE soUZa caMPos JUNior, BarBara Bi-
tar dE liMa MorEira, taYNa lUcia silVa GUEdEs, claUdiaNE fEr-
raZ tEiXEira, aUrÉlio Maia fErNaNdEs e laYNoN soUsa GUEdElHa, 
aprovados no concurso Público c-184, realizado pelo iNstitUto dE GEs-
tÃo PrEVidENciária do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 61.713
(Processo nº. 2019/54790-5)
assunto: rEforMa – rEVErsÃo ao sErViÇo atiVo da PM
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos 
arts. 34, inciso ii, parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, registrar o ato de reversão de reforma, 
consubstanciado na Portaria rEV nº 2810, de 20.11.2013, em favor do 
soldado PM EdiclÉa da silVa alVEs, pertencente ao efetivo do QcG.
acÓrdÃo N.º 61.714
(Processo nº tc/501846/2019)
assunto:  representação com pedido de medida cautelar formalizada pelo 
sr. MarcUs ViNiciUs iBaNEZ BorGEs, em face de supostas irregularida-
des no Pregão Eletrônico srP nº 052/2018/sEGUP, realizado pela sEcrE-
taria dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto da relatora, com fundamento no nos 
termos do art. 485, iV, do cPc/2015 c/c art. 290 do ri-tcE/Pa:
1- determinar o arquivamento da presente representação formulada pelo 
sr. MarcUs ViNiciUs iBaNEZ BorGEs, nos termos do art. 485, iV, do 
cPc/2015 c/c art. 290 do ri-tcE/Pa, em razão da perda de seu objeto.
2- recomendar à secretaria de Estado de segurança Pública, que:
a) se abstenha de utilizar o sistema de registro de Preços em licitações 
cujo objeto seja a prestação de serviço contínuo;
b) Deixe de exigir, para fins de habilitação, o comparecimento de profissional 
pertencente ao quadro da empresa, nas visitas técnicas realizadas antes do 
procedimento licitatório, exceto quando devidamente justificada tal exigência;
c) se abstenha de exigir certidão de quitação em conselho de fiscalização 
Profissional (Crea) para fins de habilitação.
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acÓrdÃo N.º 61.715
(Processo tc/523533/2010)
assunto: aPosENtadoria
requerente: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstan-
ciado no ato n.º 47, de 05.08.2010, em favor de GEssiNaldo dE araGÃo 
saNtaNa, no cargo de Promotor de Justiça de 2ª Entrância, lotado no 
Ministério Público do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.716
(Processo tc/527088/2017)
assunto: PENsÃo ciVil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
1.deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado na Portaria 
Ps n.º 0103, de 01.02.2017, em favor de claUdEtE cHacoN PiNto, 
dependente do ex-segurado William Braga Pinto;
2.Recomendar ao IGEPREV que retifique por apostilamento o nome do ex-
segurado, constante da Portaria Ps N.º 0103, de 01 de fevereiro de 
2017, para que no lugar de osvaldino do Vale Garcia, passe a constar 
o nome do ex-segurado WilliaM BraGa PiNto, sem necessidade de 
encaminhamento da PORTARIA retificadora a este Tribunal, por se tratar 
de falha formal que não compromete a materialidade do ato.
acÓrdÃo N.º 61.717
(Processos tc/518010/2015, tc/509325/2015 e 
tc/518086/2015)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.° 81, de 26 
de abril de 2012, registrar os atos de aposentadorias abaixo discriminados:
Processo tc/518010/2015 – aposentadoria consubstanciada na Portaria 
nº 1768, de 01/09/2010, em favor de Maria lÚcia saraiVa das cHaGas, 
no cargo de Enfermeira, lotada na secretaria de Estado de saúde Pública;
Processo tc/509325/2015 – aposentadoria consubstanciada na Portaria aP nº 
1157, de 01/03/2012, em favor de PaUlo sÉrGio salEs GoMEs, no cargo de 
Professor classe i, Nível i, lotado na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/518086/2015 – aposentadoria consubstanciada na Portaria aP nº 
1064, de 27/03/2014, em favor de Maria rUtH dElGado, no cargo de Professora 
colaborador, Nível superior, lotada na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.718
(Processos tc/502442/2010, tc/516171/2015, tc/517538/2015 
e tc/518257/2015)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, in-
ciso ii, e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadoria referente 
aos processos abaixo identificados:
Processo tc/502442/2010: ato de aposentadoria consubstanciada na 
Portaria aP n. 939, de 30/09/2009, em favor de Mario dE soUZa 
fiGUEirEdo, no cargo de Procurador do Estado, lotado na Procuradoria 
Geral do Estado do Pará;
Processo tc/516171/2015: ato de aposentadoria consubstanciada na 
Portaria aP n. 0507, de 05/02/2014, em favor de aNGEla Maria 
fraNÇa dE soUZa, no cargo de Enfermeira, lotada na secretaria de 
Estado de saúde Pública;
Processo tc/517538/2015: ato de aposentadoria consubstanciada na 
Portaria aP n. 0993, de 24/03/2014, em favor de YEHUda BENGUiGUi, 
no cargo de Médica, lotada na secretaria de Estado de saúde Pública;
Processo tc/518257/2015: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n. 
1046, de 23/04/2014, em favor de Maria EliaNa alMEida liMa, no cargo de 
Professor colaborador Nível Médio, lotada na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.719
(Processo nº. 2019/54753-0)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  secretaria de Estado de EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUliVal silVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento nos arts. 
34, inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, deferir o registro do contrato de admissão de servidor temporário celebra-
do entre a secretaria de Estado de EdUcaÇÃo – Elaine Braga da silva.

acÓrdÃo N.º 61.720
(Processo tc/534061/2017)
assunto: PENsÃo ciVil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUliVal silVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 
2018, e art. 290, do ritcE/Pa, c/c o art.485, iV, do código do Processo 
civil, extinguir, sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento 
dos autos, o processo que trata do ato de Pensão civil, consubstanciado 
na Portaria Ps n.º 0962, de 27.05.2013, em favor de BENEdito 
MoNtEiro, dependente da ex-segurada oneide Martins Monteiro, haja 
vista o falecimento do beneficiário.
acÓrdÃo N.º 61.721
(Processos tc/522763/2013 e tc/522774/2013)
assunto: rEforMas
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUliVal silVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de reforma, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/522763/2013: reforma consubstanciada na Portaria n.º 
3865, de 11.10.2012, em favor do cabo PM MadsoN do socorro alVEs 
MEscoUto, pertencente ao efetivo do 19º BPM (Paragominas); e
Processo tc/522774/2013: reforma consubstanciada na Portaria n.º 
3553, de 10.09.2012, em favor do soldado PM ZaldiNEY BarBosa 
MaNaÇas, pertencente ao efetivo do ccs/QcG (Belém).
acÓrdÃo N.º 61.722
(Processos tc/506885/2012 e tc/50770-9/2012)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de clEYsiaNE da silVa fErrEira, roZaNGEla frE-
tEs alVEs, cristiNa dos saNtos fErNaNdEs, HEliENE PiMENtEl 
dE soUsa, PaUla tatiaNa da silVa corrEa, rENata lUaNNY soUsa 
oliVEira, Maria MilEidE dos saNtos, GEiZiBEl MENdEs da silVa, 
faBricio MEirElEs silVa, aNa PaUla loPEs ViNHotE, JosÉ JaMEsoN 
dos rEis, iGNacio fErrEira dE soUsa NEtto, lENiaNE dos saNtos 
riBEiro, JoÃo da silVa dias, rafaEl fiGUEirEdo dos saNtos, Na-
ZarENo NEVEs ModEsto, Maria dE fátiMa da silVa BEZErra, daNU-
Bia MarcEla PErEira ValENtE, MariNEidE clEYsE silVa BENtEs, 
JoÃo soUZa da costa, JacQUEliNE aViZ MarQUEs, EMilENE MENdEs 
saNtos, Karlo roMUlo BarBosa QUEiroZ, GisElE ViEira da silVa, 
EVErtoN JosÉ NEcY riBEiro, lUiZ alBErto dos saNtos BEZErra, 
HEliNa PiMENtEl dE soUsa e EdaN silVa dE aBrEU, rafaEla fraNco 
da silVa, aNa GiNa PEriNi BarBErato, fErNaNdo alVEs da silVa 
JÚNior, JosÉ raMos dE aNdradE, lUiZ dE araÚJo alVEs, MarcEla 
MorEira fErNaNdEs, rEGia do socorro Matias soarEs, tErEZi-
NHa dE JEsUs dE soUsa loBato, dENiZE roBErta dEl tEto raMos, 
aNdrEW rafaEl araUJo E silVa, EUNicE NEGri saNcHEs saraiVa, 
NilZa dE JEsUs MartiNs dos saNtos, Patricia Gil MoNtEiro dos 
saNtos, lailsoN dos aNJos loUrEiro, aNtÔNio carlos fErrEi-
ra dE Brito, EliZaBEtH siMoNE raMos dE liMa, cElia riBEiro dE 
liMa, GlEicY MariNa PErEira PirEs, daYsE alVEs da silVa, rita dE 
cassia alVEs faVacHo, MarlUcia silVa soUsa, MaNoEl sErrÃo dE 
aNdradE, EriKa rodriGUEs dUrÃo, dEUsiMar dE oliVEira loPEs, 
fraNK PErEira saNtos, tElMa EUlaNGEla MElo aNdradE, adriaNa 
tErra da silVa Barros, Maria JacioNE da silVa frEitas, ricartH 
dE soUZa ViEira, liNdiNalVa cUNHa da silVa E silVa, aNdErsoN 
rEMÉdios da silVa, ciPriaNo BarBosa PENa, Vital JUNior dE oli-
VEira soUZa, ValdElicE rodriGUEs dias, NoEMia fErrEira Baia, 
aNtÔNio cHarlEs da PaZ, EVaNdro lEÃo MoraEs, adriaNa Maria 
daMascENo da silVa, JolENas JUBErcas NasciMENto JUNior, KE-
rlY riBEiro acácio, JosENEi VicENtE fiGUEirEdo, aldENira Maria 
dE oliVEira MiraNda, MoNica dE cacia dos aNJos cUrciNo dos 
saNtos, rUfiNa aMoriM PiNto, dioNEtE aVElar MorEira, faBilE-
NE da silVa farias, EdNa VErÔNica dE oliVEira, rUBia GraciEl-
lE dE MElo raBElo, lUaNa lUcia dE MoUra PErEira, JENi PErEira 
da silVa, Maria ioNE GoNÇalVEs PErEira, PaUlo sErGio carMo do 
aMaral, JoÃo EVaNGElista dE soUsa fErrEira, ValQUirEs cardo-
so riBEiro, ElZa Maria Batista, raYdsoN ViEira da cUNHa, irEs 
JoaNE rodriGUEs loPEs dE oliVEira, JordaNE liMa dias, lEiliaNa 
da silVa corrEa, tHatiaNa dE oliVEira silVa JUlio, rosE carla 
cardoso E silVa, JUcElENa liMa dos rEis, GracilENE GoMEs dE 
alcaNtara, Marcio ViEira GoNÇalVEs, PoliaNa da costa dE rE-
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sENdE GUEdEs, Maria rEJaNE dos saNtos BarrEto, claUdiENE dE 
cassia dE JEsUs rodriGUEs, oZiEl da silVa, EliZaNGEla cristiNa 
dE soUZa, HElildE MacEdo dE MElo, JEsUs do socorro MoNtEiro 
dos saNtos, aNtÔNio carlos PErEira GoMEs, Maria liNdalVa do 
NasciMENto silVa, Maria diViNa dos saNtos Barros, fraNcisco 
foNsEca MoraEs, soNia aNdrEa PiMENtEl rodriGUEs, NaZilda ME-
diNa GoNÇalVEs dE alMEida, JoElisoN dE carValHo GodiNHo, Ma-
ria JosiNEidE sodrÉ riBEiro, MariNEtE corrEa MacEdo, saNdra 
HElENa do NasciMENto Matos, lUiZ ErNEsto MaUrÍcio dE aBrEU 
lEitÃo, ElsoN lUis dos aNJos JÚNior, VaNdErlY PErEira dE soUsa, 
JosÉ Maria dE soUZa BarBosa, odilEa GUiMarÃEs BarBosa, aNa 
sHEYla roriGUEs soUZa, oliNda GriGorio tEssari, aNa WalQUi-
ria soUZa PErEira MEsQUita, rosa Maria NUNEs soUsa, rossaNNa 
VirGiNia da silVa MorEira, WalEria aNdradE da rocHa, JUciVal-
do VEras dos rEis, solaNGE Maria Batista costa, saNdra HElENa 
silVa da crUZ, lUaNa MaGalHÃEs saNtiaGo, iVoNE loPEs BorGEs, 
Patricia NEllY salEs dE soUsa, cristiNa Maria liMa Bastos, aNa 
alicE HolaNda VilHENa, aNtÔNio carlos PErEira GoMEs, JardElMa 
dE soUZa carValHo, JosÉ cardoso siMÕEs NEto, fraNcisco Wal-
tEr silVa dE araUJo, Maria iVoNEidE rodriGUEs, arlEidE sEaBra 
dos saNtos, carlos PiNHEiro da silVa, Maria ElisÂNGEla GoNÇal-
VEs saNtos dE JEsUs, airaM MEdEiros BEirÃo silVa, ViViaN NaZarÉ 
saViNo PErEira PriaNtE, Marta MoNtEiro da coNcEiÇÃo PiNHEiro, 
MaX BarBosa GoMEs, Marcia do socorro saNtos rEsUENHo, sil-
Via Mara da silVa rEsUENHo, EUdilENE farias loPEs, PEdro dos 
saNtos corrEa JUNior, aNtÔNia do aMParo rEis PiNHEiro, liNdal-
Va do carMo dE oliVEira PiNto, clEiBE MarÇal liMa e lENir Maria 
PiMENta aprovados nos concurso Público c-105, c-125, c-130, e c-154, 
realizados pela sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo Nº. 61.723
(Processo tc/512720/2012)
assunto: rEforMa
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii, parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
reforma consubstanciada na Portaria rE nº 1293, de 03/11/2009, em 
favor do cabo PM Marcos faBiaNo da silVa soUZa, pertencente ao 
efetivo da ccs/QcG da Polícia Militar do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.724
(Processo n.º tc/514910/2009)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEdUc n.º 164/2006 e termos aditivos
responsável/interessado: aMÓs BEZErra da silVa e PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE aUGUsto corrÊa
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 
191, §3°, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, e art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. aMÓs BEZEr-
ra da silVa, cPf nº 081.797.602-78, Prefeito do município de augusto 
corrêa, à época, no valor de r$ 195.401,12 (cento e noventa e cinco mil, 
quatrocentos e um reais e doze centavos), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 61.725
(Processos tc/511921/2012, tc/512050/2012 e tc/518250/2012)
assunto: rEforMas
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de reforma, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/511921/2012: reforma consubstanciada na Portaria 
n.º 4160, de 06.01.2011, em favor do cabo PM VilMá fraNcisco dE 
MoraEs, pertencente ao efetivo do ccs/QcG.
Processo tc/512050/2012: reforma consubstanciada na Portaria 
n.º 1722, de 31.08.2010, em favor do cabo PM osValdo dE soUZa, 
pertencente ao efetivo do 1º BPM;
Processo tc/518250/2012: reforma consubstanciada na Portaria 
n.º 1331, de 16.03.2012, em favor do Major QosPM WarNEr JorGE 
traVassos dE QUEiroZ, pertencente ao efetivo do 5º BPM (castanhal).
acÓrdÃo Nº. 61.726
(Processo nº. tc/509867/2020)
assunto: representação formulada pela EMPrEsa cs Brasil frotas ltda, 
com o objetivo de apurar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico srP 
nº 05/2020-cPl/PMPa, realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro substituto EdValdo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(§3º do art. 3º do regimento interno)
advogado: JosÉ lUiZ JUsto coUto filHo – oaB/Pa Nº 20.121
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1.conhecer da representação formulada pela Empresa cs Brasil frotas 
ltda, e no mérito, julgá-la improcedente com a manutenção da integra-
lidade do Pregão Eletrônico nº 05/2020, realizado pela Polícia Militar do 
Estado do Pará, em todos os seus termos.
2.recomendar à Polícia Militar do Estado do Pará, que nas futuras licitações 
seja observada a exigência de garantia mínima dos produtos e serviços, 
quando constante no edital.

acÓrdÃo N.º 61.727
(Processos nºs tc/510893/2012, tc/508381/2012, tc/504700/2012,
tc/506874/2012, tc/506976/2012 e tc/507276/2012)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto EdValdo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão:  conselheiro NElsoN lUiZ tEiXEira cHaVEs 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de faBricio rodriGUEs dE soUZa, GilVaNEidE do 
socorro liMa daMascENo, GEoVaNa rEis GUiMarÃEs, GiVaNildo 
dos saNtos rodriGUEs, GENNYsoN claUdio PiNto BarBosa, GEl-
Ma NaZarÉ da silVa liMa, GaBriEllE dos saNtos silVa,GlEidstoN 
sEPEda soUZa, JoÃo calaNdriNi dE aZEVEdo filHo, JoÃo Victor 
cardoso, JoÃo carlos MarQUEs dos saNtos, JioVaNi carlos MoN-
tEiro costa, JosENEtE fErrEira da Mota, JoÃo PaUlo dos saN-
tos assUNÇÃo, JErdErsoN MorEira dE sENa, JoaNicE MacEdo fEr-
rEira, JorGE assis PrEsENtiNo silVEira, isac riBEiro da silVa, 
iZaBEl cristiNa iPiraNGa fErrEira, idiNaldo sEVEriaNo NUNEs 
fEio, HÉlio sErrÃo PiMENtEl, HElENa ZaBala da rocHa, HEllEN 
dE NaZarÉ silVa E silVa, lUiZ aUGUsto PErEira dE oliVEira, Ma-
riElZa dE NaZarÉ GUiMarÃEs araÚJo, lUÍs fErNaNdo riBEiro PE-
rEira, JosiEltoN liMa GUiMarÃEs, NirVaNE do socorro PiNHEiro 
caValcaNtE, MilENa BEatriZ EVaNGElista da silVa, fEliPE PErEira 
GardUNHo, Maria EliZaNGEla das NEVEs, dioNE ViEira salis, JoÃo 
Batista corrÊa, ilcYaNE dos rEis saMPaio, carMEN lÚcia da silVa 
saNtos, Mara lÚcia PErEira Garcia cordEiro, GiVaNildo Batista 
dE soUZa, ioNEtE silVa, Maria do socorro silVa do rosario, so-
corro dE fátiMa silVa MartiNs, GUilfraNcis NaZarÉ caldas da 
costa, soraYa daNiEllE dE MElo PaEs, JorGE lUÍs rEis dE liMa, 
saNdra Maria GoNdiM soarEs, aNtoNia Marcia coNcEiÇÃo da 
costa, rEGiaNY lÚcia liMa dE Maria, raiMUNda EdilENE liMa GUi-
MarÃEs, Maria VEra MErEs dE frEitas alMEida, PErPÉtUa socorro 
dE QUEiroZ saNtos, JoÃo arNaldo raMos, Maria ElioZaN fErrEi-
ra liMa, aNtoNia JaNUZa saMPaio dE soUZa, larissa raNiElY da 
cUNHa fiGUEirEdo, MaNoEl raiMUNdo fErrEira caMara, EdVal-
do fErNaNdEs dE carValHo, aNa cilMa dE carValHo BEZErra dE 
MoraEs, GErcilEila GalVÃo da silVa fErrEira, NElita carla cor-
doVil dos saNtos, alEX MoUra carValHo, Maria aldalENE fEr-
NaNdEs silVa, fraNcisco alVEs BisPo, adaMor QUarEsMa GoNÇal-
VEs, cElMa Maria dE soUsa alMEida, rosEclÉia do socorro lEal 
MaGalHÃEs, cÉlia cristiNa PiNa dos saNtos, alda Maria Vidal 
da PaiXÃo, KEila Maria fErrEira silVa, aUricÉlia NasciMENto dE 
soUZa, cristiaNE NoNato dE soUZa, dÉrcio coElHo PiNto, iVaNa 
dE Maria dácio da silVa, lYdia GoÉs oliVEira JacQUEs, Maria lÚ-
cia saNtos da silVa, MariaNa GoMEs da silVa, MarilENa GoNÇal-
VEs loBato, lUciaNE do socorro rodriGUEs fErrEira, raiMUNdo 
saNtos NaHUM, aPolÔNio dE JEsUs riBEiro da silVa, ElaiNE dE 
NaZarÉ soUsa fErrEira, aMaNda NaZarÉ dE soUZa rocHa, MarÍlia 
Mota dE oliVEira, fraNcEJaNE fErrEira da costa, JHUllY aBrEU 
dos saNtos, lUciaNa dE soUsa crUZ riBEiro, MarcioNila do so-
corro frEitas GoNÇalVEs, EdilEa Maria da silVa lEal, EdNa Maria 
daNtas NUNEs, odair JosÉ aMador da silVa, JosÉ Maria riBEiro 
dE soUZa, EliElsoN saNtos corrEa, EliEtH da silVa dos saNtos 
dos saNtos, aNtoNio iVaNdsoN dE oliVEira PErEira, JoÃo alEX 
MacaPUNa NUNEs, aNdrÉ soarEs PErEira, aNtoNio ElitoN da cos-
ta alBUQUErQUE, aNa clEidE cordEiro oliVEira, JUditE PortilHo 
BorGEs, MaNUEl dE NaZarÉ rodriGUEs Morais, JUciVaN dE MacE-
do, GErsoN sodrÉ PiNHEiro, JEaNE rosE dE laNa, lEilE BarBosa 
dE soUZa, iVaNilda dE loUrdEs raiol dE caMPos, NEUcEli Viot-
to diEl, EriVaNE do carMo taVarEs, tErEZa cristiNa dos saNtos 
VEloso, Maria raiMUNda saNtaNa foNtE, arMaNdo rosa fErrEi-
ra dE soUsa, alEXaNdrE castElo BraNco BEZErra, EltoN cUNHa 
E silVa, JosUÉ da lUZ costa, PatrÍcia da crUZ dias, daiaNE ro-
driGUEs coElHo, adriaNa MoraEs PiMENtEl, rodriGo sErrÃo dE 
Brito, rosÂNGEla corrÊa PiNHEiro, JErfErsoN da silVa MartiNs, 
MatEUs isaac PoMPEU cUNHa, saNdra storcK XaViEr, daGoBErto 
alVEs dos saNtos, JoNas silVa costa, alEXsaNdra ViEira dE soU-
sa, sHirlEi loPEs dE soUZa raNiEri, aNtÔNia MarlENE MEirElEs 
Barroso, EliZÂNGEla silVa dE soUsa, lUciaNa do carMo fErrEira 
Garcia, MarcÉlia riBEiro dE carValHo, fraNcisca Maria fErrEi-
ra MariNs, istaEl silVa soUZa, ValMiclEidE rodriGUEs da silVa, 
lUciEr NEiVa corrÊa, aNa lÚcia NUNEs fUrtado, fraNciNEtE do 
socorro corrÊa  dE aBrEU, adriaNa da lUZ aMoriM dE MElo, sil-
Via alMEida dE soUZa, KEllYaNNE do carMo sacraMENto BarBosa, 
JUcilENE dos saNtos fErrEira, ilcÉlia dE soUsa MiraNda, iris 
rEGiNa PiNHEiro, ricardo salEs silVa, daNUta alBUQUErQUE Ma-
cÊdo, laUrENildo rodriGUEs da cUNHa, rosiNEi silVa saNtos, 
EdiNEY foNsEca dE aQUiNo, UdilENE dE soUZa PiMENtEl, Paola ca-
roliNE corrEa dE MiraNda, ildENÊ frEitas da silVa Mota, JosilE-
NE PErEira do carMo dE soUZa, aldilENE WaQUiM Maia dE soUsa, 
Maria sirlENE Gaia EstEVaM, liaNGE oliVEira cordEiro rocHa, 
dário dias da silVa filHo, WaldirENE carValHo aNtÔNio JosÉ, 
darliNG JaNNE da silVEira ViEira, ViViaNY aNdrEss MacÊdo fEr-
rEira, raiMUNda irENildE caMUrÇa da silVa, iolaNda do socor-
ro iZidoro da silVa, ariaNa PEssoa riBEiro, roBErto Barros da 
silVa, KEllY cristiNa araÚJo dE MElo, EdiVar Maria alVEs fErNaN-
dEs, aNa cristiNa socorro crUZ PaiXÃo, WaNda HElENa riBEiro 
da silVa, rita dE cássia dE soUZa do carMo, rafaEla GoNÇal-
VEs dE Brito, Marcos BENiGNo silVa MartiNs, MarcElo Barros 
caPEla, ElBaNEi silVa dE frEitas, iaNa alBUQUErQUE costa sarÉ, 
carla GisElE NErY fEitosa dE frEitas, aMaNda caroliNE da silVa 
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soarEs, aroldo carNEiro, EliaNa do socorro Barros forMiGo-
sa, HEitor odair rotHstEiN, aNdrEá JEaNNE soUsa crUZ soarEs, 
adriaNE raQUEl saNtaNa dE liMa, adolfo da costa oliVEira NEto, 
Karla isaBEllE soUsa GodiNHo, EdNa aNtoNia PErEira da silVa, 
claÚdia aNdrÉia BoNfiM aMoriM, MaUro lUiZ soarEs dE soUZa, 
rosaNa alMEida dE oliVEira, KEllY torrEs dos saNtos, rENilZa 
foNsEca da PaiXÃo, aNa diaNE PErEira ViNHotE, Eliara Priscila 
alBErtoNi, dÉBora cristiaNE fErNaNdEs raBElo, alda GUiMarÃEs 
GoNÇalVEZ, MiriaNE soUZa silVa, Maria GorEtE torrEs da silVa, 
BENEdita JosiaNa dE soUZa rodriGUEs, roGÉrio dias liMa, Val-
dENEi taVarEs caraNHa, JosiVaNE PErEira costa, PatrÍcia fErrEi-
ra rodriGUEs, lEila solaNGE BarBosa raMirEs, iVaNEtE fiGUEira 
liMa da silVa, KrYssia taiNá fErNaNdEs saNtos, adriaNo aUGUs-
to costa da silVa, Maria liNdalVa Batista MartiNs, lissaNdra 
PEdroso silVa,  raiMUNda rEis, cristiaNo do socorro oliVEira 
taVarEs, safira da silVa loUriNHo, ValdENi saNtos da silVa, Na-
racY Maria dE soUZa PErEira, odiNÉia socorro alVEs da silVa, 
Marili fErNaNdEs dE soUsa, MarcEliNo JosÉ aBdoN MElo, Márcio 
JosÉ raMos do carMo, aNa KariNa riBEiro QUadros, alEXaNdrE 
lUiZ da silVa, lÍGia do socorro oliVEira dE liMa, Patricia Garcia 
corrÊa, adEildo JosÉ caEtaNo, JociValdo ViEira da silVa, iVaNEY 
darliNG dE carValHo costa, dEBoraH da silVa HENriQUEs, aN-
drÉa dE oliVEira riBEiro fErNaNdEs, JaNEtE dE oliVEira dUartE, 
soNia Maria saNtos, BENEdita PiNHEiro do NasciMENto saNtos, 
MarloN da costa PErEira, HElissoN rEiNaldo dias BarBosa, Mar-
cilEi do socorro loBato dE MiraNda, sElMa do socorro corrÊa 
costa, rita dE cássia da foNsEca MarQUEs, cÉlia Maria da sil-
Va lEssa, Hilda aNtoNia dE MoUra dUartE, iVoNE PiNHEiro aMa-
ral, Maricilda silVa da silVa, GisEllE Maria PaMPolHa da costa, 
daNiEllE lEitE GoNÇalVEs, PÉrsida MacHado da coNcEiÇÃo, aNa 
carla dos saNtos tEiXEira, aNa BEatriZ PassiNHo MoNtEs, lUiZ 
aUGUsto GoMEs, EliaNa BarBosa Barata e saNdra sUElY MarQUEs 
PiNHEiro, aprovados nos concurso Público c-105, c-125, c-130 e c-154, 
realizados pela sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.

Protocolo: 703262
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.466, de 16 de seteMBro de 2021.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 011845/2021
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor cláUdio MorEira ViNaGrE, auditor de controle Ex-
terno – administrador de Banco de dados, matrícula nº 0101054, 30 (trinta) 
dias de licença prêmio, referente ao triênio de 28-11-2012/2015, nos termos 
do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 20-09 a 19-10-2021.

Protocolo: 705422
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.465, de 16 de seteMBro de 2021.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 296/2021, de 10-
09-2021, protocolizado sob o Expediente nº 011720/2021,
r E s o l V E:
coNcEdEr à servidora iracEMa torrEs silVa, auxiliar técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0100031, 10 (dez) dias de licença em prorroga-
ção para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, 
no período de 01 a 10-09-2021.

Protocolo: 705385
Portaria Nº 37.464, de 15 de seteMBro de 2021.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos do laudo Médico nº 205812a/1-crEM-sEad, 
de 09-09-2021,
coNsidEraNdo o Expediente nº 010767/2021,
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo carlos soarEs, auxiliar técnico de contro-
le Externo, matrícula nº 0695432, 15 (quinze) dias de licença em prorroga-
ção para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, 
no período de 08-09 a 22-09-2021.

Protocolo: 705104
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Objeto: Formação de registro de preços para aquisição de softwares apli-
cativos e servidores Microsoft, serviços técnicos especializados à plataforma de 
produtos contratados, conforme as especificações, condições, quantidades, caracte-
rísticas e prazos constantes no termo de referência-anexo i deste Edital.
Entrega do Edital: o Edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela 
internet, através dos portais www.licitacoes-e.com.br do BaNco do Brasil e 
o www.tce.pa.gov.br do triBUNal dE coNtas do Estado do Pará.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira por e-mail: gisele.queiroz@tce.pa.gov.br, nos termos do item 
12 do instrumento convocatório.

responsável pelo certame: Gisele Moura de Queiroz.
local de abertura: site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 30 de setembro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e dos documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 30 de setembro de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 
30 de setembro de 2021.
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira– Presidente do tcE/Pa.

Protocolo: 704713
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Número: 06/2021.
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para renovação da licença 
de suporte, aquisição de subscrição e licenciamento de alta disponibilidade, ser-
viços de implantação e consultoria para o software f5 Big iP atualmente em uso 
no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conforme condições, especifi-
cações, quantidades, características e prazos constantes no Edital
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, e do triBUNal dE coN-
tas do Estado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: renata.soa-
res@tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: renata Piqueira de andrade soares.
local de abertura: site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 05 de outubro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 05 de outubro de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 10 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 05 de outubro de 2021.
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do tcE/Pa.

Protocolo: 705555
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, com fundamento no inciso Vi do art. 43 da 
lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, resolve:
adJUdicar o objeto do certame à empresa dPJ arQUitEtos associa-
dos ltda, no valor de r$ 147.025,55.
HoMoloGar o procedimento licitatório do convite nº 01/2021, destina-
da à contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto 
básico arquitetônico, que subsidiará o estudo de viabilidade de obras de 
melhorias no anexo V do tribunal de contas do Estado do Pará, localizado 
na travessa Rui Barbosa, Belém-PA, de acordo com as especificações cons-
tantes no edital, visto que cumpriu todas as determinações legais.
Belém, 16 de setembro de 2021.
Maria de lourdes lima de oliveira
conselheira Presidente do tcE/Pa

Protocolo: 705391
triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
Pregão ELETRÔNICO nº 04/2021
terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, HoMoloGa o resultado dos itens 01e 02 do Pregão Eletrônico nº 
04/2021, para sistema de registro de Preços, tendo como objetivo aquisição 
de equipamentos de esterilização de ambientes – PUrificador dE ar, tendo 
como vencedora, a empresa GEMElo do Brasil data cENtErs, coMÉrcio 
E sErViÇos ltda - cNPJ:03.888.247/0001-84, para efeitos legais.
Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
 Maria de lourdes lima de oliveira
 Presidente – tcE/Pa

Protocolo: 705516
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 01/2021 - 8Pc/MPc/Pa
as Procuradoras de contas do Estado danielle fátima Pereira da costa e de-
íla Barbosa Maia tornam pública a recomendação nº 01/2021-8Pc/MPc/Pa, 
que é oriunda do Procedimento apuratório Preliminar nº 2020/0120-9, tendo 
como interessado a secretaria de Estado de saúde Pública – sEsPa, e cujo 
objeto é coletar subsídios acerca do programa de alimentação escolar durante 
o período de suspensão das aulas presenciais, decorrente das medidas de en-
frentamento do novo coronavírus (covid19) promovidas pelo estado do Pará.
o MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, por meio dos 
Procuradores de contas que ora subscrevem, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, com fundamento nos arts. 127, caput, 129, ii e 
iX, e 130 da constituição da república federativa do Brasil – crfB; art. 
27, parágrafo único, iV, da lei nº 8.625/93; art. 55, parágrafo único, iV, 



110  diário oficial Nº 34.703 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

da lei complementar Estadual n° 57/06; arts. 1º, 11, V, 13 e 15 da lei 
complementar Estadual n° 09/92; e, ainda, na resolução nº 07/2017, 
do colégio de Procuradores do Ministério Público de contas do Estado do 
Pará, e, considerando, dentre outros fatores, a celebração dos contratos 
nº 036/2020, nº 037/2020, nº 038/2020, nº 48/2020, nº 62/2020, nº 
66/2020, nº 103/2020, 104/2020, 05/2021, 16/2021, 17/2021, 27/2021, 
28/2021, 43/2021, 44/2021, 57/2021 e 58/2021;
rEcoMENda à secretaria de Estado de Educação que:
1- Realize os pagamentos aos contratados nos moldes como firmado nos 
respectivos contratos e termos de referência, com prévio empenho expedi-
do, e mediante atesto pelo fiscal designado, nos termos dos arts. 62 e 63, 
da lei nº 4.320/64, com base:
  a) nos extratos de utilização dos cartões magnéticos, devendo conter o número 
do cartão, valor utilizado, município e nome do estabelecimento onde foi utilizado; e
  b) nos relatórios de consumo, contendo o número do cartão, nome e ma-
trícula do aluno, escola, município e nome do estabelecimento, devidamente 
assinado pelo representante da empresa contratada e pelo fiscal do contrato.
2- realize a conferência de eventual saldo após a expiração da validade do cartão, deter-
minando sua devolução ao Estado, conforme previsto nos termos de referência;
3- disponibilize os relatórios de consumo gerados pelo sistema informatiza-
do de gerenciamento dos benefícios das empresas contratadas, em ordem 
cronológica de apresentação, no site oficial específico de transparência das 
contratações para enfrentamento da coVid-19, ou no site da secretaria, nos 
termos da lei nº 12.527/2011 e do art. 4º, § 2º, da lei nº 13.979/2020.
fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias úteis para a sEdUc informar o 
acatamento ou não das recomendações ora expendidas.
No caso de não aceitação, o Ministério Público de contas do Estado se re-
serva no direito de provocar a jurisdição do tcE/Pa.
Esta recomendação não dispensa o cumprimento dos demais comandos 
constitucionais, legais e infralegais e das decisões do controle externo ou 
judiciais relativos ao tema de que trata.
Belém, 03 de setembro de 2021.
daNiEllE fátiMa PErEira da costa
Procuradora de contas
titular da 8ª Procuradoria de contas
dEÍla BarBosa Maia
Procuradora de contas
titular da 6ª Procuradoria de contas

Protocolo: 705345
coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ
decisÃo de HoMoLoGaÇÃo de arQUiVaMeNto de PaP
Processo: 2019/0112-2
oBJEto: apuração da contratação de servidores temporários e comissio-
nados pelos órgãos e fundações públicas do Poder Executivo Estadual, para 
prestação de serviços próprios de advocacia.
iNtErEssado: secretaria de Estado de Planejamento e administração (sEad)
dEcidEM os Procuradores integrantes do conselho superior do Ministério Pú-
blico de contas, por unanimidade, homologar o arquivamento proposto, nos 
termos do art. 14 da resolução nº 007/2017 do colégio de Procuradores.
Belém, 10 de setembro de 2021.
Presidência do Exmo. sr. Procurador-Geral de contas Guilherme da cos-
ta sperry. Participaram do julgamento, além do Exmo. sr. Presidente, os 
Exmos. srs. Procuradores Patrick Bezerra Mesquita (relator), stephenson 
oliveira Victer e deíla Barbosa Maia.
Guilherme da costa sperry
Procurador-Geral de contas
Presidente do conselho superior
stephenson oliveira Victer
Procurador de contas
corregedor-Geral de contas
Patrick Bezerra Mesquita
Procurador de contas
secretário do conselho superior
deíla Barbosa Maia
Procuradora de contas
Membro do conselho superior

Protocolo: 705440
coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do 
estado do ParÁ
decisÃo de HoMoLoGaÇÃo de arQUiVaMeNto de PaP
Processo: 2019/0142-0
OBJETO: Verificação da real competitividade nos certames licitatórios na 
modalidade convite realizados pela sEdoP, bem como o índice de desconto 
auferido nos exercícios 2016, 2017, 2018 e 2019
iNtErEssado: secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas (sEdoP)
dEcidEM os Procuradores integrantes do conselho superior do Ministério Pú-
blico de contas, por unanimidade, homologar o arquivamento proposto, nos 

termos do art. 14 da resolução nº 007/2017 do colégio de Procuradores.
Belém, 10 de setembro de 2021.
Presidência do Exmo. sr. Procurador-Geral de contas Guilherme da costa 
sperry. Participaram do julgamento, além do Exmo. sr. Presidente, os Exmos. 
srs. Procuradores stephenson oliveira Victer e deíla Barbosa Maia (relatora). 
o Procurador de contas Patrick Bezerra Mesquita não participou da votação, 
uma vez que impedido por ser presidente do PaP em julgamento.
Guilherme da costa sperry
Procurador-Geral de contas
Presidente do conselho superior
stephenson oliveira Victer
Procurador de contas
corregedor-Geral de contas
deíla Barbosa Maia
Procuradora de contas
Membro do conselho superior

Protocolo: 705442
coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do 
estado do ParÁ
decisÃo de HoMoLoGaÇÃo de arQUiVaMeNto de PaP
Processo: 2020/0123-4
oBJEto: coleta de subsídios para a análise da legalidade da contratação 
emergencial da empresa KaPa caPital facilitiEs, por meio do contrato 
nº 16/2020, e informações acerca do prosseguimento do certame licitató-
rio (processo nº 2020/688150).
iNtErEssado: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
dEcidEM os Procuradores integrantes do conselho superior do Ministério 
Público de contas, por unanimidade, homologar o arquivamento proposto, 
com o monitoramento das recomendações expedidas, nos termos do art. 
14 da resolução nº 007/2017 do colégio de Procuradores.
Belém, 10 de setembro de 2021.
Presidência do Exmo. sr. Procurador-Geral de contas Guilherme da cos-
ta sperry. Participaram do julgamento, além do Exmo. sr. Presidente, os 
Exmos. srs. Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, stephenson oliveira 
Victer (relator) e deíla Barbosa Maia.
Guilherme da costa sperry
Procurador-Geral de contas
Presidente do conselho superior
stephenson oliveira Victer
Procurador de contas
corregedor-Geral de contas
Patrick Bezerra Mesquita
Procurador de contas
secretário do conselho superior
deíla Barbosa Maia
Procuradora de contas
Membro do conselho superior

Protocolo: 705444
coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do 
estado do ParÁ
decisÃo de HoMoLoGaÇÃo de arQUiVaMeNto de PaP
Processo: 2021/0111-3
oBJEto: colher informações perante a UEPa sobre o exame dos fatos e 
das circunstâncias que levaram à definição do valor cobrado a título de taxa 
de inscrição no Edital do concurso Público nº 36/2021-UEPa
iNtErEssado: Universidade do Estado do Pará (UEPa)
dEcidEM os Procuradores integrantes do conselho superior do Ministério 
Público de contas, por unanimidade, homologar o arquivamento proposto, 
com o monitoramento das recomendações expedidas, nos termos do art. 
14 da resolução nº 007/2017 do colégio de Procuradores.
Belém, 10 de setembro de 2021.
Presidência do Exmo. sr. Procurador-Geral de contas Guilherme da costa 
sperry. Participaram do julgamento, além do Exmo. sr. Presidente, os Exmos. 
srs. Procuradores stephenson oliveira Victer (relator) e deíla Barbosa Maia. 
o Procurador de contas Patrick Bezerra Mesquita não participou da votação, 
uma vez que impedido por ser presidente do PaP em julgamento.
Guilherme da costa sperry
Procurador-Geral de contas
Presidente do conselho superior
stephenson oliveira Victer
Procurador de contas
corregedor-Geral de contas
deíla Barbosa Maia
Procuradora de contas
Membro do conselho superior

Protocolo: 705446
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2911/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E s o l V E:
dEsiGNar como membro da Equipe de apoio a servidora aNa Priscila corrEa da 
silVa e, no seu impedimento, cristiNa Maia, para atuar no convite vinculado ao 
Processo administrativo nº 014/2021-sGJ-ta, contratação dos 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, para análise 
técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, em substituição à 
designação contida na Portaria nº. 2551/2021-MP/PGJ de 20 de agosto de 2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705614
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2893/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais; e 
considerando os termos do ofício n.º 196/2021-1PG/PGM, de 31/08/2021, 
protocolizado no “siP” sob o n.º 12629/2021, em 31/08/2021,
r E s o l V E:
i - disPENsar, a contar de 01/09/2021, a Promotora de Justiça PaUla 
caroliNE NUNEs MacHado da função de coordenador da região 
administrativa 05 - Nordeste iii, designada pela Portaria n.º 1627/2021-
MP/PGJ, de 22/06/2021, publicada no d.o.E. de 24/06/2021.
ii - disPENsar, a contar de 01/09/2021, a Promotora de Justiça 
HElEM talita lira foNtEs da função de Vice-coordenador da região 
administrativa 05 - Nordeste iii, designada pela Portaria n.º 1627/2021-
MP/PGJ, de 22/06/2021, publicada no d.o.E. de 24/06/2021.
iii - dEsiGNar a Promotora de Justiça HElEM talita lira foNtEs para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador da re-
gião administrativa 05 - Nordeste iii, no período de 01/09 a 31/12/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 2894/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais; e 
considerando os termos do ofício n.º 062/2021-MP/PGJ/cao-criMiNal, de 
24/08/2021, protocolizado no “siP” sob o n.º 12516/2021, em 30/08/2021,
r E s o l V E:
i - dEsiGNar os membros abaixo discriminados para, sem prejuízo de 
suas atribuições, comporem o Grupo de trabalho de Execução Penal e sis-
tema Penitenciário, a contar de 31/08/2021, até ulterior deliberação:
1) aliNE JaNUsa tElEs MartiNs;
2) aNa Maria MaGalHÃEs dE carValHo;
3) aNdrÉ caValcaNti dE oliVEira;
4) aNtÔNio MaNoEl cardoso dias;
5) daNiElla Maria dos saNtos dias;
6) daNYllo PoMPEU colarEs;
7) dUllY saNaE araÚJo otaKara;
8) EdiVar caValcaNtE liMa JÚNior;
9) frEdErico aUGUsto dE Morais frEirE;
10) JEaNNE Maria farias dE oliVEira;
11) JosÉ Maria GoMEs dos saNtos;
12) MaGdalENa torrEs tEiXEira;
13) ociralVa dE soUZa farias taBosa;
14) PaloMa saKalEM; e,
15) saMir tadEU MoraEs daHas JorGE.
ii - rEVoGar, a contar de 31/08/2021, as designações em contrário.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705086
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 063/2021-sGJ-ta.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2021-MP/Pa.
objeto: serviço de restauração e polimento de piso em granito das áreas de circu-
lação, halls, espera e recepção de Prédios do MPPa no centro Histórico de Belém.
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por item).
tipo de licitação: Menor Preço.
Entrega do Edital: No site https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou no Portal 
da transparência no site www.mppa.mp.br.
observação: UasG - 925980.

responsável pelo certame: lays favacho Bastos.
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
data da abertura: 01/10/2021.
Hora da abertura: 09h (NoVE) Horas – Horário dE BrasÍlia.
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais;
Elemento: 4490-39 - outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: cEsar BEcHara NadEr Mattar JÚNior.

Protocolo: 705402
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNcorrÊNcia Nº 002/2021-MP/Pa
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, por meio da comissão Perma-
nente de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de habilita-
ção referente à coNcorrÊNcia Nº 002/2021-MP/Pa, do Processo adminis-
trativo n.º 103/2020-sGJ-ta, que tem como objeto o registro de Preços para 
serviços de elaboração de projetos de arquitetura e projetos complementares:
1) Todas as empresas participantes foram enquadradas como beneficiárias da Lei nº 
123/06, uma vez terem apresentado toda a documentação exigida no item 6 do edital;
2) foi iNaBilitada a empresa cBr ENGENHaria s/s ltda em razão do 
não atendimento ao subitem 8.2.3.3 do Edital, uma vez que, apesar de in-
dicar na relação da equipe técnica que o engenheiro civil Eduardo carboni 
é sócio da empresa, tal condição não pode ser comprovada, haja vista que 
o referido profissional não consta no quadro societário, tampouco dentre os 
signatários da 14ª alteração do contrato social apresentada pela licitante 
em sua documentação de habilitação, restando não configurado o vínculo 
permanente do aludido engenheiro com a empresa licitante;
3) foi iNaBilitada a empresa araM arQUitEtUra UrBaNisMo E ENGE-
NHaria ltda em razão do não atendimento ao subitem 8.2.3.2 do Edital, 
uma vez que a relação de equipe técnica apresentada pela licitante não indica 
todos os responsáveis técnicos pelos serviços elencados nas alíneas “a” à “r” 
do referido subitem; também fica INABILITADA por não atender à alínea “p” 
do subitem 8.2.3.2 do Edital, uma vez que não indicou engenheiro mecânico 
com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de circulação Vertical, 
conforme item 7.10 do Projeto Básico; também fica INABILITADA em razão 
do não atendimento ao subitem 8.2.3.4, uma vez que não foi indicado o tipo 
de edificação projetada nas Certidões de Acervo Técnico apresentadas em 
nome da arquiteta carla Gabriely de oliveira Bessa Manfrin, não sendo pos-
sível verificar se as referidas Certidões se referem à edificação pública ou co-
mercial compatível com o objeto licitado, conforme exige o subitem 8.2.3.4; 
também fica INABILITADA em razão de não ter apresentado as Notas Ex-
plicativas exigidas nos subitens 8.2.5.2.1.1 e 8.2.5.2.1.2, bem como os de-
mais demonstrativos contábeis, conforme solicitam os subitens 8.2.5.2.1.1 e 
8.2.5.2.1.2 do Edital, que devem ser atendidos de acordo com o normativo 
contábil adotado pela empresa, o qual não pode ser identificado em virtude 
da ausência das Notas Explicativas;
4) foi iNaBilitada a empresa oliVEira araÚJo ENGENHaria ltda, 
uma vez que não apresentou as Notas Explicativas exigidas nos subitens 
8.2.5.2.1.1 e 8.2.5.2.1.2, bem como os demais demonstrativos contábeis, 
conforme solicitam os subitens 8.2.5.2.1.1 e 8.2.5.2.1.2 do Edital, que devem 
ser atendidos de acordo com o normativo contábil adotado pela empresa, o 
qual não pode ser identificado em virtude da ausência das Notas Explicativas;
5) foram HaBilitadas as empresas oMM arQUitEtUra E coNstrUÇÃo 
ltda e Ji ProJEtos E coNstrUÇÕEs ltda, uma vez terem atendido to-
das as exigências do item 8 do Edital;
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 16 de setembro de 2021.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 705356
.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Núm. do convênio: 004/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e caiXa EcoNÔMica fEdEral.
objeto: realização de consignação em folha de pagamento de parcelas re-
ferentes a empréstimos e financiamentos concedidos pela CAIXA ECONÔ-
Mica fEdEral – caiXa aos membros e servidores do Ministério Público.
data da assinatura: 16/09/2021.
Vigência: 17/09/2021 a 17/09/2022.
foro: Justiça federal, seção Judiciária do Pará
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procurador 
Geral de Justiça.

Protocolo: 705407
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2895/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a lEoNardo JorGE liMa caldas, ProMo-
tor dE JUstiÇa, Matrícula n.º 999.2696, lotado na Promotoria de Justiça 
de redenção, a importância de r$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
8/9/2021 até 7/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.540,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
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quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2896/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a MEliNa alVEs BarBosa, Matrícula n.º 
999.1554, Promotora de Justiça de Bonito, a importância de r$ 3.000,00 
(três mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 3/9/2021 até 2/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.000,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2897/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E:coNcEdEr a dioNÍsio E soUZa GoMEs, assEssor dE 
ProMotoria dE JUstiÇa dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula nº 999.2910, lo-
tado na Promotoria de Justiça de Melgaço, a importância de r$ 3.000,00 
(três mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 2/9/2021 até 1º/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 900,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.100,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2898/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a daiaNa raQUEl dÓria dE soUZa, as-
sEssora dE ProMotoria dE JUstiÇa dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 
999.2915, lotada na Promotoria de Justiça de capitão Poço, a importância 
de r$ 1.485,00 (hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 8/9/2021 até 
7/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 250,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.235,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2899/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a faBricio BarrEto NasciMENto, aUXiliar 
dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2600, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de soure, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 9/9/2021 até 
8/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.500,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.500,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Portaria Nº 2900/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a MarlY PaiXÃo alEiXo dos rEis, aUXiliar 
dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.1378, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de inhangapi, a importância de r$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e 
noventa reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 3/9/2021 até 2/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 400,00
3390-36 - o.s. terceiros – P. física - r$ 2.590,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2901/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a lUciaNa dE JEsUs da silVa oliVEira, 
aUXiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Pro-
motoria de Justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 3.000,00 (três 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 31/8/2021 até 30/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758-Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 Material de consumo r$ 800,00
3390-36 o.s. terceiros - P. física r$ 2.200,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 2902/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr a aNa WaNdErlEia MartiNs dos saNtos, 
aUXiliar dE sErViÇos GErais, Matrícula n.º 999.1507, lotada na Pro-
motoria de Justiça de curuçá, a importância de r$ 3.000,00 (três mil re-
ais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplica-
ção 1º/9/2021 até 31/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 300,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.700,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEP

Protocolo: 705091
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0403/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
aUtoriZar o gozo de férias por servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio Nº dE 
dias PErÍodo

48584/2019 alZira PiNto frEitas 2016/2017 30 18/11 a 17/12/2019
49626/2019 aMaNda BorGEs dE oliVEira 2018/2019 20 25/11 a 14/12/2019

52328/2019 aNa fraNcisca Maria da silVa dos 
saNtos 2018/2019 23 13/01 a 04/02/2020

51043/2019 aNdrE dE alMEida fErNaNdEZ da 
silVa 2018/2019 12 09 a 20/12/2019

43745/2019 aNdrE lEao rocHa 2018/2019 15 07 a 21/10/2019
47258/2019 aNtoNio Marcos da silVa fErrEira 2018/2019 9 21 a 29/11/2019
47343/2019 claYtoN aNdradE dias 2018/2019 22 19/11 a 10/12/2019
48723/2019 cosME loBato cordEiro 2017/2018 30 18/11 a 17/12/2019
51097/2019 dENisE costa ViaNa 2018/2019 22 06 a 27/01/2020

48316/2019 diEMis MaNoEl cardoso da silVa 2018/2019 30 18/11 a 17/12/2019
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47506/2016 EdNEY JosUE soUZa calaNdriNi 2015/2016 5 04 a 08/10/2016

47351/2019 ElaiNE caroliNE MartiNs dE sallEs 
GUiMaraEs 2018/2019 16 26/11 a 11/12/2019

47351/2019 ElaiNE caroliNE MartiNs dE sallEs 
GUiMaraEs 2017/2018 8 12 a 19/12/2019

47301/2019 ElYdiaNE da costa MEMoria 2018/2019 14 20/11 a 03/12/2019
37067/2019 EVErtoN da silVa PiNHEiro 2018/2019 30 19/08 a 17/09/2019

48356/2019 JEffErsoN lUiZ do NasciMENto 
riBEiro 2018/2019 16 04 a 19/12/2019

47951/2019 Karla KariME VascoNcElos GUEr-
rEiro 2018/2019 14 08 a 21/01/2020

48104/2019 lUciaNa acioli dE alMEida 2017/2018 30 11/11 a 10/12/2019
48457/2019 lUis carlos fErrEira silVa 2018/2019 30 07/01 a 05/02/2020
20759/2019 Marcio JorGE dE soUsa Passos 2017/2018 15 08 a 22/05/2019
51588/2019 Maria dE loUrdEs BarBosa da cUNHa 2018/2019 9 07 a 15/01/2020
48373/2019 MicHEllE da costa taVarEs Barradas 2015/2016 30 04/11 a 03/12/2019
46712/2019 oZilEa soUZa costa 2018/2019 19 29/10 a 16/11/2019
35218/2019 PaUlo aNdrE rocHa MENdEs 2018/2019 30 02/09 a 01/10/2019
50911/2019 PaUlo sErGio da silVa soarEs 2018/2019 14 12 a 25/02/2020

50867/2019 Priscila NasciMENto GoMEs frEirE 2018/2019 23 16/12/2019 a 
07/01/2020

35109/2019 rEGiaNE do socorro EsPirito saNto 
rEGo 2018/2019 16 29/07 a 13/08/2019

47137/2019 rosa Maria fErrEira dos saNtos 2018/2019 8 04 a 11/11/2019

48530/2019 sYlVia cHristiNa soUZa dE oliVEira 
saNtos 2017/2018 8 11 a 18/12/2019

51095/2019 VENUsa Maria saNtos frEirE 2018/2019 9 06 a 14/01/2020
47348/2019 WaldoMiro oliVEira MoNtEiro 2018/2019 14 06 a 19/12/2019

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 Belém, 08 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça,
para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0407/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
altErar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado do 
Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aNtiGo PErÍodo NoVo

43254/2019 aNa caroliNE dE soUsa fErrEira 2018/2019 21/10 a 
19/11/2019

28/10 a 
26/11/2019

31343/2019 claUdia isaNa BENtEs Batista 2018/2019 01 a 30/07/2019 06/01 a 
04/02/2019

46817/2019 GildENisE NEGrao dos saNtos 2018/2019 29/10 a 
13/11/2019

31/10 a 
15/11/2019

41705/2019 iGor BarBosa costa 2018/2019 07/01 a 
05/02/2019

16/09 a 
15/10/2019

31507/2019 lUaNa dE castro saUMa 2018/2019 01 a 30/07/2019 19/07 a 
17/08/2019

41665/2019 MicHEllE BarBosa dE Brito 2018/2019 16/09 a 
15/10/2020

13/01 a 
11/02/2020

44581/2019 PaUlo sErGio frota E silVa 
JUNior 2018/2019 04/11 a 

03/12/2019
03/11 a 

02/12/2020

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 Belém, 09 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça,
para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0410/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
coNcEdEr e aUtoriZar férias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo

43519/2019 aMaNda NatHalia GalVao GUioMariNo 2018/2019 20/05 a 03/06/2019 e 
31/07 a 14/08/2019

47557/2019 diEGo aUGUsto silVa dos rEis 2018/2019 20/11 a 19/12/2019

56759/2015 EdirsoN oliVEira da silVa 2014/2015 09/12/2015 a 
07/01/2016

8798/2017 MaNoEl MaUricio raMos NEto 2016/2017 17/04 a 16/05/2017

46198/2019 Paolla alaNa sHaroN araUJo liMa Brito 
dE oliVEira 2018/2019 04/05 a 02/06/2020

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 Belém, 09 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça,
para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0419/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNtar dE dias
rEstaNtEs

25473/2017 BrENda PraZErEs dE 
caMPos raMos 2014/2016 19/06 a 

03/07/2017 23/06/2017 11

28528/2017 BrUNo fiGUEirEdo 
PaNtoJa dE MiraNda 2014/2015 03/07 a 

01/08/2017 14/07/2017 19

31242/2017 dEiVE HENVErsoN Bor-
GEs dos saNtos 2016/2017 17/07 a 

15/08/2017 04/08/2017 6

40275/2017 dErEcK lUaN ViaNa dE 
VascoNcElos 2016/2017 18/09 a 

17/10/2017 02/10/2017 12

48219/2018 HUrias PiNHEiro 
aNdradE 2016/2017 10/10 a 

08/11/2018 17/10/2018 23

38064/2016 lEoNardo BENcHiMol 
dE Matos 2014/2015 25/07 a 

23/08/2016 29/07/2016 19

- liEGE Maria loPEs 
WaNdErlEY 2015/2016 09/06 a 

08/07/2016 27062016 12

36443/2016 lUaNa caMilE sEaBra 
GoNcalVEs fEio 2015/2016 01 a 

30/07/2016 18/07/2016 13

22395/2016 MarcEla aUGUsto 
toPPiNo 2014/2015 15/04 a 

03/05/2016 20/04/2016 14

42147/2016 Marco aNtoNio GoNcal-
VEs VasQUEs 2015/2016 16/08 a 

14/09/2016 26/08/2016 20

46124/2016
Maria sYlVia NEGrao 

rodriGUEs oliVia 
saNtos

2014/2015 07 a 
30/07/2016 26/09/2016 7

38739/2016 MicHElE dE PaUla 
MaciEl tEiXEira 2014/2016 18/07 a 

16/08/2016 02/08/2016 15

38070/2016 MoisEs BarcEssat 2015/2016 13/07 a 
11/08/2016 29/07/2016 14

2960/2017 oZilEa soUZa costa 2014/2015 12 a 
23/01/2017 19/01/2017 5

36162/2016 ricardo aUGUsto foN-
sEca ParaNHos 2015/2016 24/06 a 

23/07/2016 15/07/2016 9

38744/2016 roBErta silVEira d oli-
VEira dE araUJo costa 2014/2015 18/07 a 

16/08/2016 02/08/2016 15

5090/2017 roMUlo alVEs fErrEira 
saNtos 2015/2016 09/01 a 

07/02/2017 01/02/2017 7

7568/2017 saraH castElo oliVEira 
sEriQUE dE aNdradE 2015/2016 01 a 

20/02/2017 17/022017 4

47996/2017 siMY dE alMEida corrEa 2015/2016 06 a 
26/11/2017 21/11/2017 6

47996/2017 siMY dE alMEida corrEa 2016/2017 27 a 30/112017 27/11/2017 4

50600/2017
sYlVia cHristiNa 

fErrEira lassaNcE dE 
carValHo

2015/2016 27/11 a 
11/12/2017 04/12/2017 8

36414/2016 tirZa ElEoNora dE Na-
ZarE BENoNE saBBa 2015/2016 04/07 a 

02/08/2016 14/07/2016 20

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NistratiVa.
 Belém, 13 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça,
 para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705109
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria iNQUÉrito ciViL 020/2021-MP/3ªPJM
 o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Promotora 
de Justiça de Marituba titular, dra. Priscilla tErEZa dE araÚJo costa 
MorEira, no uso de suas atribuições de defesa dos direitos constitucio-
nais fundamentais, do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa 
de Marituba, vem no pleno uso de suas funções previstas no art. 129, iii, 
da constituição federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 
347/1985, art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 
do conselho Nacional do Ministério Público, resolve instaurar o presente 
inquérito civil siMP nº. 001292-025/2020.
iNVEstiGado: HosPital dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia aUGUsto cHaVEs - MaritUBa
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iNtErEssados: MiNistErio PÚBlico do Estado do Pará
oBJEto da aPUraÇÃo: Promover a coleta de informações e demais dili-
gências, no sentido de apurar irregularidades no funcionamento do Hospi-
tal Augusto Chaves, mais especificamente no que concerne ao registro dos 
pontos dos trabalhadores lotados no referido hospital e jornada de traba-
lho, além do não recolhimento do iNss para a previdência social, apesar 
de constar desconto na folha de pagamento.
Priscilla tErEZa dE araÚJo costa MorEira (3ª Promotora de Justiça 
cível e de defesa dos demais direitos constitucionais fundamentais, do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 705613
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 018/2021/MP/2ª PJca
o 2º Promotor de Justiça de conceição do araguaia/Pa, com fundamento 
no art. 52, Vi, alínea “a” da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inciso Vi da resolução nº 23 do cNMP, 17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i e 
art. 32, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 001032-382/2021 que se encontra a 
disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, situada 
na avenida couto Magalhães, 2476, centro, cEP 68.540-000 – conceição 
do araguaia/Pa. fone/fax: (94) 3421-1218.
Portaria nº 018/2021/MP/2ª PJca
Assunto: Apurar possível desvio de finalidade no uso de combustível e/ou 
uso excessivo e desproporcional para atendimento das necessidades da 
câmara Municipal de conceição do araguaia/Pa.
alfrEdo MartiNs dE aMoriM – ProMotor dE JUstiÇa.

Protocolo: 705640
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 017/2021/MP/2ª PJca
o 2º Promotor de Justiça de conceição do araguaia/Pa, com fundamento 
no art. 52, Vi, alínea “a” da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inciso Vi da resolução nº 23 do cNMP, 17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i e 
art. 32, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 001071-382/2021 que se encontra a 
disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, situada 
na avenida couto Magalhães, 2476, centro, cEP 68.540-000 – conceição 
do araguaia/Pa. fone/fax: (94) 3421-1218.
Portaria nº 017/2021/MP/2ª PJca
assunto: apurar possível burla a procedimentos licitatórios quanto a aquisição de 
insumos para o combate da coVid-19 no município de conceição do araguaia/Pa.
alfrEdo MartiNs dE aMoriM – ProMotor dE JUstiÇa.

Protocolo: 705636
extrato da Portaria nº 043/2021-4ºPJdPPMa do inquérito civil 
nº 000134-125/2020–4ºPJdPPMa
sua Excelência o senhor doutor rodiEr Barata ataÍdE, 4º Promotor de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna público a 
instauração do inquérito civil nº 000134-125/2020-4ºPJdPPMa.
Portaria nº 043/2021 - 4ºPJdPPMa
data: 05/07/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades em processo de contratação, termos 
de referência e contratos para terceirização dos serviços do laboratório Jayme 
aben-attar, da fundação santa casa de Misericórdia do Pará (fscMPa).
Promotor de Justiça: rodiEr Barata ataÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 705632
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 006/2021-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil  siMP 012297-031/2018
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de santarém de direitos cons-
titucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira 
saNtaNa, torna pública a instauração de inquérito civil  siMP nº 012297-
031/2018, 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.
Portaria  nº 006/2021-MP/9ºPJ/stM.
investigado: MUNicÍPio dE BEltErra.
Assunto: “ apurar a ausência de ato normativo que fixe a remuneração dos ser-
vidores contratados temporariamente para exercer funções públicas no Município 
de Belterra, tendo em vista a necessidade de assegurar o princípio da transpa-
rência pública e demais previstos no art. 37 da constituição federal.”
diEGo BElcHior fErrEira saNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 705673
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 29/2021-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com su-
pedâneo no art. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; art. 26, i, da 
lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 54, i, da 
lei complementar Estadual nº 057/06 (lei orgânica do Ministério Público do 
Estado do Pará), e art. 8º, inciso iii da resolução nº 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público do Estado do Pará e art. 31, inciso iii da re-
solução nº 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo para acompanhamento de di-
reito individual indisponível nº 000026-352/2021, que visa acompanhar a 
política pública de atendimento neonatal do município de colares e o suposto 
aumento nos índices de mortalidade infantil. 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: 705666

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 026/2021-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotora de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/Pa, com 
fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
24, §1°, inciso i da rEsolUÇÃo Nº 007/2019–cPJ, de 13 de junho de 2019, 
torna pública a instauração do inquérito civil nº 000038-200/2020-MP/1ªP-
Jdc, que se encontra à disposição no 1° cargo da Promotoria de Justiça de 
direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Mo-
ralidade administrativa de ananindeua/Pa, situada na rodovia Br-316, Km 
08, s/n, cEP 67.030-000, ananindeua/Pa, telefone: (91) 3239-4847.
Portaria Nº 026/2021-MP/1ªPJdc
oBJEto: “aPUrar sUPosta irrEGUlaridadE No ProcEsso dE dis-
PENsa dE licitaÇÃo da UPa 24H daNiEl BErG (icUÍ), No tErMo dE 
colaBoraÇÃo N° 01/2018, firMado ENtrE o MUNicÍPio dE aNaNiN-
dEUa, Por MEio da sEcrEtaria dE saÚdE - sEsaU E o iNstitUto 
saÚdE E cidadaNia - isac, Para GEstÃo E oPEracioNaliZaÇÃo dos 
sErViÇos dE saÚdE do rEfErido EstaBElEciMENto dE saÚdE, No 
ÂMBito da PrEfEitUra MUNiciPal dE aNaNiNdEUa, soB a GEstÃo do 
aNtErior PrEfEito, sr. MaNoEl carlos aNtUNEs”
 fáBia MUssi dE oliVEira liMa – Promotora de Justiça.

Protocolo: 705660
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n.º 015/2021/3ªPJ criminal de Marabá
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 003030-930/2021 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 015/2021/3ªPJ criminal de Marabá
Envolvido: Município de Marabá.
assunto: fiscalizar de forma continuada o espaço de acolhimento destina-
do às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
francisca Paula Morais da Gama - Promotora de Justiça.

Protocolo: 705651
republicada por incorreção no D.O.E. de 15 de setembro de 2021
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:
i - disPENsar a servidora ElaiNE caroliNE MartiNs dE sallEs GUiMa-
RÃES, da 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, a contar de 01/09/2021.
ii - coNcEdEr à servidora aNdrEa Mara ciccio, ocupante do cargo de au-
xiliar de administração, lotada no Grupo Multidisciplinar de termo de referên-
cia, 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

Protocolo: 705646
Portaria Nº 0417/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
aUtoriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio Nº dE dias PErÍodo

128713/2021 alEXaNdrE dos saNtos costa 2020/2021 10 13 a 22/10/2021
118896/2021 aNtoNio Marcos PaiVa sodrE 2020/2021 30 01 a 30/07/2021
116063/2020 carMEN lUcia PiNHEiro da silVa 2018/2019 16 03 a 18/08/2020

121010/2021 cElia Maria dE MoUra Brito 2020/2021 30 19/07 a 
17/08/2021

116519/2020 claYtoN WoNGHaN da silVa 2019/2020 30 06/08 a 
04/09/2020

117530/2020 daNiElla socorro silVa E silVa 2019/2020 30 08/09 a 
07/10/2020

127641/2020 daViNa KElEN rodriGUEs cUrciNo 
dos saNtos 2011/2012 30 24/11 a 

23/12/2020

122545/2020 GEorGia HEsKEtH toscaNo 2017/2018 09 29/10 a 
06/11/2020

118492/2021 GEorGia HEsKEtH toscaNo 2020/2021 21 12/07 a 
01/08/2021

121076/2021 iVY rosas airEs dE oliVEira 2020/2021 30 26/08 a 
24/09/2021

126681/2020 JodEr lUiZ da silVa aZEVEdo 2019/2020 23 16/11 a 
08/12/2020
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119021/2021 JodEr lUiZ da silVa aZEVEdo 2020/2021 30 26/07 a 
24/08/2021

119195/2020 lENa claUdia loBato dE alEXaNdria 
lYNcH 2019/2020 30 08/09 a 

07/10/2020

105070/2021 lENa claUdia loBato dE alEXaNdria 
lYNcH 2020/2021 11 09 a 19/03/2021

108828/2021 tHais soarEs MENdEs 2019/2020 30 10/05 a 
08/06/2021

118312/2021 WaGNEr araGao salEs 2020/2021 30 06/07 a 
04/08/2021

128733/2021 WiltoN tosHiHiro MoNtEiro 
YaMaMoto 2020/2021 15 14 a 28/09/2021

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 13 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705108
Portaria Nº 0416/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
aUtoriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio Nº dE dias PErÍodo

106289/2021 BEatriZ aGUiar Mota 2019/2020 30 22/03 a 
20/04/2021

128459/2021 EdNalVa rosa dos saNtos 2019/2020 16 13 a 28/10/2021
116587/2021 EdsaNdro dUartE dE aNdradE 2020/2021 15 07 a 21/06/2021

123739/2020 filoMENa Maria PErEira 2005/2006 01 08/10/2020

123739/2020 filoMENa Maria PErEira 2017/2018 04 09 a 12/10/2020

127425/2021 filoMENa Maria PErEira 2020/2021 16 22/09 a 
07/10/2021

124154/2020 JEsUiNa carValHo WataNaBE 2018/2019 21 07 a 27/11/2020

124154/2020 JEsUiNa carValHo WataNaBE 2019/2020 22 16/10 a 
06/11/2020

112969/2021 Katia dE oliVEira carValHEiro 2019/2020 13 07 a 19/06/2021

125097/2020 laErcio dE MElo cardoso 2020/2020 30 03/11 a 
02/12/2020

109480/2021 laisE HElENa BarBosa araUJo salEs 
PiNHEiro 2020/2021 30 20/04 a 

19/05/2021
129004/2020 MaBio da silVa fUrtado 2019/2020 14 08 a 21/03/2021

115952/2020 Marco aNtoNio MaciEl da silVa 2019/2020 30 03/08 a 
01/09/2020

127561/2021 MicHElE dE PaUla MaciEl tEiXEira 2020/2021 30 27/09 a 
26/10/2021

128287/2021 Priscilla dias coUto saMPaio 2020/2021 13 07 a 19/01/2022
127006/2020 sUZE rEBEca salaZar dE araUJo 2018/2019 09 03 a 11/12/2020

116932/2021 tatiaNa laGEs aliVErti israEl 2020/2021 30 28/06 a 
27/07/2021

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 13 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705106
Portaria Nº 0420/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
altErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aNtErior NoVo PErÍodo

117134/2021 alEXaNdrE tHEo dE alMEida 
crUZ 2020/2021 01 a 30/07/2021 02 a 31/08/2021

128966/2021 aliNE daNiElli aGUiar PiNto 2020/2021 01 a 30/09/2021 01 a 30/06/2022
112086/2021 alZira PiNto frEitas 2020/2021 01 a 30/06/2021 10/01 a 08/02/2022
125470/2020 carla fortE caValcaNtE 2019/2020 20/11 a 19/12/2020 16/11 a 15/12/2020
118991/2021 dENisE costa ViaNa 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 19/07 a 17/08/2021

117931/2021 EdsaNdro dUartE dE 
aNdradE 2020/2021 07 a 21/06/2021 14 a 28/06/2021

125583/2021 ErNaNi BarBosa BraGa 2020/2021 03/09 a 02/10/2021 08/09 a 07/10/2021
104471/2021 JorGE lUiZ EstEVEs dias 2020/2021 01 a 30/06/2021 21/06 a 20/07/2021
117267/2021 laErcio dE MElo cardoso 2020/2021 01 a 30/08/2021 02 a 31/08/2021

109856/2021 lENa VEiGa E silVa aNdradE 2020/2021 11/05 a 09/06/2021 19/07 a 17/08/2021
118057/2021 lUcia da costa florENZaNo 2021/2021 01 a 30/09/2021 05/07 a 03/08/2021
115160/2020 lUcilENE da silVa aMaral 2019/2020 20/07 a 18/08/2020 01 a 30/06/2021

117855/2021 Marco aNtoNio MaciEl da 
silVa 2020/2021 01 a 30/07/2021 21/06 a 20/07/2021

124412/2021 Maria dE fatiMa MallEt fiMa 2020/2021 06/09 a 05/10/2021 07/01 a 05/02/2022

100141/2021 MilENa dE NaZarE PaNtoJa 
carValHo BENtEs 2020/2021 11/01 a 09/02/2021 27/01 a 25/02/2021

128540/2021 rosiaNE EstEVEs dos saNtos 2020/2021 18/10 a 16/11/2021 08/11 a 07/12/2021

113728/2021 sUZE rEBEca salaZar dE 
araUJo 2020/2021 01 a 30/04/2021 01 a 30/09/2021

124470/2021 tHais MilENE saloMao 
fraNco 2020/2021 08/09 a 07/10/2021 13/09 a 12/10/2021

117887/2020 VirGiNia Maria ViEira Brito 2019/2020 08/09 a 07/10/2020 11/01 a 09/02/2021
125906/2020 WilsoN dE oliVEira 2019/2020 18/11 a 17/12/2020 18/11 a 17/12/2021
127900/2021 WilsoN dE oliVEira 2020/2021 01 a 30/10/2021 30/09 a 29/10/2021

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 13 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705115
Portaria Nº 0427/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNtar dE dias
rEstaNtEs

122630/2020 carMEN lUcia PiNHEiro 
da silVa 2018/2019 03 a 18/08/2020 13/08/2020 06

121373/2020 claYtoN aNdradE dias 2019/2020 14/09 a 
13/10/2020 14/09/2020 30

120229/2021 clEidE do socorro da 
silVa aMaral 2020/2021 19/07 a 

17/08/2021 19/07/2021 30

122130/2021 dENisE costa ViaNa 2020/2021 19/07 a 
17/08/2021 27/07/2021 22

127489/2021 JaZiEl lEVY lEal GoMEs 2020/2021 20/11 a 
19/12/2021 20/11/2021 30

121618/2021 JosE alVEs rEis 2020/2021 05/07 a 
03/08/2021 21/07/2021 14

122934/2020 lENa claUdia loBato dE 
alEXaNdria lYNcH 2019/2020 08/09 a 

07/10/2020 24/09/2020 14

122071/2021 lENa VEiGa E silVa 
aNdradE 2020/2021 19/07 a 

17/08/2021 26/07/2021 23

124721/2020 lENoN JosE costa raiol 2019/2020 01 a 30/12/2020 01/12/2020 30

126157/2020 lEoNardo BENcHiMol 
dE Matos 2019/2020 19/11 a 

18/12/2020 19/11/2020 30

121266/2021 lUcia da costa flo-
rENZaNo 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 15/07/2021 20

114095/2021 lUcilENE da silVa 
aMaral 2019/2020 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30

104848/2021 MilENa dE NaZarE PaN-
toJa carValHo BENtEs 2020/2021 27/01 a 

25/02/2021 11/02/2021 15

128985/2021 silVio Victor NasciMEN-
to triNdadE 2019/2020 09 a 20/09/2021 13/09/2021 08

116236/2021 tHais soarEs MENdEs 2019/2020 10/05 a 
08/06/2021 01/06/2021 08

120971/2020 Victor claUdio araUJo 
PicaNco da silVa 2019/2020 08/09 a 

07/10/2020 08/09/2020 30

128975/2021 Victor claUdio araUJo 
PicaNco da silVa 2020/2021 08/09 a 

07/10/2021 13/09/2021 25

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 15 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705137
Portaria Nº 0426/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:
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Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNtar dE dias
rEstaNtEs

116604/2020 alEXaNdrE aUGUsto 
fErraZ BEZErra 2019/2020 15/07 a 

13/08/2020 07/08/2020 07

109103/2021 BEatriZ aGUiar Mota 2019/2020 22/03 a 
20/04/2021 26/03/2021 26

121980/2021 cElia Maria dE MoUra 
Brito 2020/2021 19/07 a 

17/08/2021 26/07/2021 23

117231/2020 claYtoN WoNGHaN da 
silVa 2019/2020 06/08 a 

04/09/2020 17/08/2020 19

114129/2021 daNiElla socorro silVa 
E silVa 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30

110718/2021 Erica ciNara PErEira 
dos saNtos 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

115731/2020 EVa PiNHEiro Bitar 
Garcia 2019/2020 20 a 30/07/2020 27/07/2020 04

117901/2020 iVY rosas airEs dE 
oliVEira 2019/2020 01 a 30/09/2020 01/09/2020 30

123847/2020 JEssica lEao dos 
saNtos 2019/2020 19/10 a 

17/11/2020 19/10/2020 30

127429/2020 JEsUiNa carValHo 
WataNaBE 2018/2019 07 a 27/11/2020 19/11/2020 09

128687/2021 larissa MoNtEiro 
NasciMENto 2020/2021 23/08 a 

21/09/2021 08/09/2021 14

126591/2021 lEoNardo corrEa da 
costa 2020/2021 01 a 30/09/2021 01/09/2021 30

123120/2020 MicHElE dE PaUla MaciEl 
tEiXEira 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

121425/2020 NEila saNtos dE PaUla 
MoNtEiro 2019/2020 05/10 a 

03/11/2020 05/10/2020 30

112853/2021 sYlVia cHristiNa soUZa 
dE oliVEira saNtos 2020/2021 21/06 a 

20/07/2021 21/06/2021 30

121052/2021 tatiaNa laGEs aliVErti 
israEl 2020/2021 28/06 a 

27/07/2021 12/07/2021 16

120977/2021 WaGNEr araGao salEs 2020/2021 06/07 a 
04/08/2021 13/07/2021 23

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 15 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705131
Portaria Nº 0408/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
aUtoriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio Nº dE 
dias PErÍodo

126792/2021 doUGlas JosE dE PiNHo 2020/2021 30 13/09 a 
12/10/2021

117265/2020 filoMENa Maria PErEira 2018/2019 09 24/08 a 
01/09/2020

117606/2020 JacKliNE rocHa da rocHa 2019/2020 30 01 a 30/10/2020

127372/2021 JEsUiNa carValHo WataNaBE 2020/2021 17 23/09 a 
09/10/2021

121810/2020 Katia dE oliVEira carValHEiro 2019/2020 30 06/10 a 
04/11/2020

121754/2020 MaBio da silVa fUrtado 2019/2020 30 05/10 a 
03/11/2020

125011/2021 Marcia BEtHaNia dE alBUQUErQUE 
ViNaGrE 2020/2021 10 14 a 23/09/2021

110702/2021 Marcio dE oliVEira MENdEs 2020/2021 15 29/04 a 
13/05/2021

116969/2021 Mario sErGio dE aBrEU filHo 2020/2021 23 12/07 a 
03/08/2021

124045/2021 rEGEaNE aNdrEZa araUJo dE Brito 
NoBrE 2020/2021 30 16/08 a 

14/09/2021
119618/2021 roBErto cEsar tEiXEira dE saNtaNa 2019/2020 15 12 a 26/07/2021

119069/2021 saNdra socorro MoraEs da costa 2020/2021 30 16/08 a 
14/09/2021

117002/2020 Victoria cristiNa silVa VilHENa 2019/2020 09 31/08 a 
08/09/2020

125464/2020 WaNdrEa da costa raNiEri 2019/2020 30 30/11 a 
29/12/2020

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 09 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705099
Portaria Nº 0409/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNtar dE dias
rEstaNtEs

117519/2020 alcilEia lEal dE MacEdo 2019/2020 01 a 30/09/2020 01/09/2020 30

127163/2021 alcilEia lEal dE MacEdo 2020/2021 09/09 a 
08/10/2021 09/09/2021 30

123520/2020 aliNE MisUE fUKUsHiMa 
MUraKaMi 2019/2020 26/10 a 

24/11/2020 26/10/2020 30

127282/2021 aliNE rodriGUEs da 
silVa 2020/2021 01 a 30/11/2021 01/11/2021 30

125376/2021 alYNE fUrtado fraZao 2020/2021 11/08 a 
09/09/2021 27/08/2021 14

126542/2020 BEatriZ aGUiar Mota 2019/2020 14/11 a 
13/12/2020 14/11/2020 30

121942/2021 dircElia PErEira HaGE 2020/2021 12/07 a 
10/08/2021 26/07/2021 16

126502/2021 filoMENa Maria PErEira 2020/2021 05/08 a 
03/09/2021 19/08/2021 16

115987/2020 JEsUiNa carValHo 
WataNaBE 2019/2020 22/07 a 

20/08/2020 30/07/2020 22

125924/2020 JoilMa MartiNs da silVa 2019/2020 01 a 30/11/2020 01/11/2020 30

122807/2021 lUaNa da silVa E silVa 2019/2020 19/07 a 
17/08/2021 03/08/2021 15

125590/2021 MarilZE riBEiro Bitar 2020/2021 16/08 a 
14/09/2021 30/08/2021 16

127323/2021 PaUla GEoVaNa rodri-
GUEs Barros 2020/2021 01 a 30/11/2021 01/11/2021 30

104464/2021 saMUEl d iGNaZio 
corrEa 2019/2020 25/01 a 

23/02/2021 12/02/2021 12

127602/2021 WaGNEr dE soUZa 
tolosa 2020/2021 09/09 a 

08/10/2021 09/09/2021 30

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 09 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705102
Portaria Nº 0411/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNtar dE dias
rEstaNtEs

128269/2021 alaNa saNtaNa soUZa 2020/2021 23/08 a 
21/09/2021 08/09/2021 14

125749/2021 aNdrE lUiZ dos saNtos 
aNcHiEta 2020/2021 16/08 a 

14/09/2021 31/08/2021 15

119122/2020 EVaNdro dias da silVa 
NEto 2019/2020 24/08 a 

22/09/2020 02/09/2020 21

128144/2021 EVaNdro dias da silVa 
NEto 2020/2021 24/08 a 

22/09/2021 08/09/2021 15

121219/2021 faBio rEGatEiro da silVa 2020/2021 01 a 30/07/2021 16/07/2021 15

128342/2021 JEaNNE MarY falcao 
QUEriNo 2020/2021 09/09 a 

08/10/2021 09/09/2021 30

128087/2021 JosE alBErto BaPtista 
saNtos JUNior 2020/2021 13/08 a 

11/09/2021 08/09/2021 04

113408/2021 KariNa soUZa fraNcEs 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30

125300/2020 Katia dE oliVEira car-
ValHEiro 2019/2020 06/10 a 

04/11/2020 23/10/2020 13

118091/2020 lEoNardo corrEa da 
costa 2019/2020 01 a 30/09/2020 01/09/2020 30

119917/2021 lUcilENE da silVa 
aMaral 2020/2021 12/07 a 

10/08/2021 12/07/2021 30

125078/2020 MaBio da silVa fUrtado 2019/2020 05/10 a 
03/11/2020 21/10/2020 14
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112739/2021 MarcHUrY MElo scKYr 
aHNdrEW 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 17/05/2021 16

119527/2021 rosa Maria Bastos 
foNsEca 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

118090/2021 Victoria cristiNa silVa 
VilHENa 2020/2021 15/07 a 

13/08/2021 15/07/2021 30

130121/2020 WaNdrEa da costa 
raNiEr 2019/2020 30/11 a 

29/12/2020 17/12/2020 13

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 10 de setembro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 705103
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 012/2021 – cPJ
rEcUrso adMiNistratiVo
ProcEsso Nº 007/2020- cPJ (Protocolo Nº 11164/2020)
rEcorrENtE: adaMor airEs dE oliVEira
rEcorrida: ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa
iNtErEssado: ProMotor dE JUstiÇa JaNUário coNstaNcio dias NEto
rElatora: ProcUradora dE JUstiÇa tErEZa cristiNa B. Batista dE liMa
EMENta: rEcUrso adMiNistratiVo. dEcisÃo da ProcUradoria-GE-
ral dE JUstiÇa QUE arQUiVoU o ProcEsso adMiNistratiVo dis-
ciPliNar (Pad) Nº 103/2018-cGMP/Pa. iNEXistÊNcia dE QUalQUEr 
lastro ProBatÓrio QUE sUstENtE a PrEtENsÃo rEcUrsal. dEcisÃo 
MaNtida. rEcUrso coNHEcido E dEsProVido.
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcUrado-
rEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo coNHE-
ciMENto E dEsProViMENto do rEcUrso, Nos tErMos do Voto da rE-
latora. rEGistrado o iMPEdiMENto dos ProcUradorEs dE JUstiÇa 
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa E JorGE dE MENdoNÇa rocHa.
BElÉM (Pa), 05 dE aGosto dE 2021
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 705221
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 011/2021 – cPJ
rEcUrso adMiNistratiVo
ProcEsso Nº 014/2019- cPJ (Protocolo Nº 9819/2019)
rEcorrENtE: ProMotor dE JUstiÇa alaN JoHNNEs lira fEitosa
rEcorrida: coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico
iNtErEssada: ProMotora dE JUstiÇa MariaNa s. c dE MacEdo daNtas
rElator: ProcUrador dE JUstiÇa GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
EMENta: rEcUrso adMiNistratiVo. dEcisÃo do coNsElHo sUPE-
rior do MiNistÉrio PÚBlico QUE dENEGoU PEdido dE rEcoNsidE-
raÇÃo facE ao QUadro GEral dE aNtiGUidadE. dEcisÃo MaNtida. 
rEcUrso coNHEcido E dEsProVido.
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcUra-
dorEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo co-
NHEciMENto E dEsProViMENto do rEcUrso, Nos tErMos do Voto do 
rElator. rEGistrado o iMPEdiMENto dos ProcUradorEs dE JUstiÇa 
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVEs E JorGE dE MENdoNÇa rocHa.
BElÉM (Pa), 05 dE aGosto dE 2021
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 705208
eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
terMo de cooPeraÇÃo Nº: 011/2021-MP/Pa.
PartÍciPEs: Ministério Público do Estado do Pará e o sErViÇo dE aPoio 
Às Micro E PEQUENas EMPrEsas do Pará – sEBraE/Pa.
oBJEto: a conjugação de esforços entre os signatários para: criação de 
um ambiente favorável à implantação e implementação das normas da 
lei complementar nº 123/2006 (com as alterações da lei complemen-
tar nº 147/2014), no Estado e municípios paraenses, por meio de ações 
que promovam: a aplicação, por parte do Estado e dos municípios para-
enses, dos dispositivos da lei complementar nº 123/06, especialmente 
os constantes em seu capítulo V - do acesso aos Mercados, relativos ao 
tratamento diferenciado e simplificado a ser dispensado, por ocasião das 
contratações públicas, às MPEs; a fiscalização dos municípios que ainda 
não cumprem a Lei Complementar nº 123/06, a fim de que legislem e pro-
duzam os demais instrumentos legais necessários para assegurar o pronto 
e imediato tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às MPEs nos 
procedimentos de compras governamentais, estabelecendo a prioridade de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 
local ou regionalmente; a fiscalização, e outras ações institucionais, pelo 
Ministério Público Estadual, visando a correta aplicação da lei comple-
mentar nº 123/06, e com vistas a estimular os municípios paraenses no 
tocante ao cumprimento do capítulo V da lei complementar nº 123/06; 
realizar ações conjuntas de incentivo às micro e pequenas empresas vi-
sando a implantação e/ou aperfeiçoamento de Programas de integridade 
(compliance), em busca da prevenção da corrupção e da valorização de 
condutas éticas nas relações das micro e pequenas empresas com o Poder 
Público, com o setor privado e até com os clientes em geral, permitindo 
a construção de um ambiente empresarial saudável, valorizando a livre 
concorrência, incentivando uma competição corporativa mais justa e a mi-
nimização dos riscos das empresas de sofrerem sanções pelo Poder Público 
por não cumprimento de leis e normas;e o intercâmbio de informações, 
documentos e de apoio técnico-institucional, necessários à consecução do 

objeto do presente tErMo dE cooPEraÇÃo tÉcNica.
data da assiNatUra: 09/09/2021.
ViGÊNcia: 09/09/2021 a 09/09/2023.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordENador rEsPoNsáVEl: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 705243
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 013/2021 – cPJ
rEcUrso adMiNistratiVo
ProcEsso Nº 019/2021- cPJ (Protocolo Nº 5449/2021)
rEcorrENtEs: florislENE do socorro calado rEBElo E oUtros
adVoGado: MarcElo NaZarENo liMa arrifaNo oaB/Pa 9365-a
rEcorrida: ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa
rElator: ProcUrador dE JUstiÇa cláUdio BEZErra dE MElo
EMENta: rEcUrso adMiNistratiVo. dEcisÃo da ProcUradoria-GE-
ral dE JUstiÇa QUE iNdEfEriU PEdido dE rEstaBElEciMENto dE Pa-
GaMENto dE PENsÃo Por MortE forMUlado PEla rEcorrENtE. PrE-
liMiNar dE NÃo coNHEciMENto do rEcUrso, Por iNcoMPEtÊNcia 
do colÉGio dE ProcUradorEs dE JUstiÇa EM aPrEciar a MatÉria, 
acolHida. rEcUrso NÃo coNHEcido.
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcUrado-
rEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo NÃo co-
NHEciMENto do rEcUrso, Por iNcoMPEtÊNcia Para aPrEciar a MatÉria.
BElÉM (Pa), 05 dE aGosto dE 2021
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 705228
Portaria Nº 2904/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
CONSIDERANDO as informações constantes no Oficio n.º 275/2020 – 
MP/1.ºPJB, referente ao inquérito civil siMP N.º 002103-133/2019 enca-
minhado à Procuradoria-Geral de Justiça;
coNsidEraNdo que a apuração dos fatos tidos, em tese, como delituosos rela-
tados pelo noticiante é de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, em razão de 
suposta prática recair na figura de autoridade detentora de prerrogativa de foro, 
nos termos do disposto no art. 161, i, alínea “a”, da constituição do Estado do 
Pará e art. 56, iV da lei complementar n.º 057, de 06 de julho de 2006,
r E s o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para análise da presente informação, e, caso assim en-
tenda, praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, 
inclusive, autuar, investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
competentes, oferecer denúncia, propor ação judicial pertinente, interpor 
e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua 
fase final, podendo arquivar, se for o caso, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem ao investigado e as pessoas envolvidas, conforme 
o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705259
Portaria Nº 2903/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
CONSIDERANDO as informações constantes no Oficio n.º 029/2021 – 2.ªP-
JPGM, referente a Notícia de fato n.º 000986-032/2021 encaminhadas à 
Procuradoria-Geral de Justiça;
coNsidEraNdo que a apuração dos fatos tidos, em tese, como delituosos 
relatados pelo noticiante é de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, 
em razão de suposta prática recair na figura de autoridade detentora de 
prerrogativa de foro, nos termos do disposto no art. 161, i, alínea “a”, da 
constituição do Estado do Pará e art. 56, iV da lei complementar n.º 057, 
de 06 de julho de 2006,
r E s o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para análise da presente informação, e, caso assim en-
tenda, praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, 
inclusive, autuar, investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
competentes,  oferecer denúncia, propor ação judicial pertinente, interpor 
e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua 
fase final, podendo arquivar, se for o caso, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem ao investigado e as pessoas envolvidas, conforme 
o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705256
editaL 48/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
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unicamente pelo critério de antiguidade”;
coNsidEraNdo que o último cargo disponibilizado para promoção à 3ª En-
trância (2º PJ com atribuições Gerais de Belém) foi pelo critério de antiguidade;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 3ª e 2ª entrâncias que se encon-
tra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do csMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo ou por ProMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo 
interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio

1º PJ dE MosQUEiro
rEMoÇÃo aNtiGUidadE

ProMoÇÃo MErEciMENto

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 49/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
coNsidEraNdo que o último cargo disponibilizado para promoção à 3ª 
Entrância (1º PJ de Mosqueiro) foi pelo critério de merecimento;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 3ª e 2ª entrâncias que se encon-
tra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do csMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo ou por ProMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo 
interessado por um dos meios previstos no art. 56, § 2º, do regimento 
interno do conselho superior. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio

1º PJ cÍVEl E dE dEfEsa coMUNitária E cidadaNia dE 
icoaraci

rEMoÇÃo aNtiGUidadE
ProMoÇÃo aNtiGUidadE

Belém-Pa, 16 de setembro de 2020.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 50/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
coNsidEraNdo que o último cargo disponibilizado para promoção à 3ª 
Entrância (1º PJ cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci) foi 
pelo critério de antiguidade;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 3ª e 2ª entrâncias que se encon-
tra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do csMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo ou por ProMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo 
interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio

11º PJ coM atriBUiÇÕEs GErais dE BElÉM
rEMoÇÃo aNtiGUidadE

ProMoÇÃo MErEciMENto

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 51/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio
3º PJ dE ParaGoMiNas rEMoÇÃo aNtiGUidadE

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior

editaL 52/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo que o último cargo disponibilizado para promoção à 2ª 
Entrância (PJ de Óbidos) foi pelo critério de antiguidade;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por ProMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por um dos meios previstos 
no art. 56, § 2º, do regimento interno do conselho superior. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio
2º PJ cÍVEl dE rEdENÇÃo ProMoÇÃo MErEciMENto

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 53/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do Mi-
nistério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, da 
lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo que o último cargo disponibilizado para promoção à 2ª 
Entrância (2ª PJ cível de redenção) foi pelo critério de merecimento;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por ProMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por um dos meios previstos 
no art. 56, § 2º, do regimento interno do conselho superior. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio
PJ dE oriXiMiNá ProMoÇÃo aNtiGUidadE

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 54/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do Mi-
nistério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, da 
lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo que o último cargo disponibilizado para promoção à 2ª 
Entrância (PJ de oriximiná) foi pelo critério de antiguidade;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por ProMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio
4º PJ dE itaitUBa ProMoÇÃo MErEciMENto

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 55/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio
PJ dE caPitÃo PoÇo rEMoÇÃo aNtiGUidadE

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 56/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei federal nº 8.625, 
de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), combinados 
com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, da lei complementar Estadual nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
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057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio
PJ dE MElGaÇo rEMoÇÃo aNtiGUidadE

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior
editaL 57/2021-csMP
o coNsElHo sUPErior do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNsidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ saBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP[1], 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo MoViMENtaÇÃo critÉrio
PJ dE PacaJá rEMoÇÃo aNtiGUidadE

Belém-Pa, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho superior

Protocolo: 705515
aViso n.° 21/2021-csMP/MPPa
faço público, a quem interessar possa que a 9ª sessão ordinária do Plenário 
Virtual do conselho superior, realizar-se-á das 8h do dia 20/09 até às 18h do 
dia 24/09/2021, no site: www.mppa.mp.br, para apreciação da pauta a seguir:
itENs da PaUta:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da costa filHo:
1.1.1. Processo nº 000239-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): antônio felipe tavares Braga, Maria da Graça lago Garrido, 
sandra Helena Brito, Wilma Pinto filgueiras, Josias cardoso Godinho, luiz 
renato Jardim lopes, Estélio soares almeida e salviano oliveira Xavier
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na omissão do dever de prestar 
contas de valores recebidos como suprimento de fundo por parte de servi-
dores da defensoria Pública do Estado do Pará.
1.1.2. Processo nº 000322-085/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de aurora do Pará
origem: PJ de aurora do Pará
assunto: apurar possíveis irregularidades estruturais no prédio onde fun-
ciona a Escola Municipal daniel Berg, em aurora do Pará.
1.1.3. Processo nº 001432-122/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): alcy de Jesus Nery Pinheiro
origem: PJ de igarapé-Miri
assunto: apurar suposta irregularidade ocorrida no cartório alda Nery pela 
elaboração de dois registros civis de nascimento de uma mesma pessoa.
1.1.4. Processo nº 001227-030/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, aMoNPa
requerido(s): JM Móveis & construtora ltda.
origem: 6ª PJ de Parauapebas
assunto: apurar supostas irregularidades ocorridas no loteamento urbano 
“Paraíso”, no município de Parauapebas, sob responsabilidade da empresa 
JM Móveis & construtora ltda.
1.1.5. Processo nº 001219-030/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, aMoNPa
requerido(s): rei Empreendimentos ltda-EPP, Master construtora, incorpo-
radora e Negócios imobiliários, Nicaula silva ribeiro (Proprietário do lotea-
mento Parque dos carajás), JM Empreendimentos imobiliários ltda e outros.
origem: 6ª PJ de Parauapebas
assunto: apurar supostas irregularidades ocorridas no loteamento urbano 
“Parque dos carajás i e ii”, sob responsabilidade do empreendedor Nicalau 
silva ribeiro, rei Empreendimento ltda, dentre outros.
1.1.6. Processo nº 000070-808/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Norte Energia s.a.
origem: 7º PJ cível de altamira
assunto: apurar eventual responsabilidade da Empresa Norte Energia por 
possível dano socioambiental experimentado pelas comunidades do Espe-
lho, Jabuti e Morro dos araras, localizados na região do remanso do reser-
vatório da UHE Belo Monte.
1.1.7. Processo nº 000107-806/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Edmilson Barbosa leray
origem: 5ª PJ de dir. const. fund., ações const., def. da Prob. adm. e faz. 

Pub. de altamira
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pelo 
Promotor de Justiça aposentado Edmilson Barbosa leray, fato este objeto 
dos autos de sindicância nº 1429/2013-47-cNMP, oriundos do conselho 
Nacional do Ministério Público.
1.1.8. Processo nº 000295-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria de Estado de saúde Pública do Pará - sEsPa
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar à falta de repasses financeiros, por parte da Secretaria de 
Estado de saúde Pública, ao abrigo Especial calabria no/UrE-rEi, objeto 
do convênio n.º 09/2015-sEsPa.
1.1.9. Processo nº 000121-079/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): antônia diana Mota de oliveira
origem: PJ de capitão Poço
assunto: apurar notícia de enriquecimento ilícito da Prefeita Municipal de 
capitão Poço.
1.1.10. Processo nº 001033-055/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Presidente dos conselhos - Goianésia do Pará
origem: PJ de Goianésia do Pará
assunto: apurar irregularidades no funcionamento dos conselhos Munici-
pais de controle social.
1.1.11. Processo nº 001620-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): inst. de Previdência social dos serv. Púb. de Marabá - iPasEMar
origem: 11ª PJ de Marabá
Assunto: Apurar denúncia acerca da existência de profissional efetuando 
serviço de consultoria contábil no âmbito do iPasEMar, cuja contratação 
teria sido realizada de forma irregular
1.1.12. Processo nº 000065-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): departamento de trânsito do Estado do Pará
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de irregularidades supostamente ocorridas no 
âmbito do dEtraN em Marabá, relativo ao exercício irregular da função de 
despachante junto ao órgão.
1.1.13. Processo nº 000361-383/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Jairo luiz lunardi, Município de Piçarra - Prefeitura Municipal
origem: PJ de são Geraldo do araguaia
assunto: apurar a responsabilização sobre a exoneração do cargo de 
odontóloga, da sra. silviane cristina Mendes de aguiar, sem procedimento 
administrativo prévio, sob o fundamento de “grave situação financeira e 
desnecessidade do cargo”, em desfavor da Prefeitura Municipal Piçarra.
1.1.14. Processo nº 000511-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): simone Moraes, centro de internação do adolescente Mas-
culino - ciaM - Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar o suposto uso da máquina pública, pela gerente adminis-
trativa do ciaM (centro de internação de adolescente Masculino de Ma-
rabá), sra. simone Moraes, para promover campanha eleitoral de aliados.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtÔNio fErrEira das NEVEs:
1.2.1. Processo nº 000297-344/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): o Estado
origem: PJ de curuçá
assunto: apurar possíveis ilícitos ambientais praticados na ilha de ipomonga.
1.2.2. Processo nº 005889-040/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, raimundo Xavier de oliveira
requerido(s): Elson de souza rodrigues, proprietário do “Bar do Pipa”
origem: 6ª PJ cível de defesa comunitária e de cidadania de castanhal
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelo es-
tabelecimento “Bar do Pipa”.
1.2.3. Processo nº 000397-073/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, siNtEPP
requerido(s): Município de rurópolis, secretaria Municipal de Educação de rurópolis
origem: PJ de rurópolis
assunto: apurar conduta dos servidores públicos vinculados à secretaria Mu-
nicipal de Educação de rurópolis e ao Município de rurópolis que estariam 
negando acesso à prestação de contas de recursos oriundos do fUNdEB.
1.2.4. Processo nº 000081-340/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Banco itaú
origem: 11ª PJ de santarém
assunto: acompanhar a promoção de reformas, adaptações, melhorias e 
acessibilidade necessárias para utilização, com segurança e autonomia, por 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida do Banco Itaú.
1.2.5. Processo nº 000208-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, Walter Elias Melo Vieira Uliana
requerido(s): Geraldo Bruno da costa andrade
origem: 6ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possível acúmulo indevido de cargos públicos por Geraldo 
Bruno costa de andrade na secretaria de Estado de Educação e na Univer-
sidade de Estado do Pará.
1.2.6. Processo nº 000783-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, cristiani almeida santana
requerido(s): secretaria de Estado de Educação - sEdUc
origem: 4ª PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos
Assunto: Apurar suposta irregularidade em processo seletivo simplificado para 
contratação temporária de professores na secretaria de Estado de Educação.
1.2.7. Processo nº 000016-066/2019
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requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: PJ de Melgaço
assunto: apurar a regularidade do procedimento de licenciamento ambien-
tal do Projeto fazenda tonelada bem como sua execução conforme estabe-
lecido em licença ambiental.
1.2.8. Processo nº 000152-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, associação dos Mo-
radores da folha 25
requerido(s): superintendência de desenvolvimento Urbano - sdU
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar supostas irregularidades no processo de regularização e 
transferência de terreno em Marabá.
1.2.9. Processo nº 000318-151/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação carlos Gomes - fcG
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no convênio nº 240/2010, cele-
brado entre a fundação carlos Gomes (fcG) e a secretaria de Estado de 
Educação (sEdUc).
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo nº 000059-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, aaPBelém
requerido(s): fundação de telecomunicações do Pará - fUNtElPa
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades praticadas pela fUNtElPa – tV 
cultura, quanto à abusividade dos valores cobrados para a disponibilização 
de arquivos de seu acervo, em descompasso com a prática adotada de 
fornecimento gratuito de imagens de interesse público.
1.3.2. Processo nº 000720-040/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Bar da Vânia (Número 01), Bar da Palmeiras (Número 03), 
Bar da flamengo (Número 02)
origem: 6º PJ de castanhal

assunto: apurar suposta prática de poluição sonora ocasionado pelos permissionários Bar da Vânia, Bar das Palmeiras e 
Bar do flamengo, todos localizados na Praça do Estrela, no município de castanhal (Pa).

 

1.3.3. Processo nº 000296-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): UMs cotijuba, alessandra Gemaque de Queiroz
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa

assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa cometidos pelos servidores Eduardo dos santos Paraense, 
assistente administrativo da sEsMa e alessandra Gemaque de Queiroz, assessora superior, lotados na UMs da ilha de 

cotijuba.

1.3.4. Processo nº 001482-147/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de são félix do Xingu
assunto: apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa de-
corrente da nomeação de Eldo ribeiro Gomes para cargo de assessor em 
órgão do Poder Executivo do Município de são félix do Xingu/Pa.
1.3.5. Processo nº 000635-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Bom Jesus do tocantins - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar a ocorrência de ato de improbidade administrativa na re-
alização e execução do Processo licitatório nº. 007/2014-014-PMBJt, cujo 
objeto é execução de recuperação do trecho cortado com pontilhão nas 
vicinais da Égua Morta e Gaúcha no município de Bom Jesus do tocantins.
1.3.6. Processo nº 047971-003/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Marabá, secretaria Municipal de Edu-
cação de Marabá - sEMEd
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa relativo ao não pa-
gamento da gratificação de 50%, prevista em lei orgânica aos profissionais de 
educação especial, lotados na secretaria Municipal de Educação de Marabá.
1.3.7. Processo nº 000154-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de administração - sEMad
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a destinação a ser dada ao edifício Maria de lourdes, lo-
calizado na av. Presidente Vargas, nº 413, de propriedade do município de 
Belém, o qual está há muitos anos em completo abandono.
1.3.8. Processo nº 000168-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Guido souza teixeira, Karine Barbosa soares e Maura Janete 
cavalcante de almeida
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível discriminação na distribuição de merenda escolar, supos-
tamente ocorridas na escola estadual de ensino fundamental e médio santa luzia, 
priorizando os alunos do programa “Mais Educação”, em detrimento dos outros.
1.3.9. Processo nº 000234-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eduardo dias de souza
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acúmulo ilícito de cargos públicos por Eduardo 
Dias de Souza, em razão de supostamente exercer função de fisioterapeuta 
no Estado do amapá e servidor efetivo lotado no Hospital abelardo santos 

no Estado do Pará.
1.3.10. Processo nº 000334-087/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Jc Produções e representações ltda, Prefeitura Municipal 
de são João do araguaia
origem: PJ de são João do araguaia

assunto: apurar supostos vícios para a realização da licitação de nº 9/2015-16-PMsJa, na modalidade pregão presencial, 
tendo por objeto materiais e serviços gráficos em geral.

1.4. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco BarBosa dE oliVEira:
1.4.1. Processo nº 000008-383/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de são Geraldo do araguaia, igreja as-
sembleia de deus ciadsEta, a coletividade
origem: PJ de são Geraldo do araguaia
assunto: apurar o suposto uso indevido de recursos públicos na doação de uma 
ambulância à igreja assembleia de deus, Município de são Geraldo do araguaia.
1.4.2. Processo nº 006433-031/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de santarém
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: apurar a suposta contratação de temporários sem a correspon-
dente criação do cargo por lei, no município de santarém.
Belém, 16 de setembro de 2021
Waldir MaciEira da costa filHo
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior do MPPa
oBs: Quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico

Protocolo: 705503
eXtrato da Portaria Nº 011/2021 – MP/PJU: o MiNistÉrio 
PÚBlico do Estado do Pará, neste ato representado pelo Promotor de 
Justiça de Uruará-Pa, determina a instauração do presente inquérito civil 
que objetiva apurar a autoria e materialidade de danos ambientais a partir 
da análise dos dados de alerta de desmatamentos levantados pelo instituto 
do Homem e Meio ambiente da amazônia – iMaZoN, com referência à 
circunscrição do município de UrUará-Pa, a partir do mês de maio/2020. o 
mencionado procedimento se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Uruará-Pa, situada na rua Marquês de tamandaré, s/n - Bairro Migrantes, 
cEP 68140-000, Uruará/Pa. dirK costa dE Mattos JUNior, ProMotor 
dE JUstiÇa titUlar dE UrUará-Pa (Portaria nº 1.173/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 705581
eXtrato da Portaria Nº 012/2021 – MP/PJU: o MiNistÉrio 
PÚBlico do Estado do Pará, neste ato representado pelo Promotor de 
Justiça de Uruará-Pa, determina a instauração do presente inquérito civil 
que objetiva apurar a autoria e materialidade de danos ambientais a partir 
da análise dos dados de alerta de desmatamentos levantados pelo instituto 
do Homem e Meio ambiente da amazônia – iMaZoN, com referência à 
circunscrição do município de Placas-Pa, a partir do mês de maio/2020. o 
mencionado procedimento se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Uruará-Pa, situada na rua Marquês de tamandaré, s/n - Bairro Migrantes, 
cEP 68140-000, Uruará/Pa. dirK costa dE Mattos JUNior, ProMotor 
dE JUstiÇa titUlar dE UrUará-Pa (Portaria nº 1.173/2021-MP/PGJ)

Protocolo: 705583
Portaria iNQUÉrito ciViL 019/2021-MP/3ªPJM
 o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Promotora 
de Justiça de Marituba titular, dra. Priscilla tErEZa dE araÚJo costa 
MorEira, no uso de suas atribuições de defesa dos direitos constitucio-
nais fundamentais, do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa 
de Marituba, vem no pleno uso de suas funções previstas no art. 129, iii, 
da constituição federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 
347/1985, art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 
do conselho Nacional do Ministério Público, resolve instaurar o presente 
inquérito civil siMP nº. 001237-025/2021.
iNVEstiGado: MUNicÍPio dE MaritUBa
iNtErEssados: MiNistErio PÚBlico do Estado do Pará
oBJEto da aPUraÇÃo: Promover a coleta de informações e demais dili-
gencias, no sentido de apurar possível prática de irregularidades no quan-
titativo significativo de cargos comissionados e temporários na Prefeitura 
Municipal de Marituba, em decorrência da não realização de concurso pú-
blico, em violação ao artigo 37, inciso ii da constituição federal de 1988.
Priscilla tErEZa dE araÚJo costa MorEira (3ª Promotora de Justiça 
cível e de defesa dos demais direitos constitucionais fundamentais, do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 705609
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 007/2021-MPPa/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fundamento nos arts. 127 e 129, 
inciso Vii da constituição federal de 1988; art. 182, inciso Vii constituição 
do Estado do Pará de 1989; art. 52, iX da lei complementar Estadual nº 
057/2006; e das disposições constantes da resolução nº 011/2011 do colé-
gio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará; do Provimento conjunto 
nº. 01/2018-MP/PGJ/cGMP e recomendação n. 003/2021-MP/cGMP, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo 001117-178/2021, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça 
Barão do rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos – Pa.
Portaria nº 007/2021-MPPa/PJo
requerido: o Estado do Pará
assunto: fiscalizar as políticas públicas do Estado do Pará e seus servi-
dores relacionadas à existência, estrutura física e de recursos humanos e 
quanto às atribuições da delegacia de Polícia civil de Óbidos.

Protocolo: 705600
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, avisa aos interes-
sados que realizará licitações no seguinte endereço:  av. Paraná nº27 - centro 
-  Bannach - Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade:

PreGÃo PreseNciaL Nº 021/2021.tiPo: MeNor PreÇo
No dia 01 de outubro de 2021, às 11:00 horas. objeto: registro de Preço para 
futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos em geral e acessó-
rios para serem utilizados pela frota de veículos, caminhões, ônibus e maquina 
pesadas da Prefeitura Municipal de Bannach - Pa e suas secretarias
cópias dos Editais serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.com  ou 
ainda na sala da comissão de licitação, no endereço acima, no horário de 08:00 as 
14:00, de segunda a sexta, exceto feriado.Bannach - Pa, 15 de setembro de 2021.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 705540

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH-Pa
aViso de cHaMada PÚBLica

aViso de cHaMada PÚBLica Nº001/2021 - 2ª cHaMada 
o MUNiciPio de BaNNacH - Pa, torna público aos interessados, que a 
chamada Pública N° 001/2021, para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, destinado ao aten-
dimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar, em atendimento a 
lei nº. 11.947/2009 e resolução fNdE/cd nº 26/2013. o recebimento da 
documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 08 de outubro de 2021, 
às 10h00min, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Bannach - 
Pa. o edital com os dados completos encontra-se disponível gratuitamente 
aos interessados no site: https://bannach.pa.gov.br/, e na sede da Prefeitura 
Municipal de Bannach - Pa, sito avenida Paraná nº27 - centro - Bannach -Pa.

  Bannach -Pa, 21 de junho de 2021
Lucineia alves da silva

Prefeita Municipal
Protocolo: 705541

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo 

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-014. Tipo Menor Preço
objeto: contratação de empresa especializada para confecção de obra de arte 
em Madeira de lei ou equivalente da região, tipo construção de 269,00 de 
metros lineares de pontes no município de Bragança - PA, a fim de atender as 
necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura Urbana e rural. aber-
tura: 05/10/2021 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br 
e site www.braganca.pa.gov.br. Marianne Souza da Silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 705542

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtrato de coNtrato 

coMPra direta Nº cd/2021-072301. coNtrato Nº 20213250; 
origem: sEM licitaÇÃo Nº cd/2021-072301; contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Breves; contratada: caixa Econômica federal; objeto: Prestação de 
serviços Oficina de Capacitação em Engenharia de custos - Ead, no âmbito 
do “caixa Políticas Públicas”; Valor total: r$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos 
e vinte reais); Vigência: 04 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022; data 
da assinatura: 04 de agosto de 2021.

aViso de ratiFicaÇÃo 
coMPra direta Nº cd/2021-072301

A Comissão de Licitação do Município de BREVES, através da Prefeitura 
Municipal de Breves, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. José 
antônio azevedo leão, faz publicar o extrato resumido do processo de dispen-
sa de licitação a seguir: objeto: Prestação de serviços Oficina de Capacitação 
em Engenharia de custos - Ead, no âmbito do “caixa Políticas Públicas”. con-
tratado: caixa Econômica federal. fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021 - srP 

Processo Nº 9/2021-020901. tipo menor preço unitário. registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento 
de Material de laboratório, para atender as unidades de saúde, através da 
secretaria municipal de saúde de Breves/Pa. o recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 29/09/2021 às 09:00 h 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. o Edital estará disponível no 
referido site, no Mural de licitações/tcM/Pa e no site www.breves.pa.gov.br. 
Hugo Leonardo Pontes - Pregoeiro.

Protocolo: 705543

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ / Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2021 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 09:00h do dia 29 de setembro de 2021, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na moda-
lidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item, no modo de 
disputa aberto, que objetiva o registro de preços para eventual contratação 
de empresa para aquisição de pneus, câmaras e protetores diversos para 
atender as necessidades da prefeitura municipal e secretarias do município 
de cachoeira do Piriá/Pa. os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página 
do tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.
br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de cachoeira do Piriá.

Protocolo: 705549

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 036/2021-PMc
objeto: registro de Preços Para eventual contratação de Empresa Especia-
lizada Em Fornecimento De Refeição (Tipo Marmitex), Lanche E Buffet, Vi-
sando Atender A Prefeitura Municipal De Cametá, conforme especificações e 
definições mínimas constantes no Termo de Referência, anexo I ao Edital. O 
edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeitura-
decameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licita-
ções do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 29 de setembro de 
2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 705550

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021- PMc - srP 
objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa Especializada 
em Manutenção de Equipamentos odontológicos e Hospitalares, para atender 
as necessidades da secretaria Municipal de saúde. sessão Pública: 29/09/2021 
às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.
com.br. informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapane-
ma@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 705552

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0242021-PP-srP-PMcP-oBras 
objeto: registro de Preços Para Eventual E futura contratação de Empre-
sa Especializada Para Prestação de serviços de Manutenção, recapeamento 
asfáltico E sinalização Nas Vias Pública do Municipio de capitão Poço/Pa, 
atendendo as Necessidades da secretaria Municipal de obras, de acordo com 
edital e seus anexos.abertura: 29/09/2021 às 15:00h. retirada do Edital: 
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Na sala da comissão Permanente de licitação, situado na av. Mura carvalho 
s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário 
das 8:00hs ás 12:00hs, poderá ser retirado no site Portal da Prefeitura na 
Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações do tcM/
Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser 
solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.
com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0312021-PP-srP-PMcP-seMed
objeto: registro de Preços Para Eventual E futura contratação de Empre-
sa Especializada Para Prestação de serviços de reforma E revitalização de 
Escolas da rede Municipal do Município de capitão Poço/Pa, de acordo com 
edital e seus anexos.abertura: 29/09/2021 às 08:00h. retirada do Edital: 
Na sala da comissão Permanente de licitação, situado na av. Mura carvalho 
s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário 
das 8:00hs ás 12:00hs, poderá ser retirado no site Portal da Prefeitura na 
Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações do tcM/
Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser 
solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.
com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/0332021-PP-srP-PMcP-oBras 
objeto: registro de Preços Para Eventual E futura contratação de Empre-
sa Especializada Para Prestação de serviços de Pavimentação, drenagem E 
sinalização Nas Vias Pública do Municipio de capitão Poço/Pa, atendendo 
as Necessidades da secretaria Municipal de obras Poço/Pa, de acordo com 
edital e seus anexos.abertura: 29/09/2021 às 11:30h. retirada do Edital: 
Na sala da comissão Permanente de licitação, situado na av. Mura carvalho 
s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário 
das 8:00hs ás 12:00hs, poderá ser retirado no site Portal da Prefeitura na 
Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural das licitações do tcM/
Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser 
solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br e cplcapitaopoco@gmail.
com Prefeito Municipal: João Gomes de Lima.

Protocolo: 705553

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de iNeXiGiBiLidade 

iNeXiGiBiLidade N° 025/2021-FMs 
credeNciaMeNto Nº 005/2021-FMs 

o Município de castanhal, através da secretaria Municipal da saúde/fun-
do Municipal de saúde, mediante ato da comissão Permanente de licitação 
nomeada pela Portaria nº. 1211/21, torna público que estará realizando o 
credenciamento para prestação de serviços de fisioterapia de forma com-
plementar ao sUs, em conformidade com os ditames da constituição federal, 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, em específico no seu Artigo 25, 
“caput”, bem como lei federal nº 8080/90, e outros. Período do recebimento 
dos documentos: 17/09/2021 a 16/12/2021, das 08:00h às 13:00h na secre-
taria Municipal de suprimentos e licitação, sito à av. Barão do rio Branco nº 
2232, Bairro: centro, neste Município. o Edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico: licitacao.sesma@castanhal.pa.gov.br. as dúvidas quanto ao procedi-
mento de credenciamento poderão ser dirimidas pela comissão de Permanente 
de licitação - cPl. igor Valente teixeira - Presidente da cPL.

Protocolo: 705554

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de IPIXU-
Na do ParÁ, através da(o) PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do 
ParÁ torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das 
propostas de que trata o processo licitatório nº 0008/2021-tP que teve como 
objetivo a seleção da melhor proposta para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE 
ENGENHaria Para UrBaNiZaÇÃo da aVENida Brasil do NoVo Hori-
ZoNtE do MUNiciPio dE iPiXUNa do Para.. foi em toda sua tramitação 
atendida a legislação pertinente.
desse modo,  satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o processo licitatório 
nº 0008/2021-tP e adJUdico à(s) proponente(s) W s M coMErcio E sErVico 
EirEli, com o valor total de r$ 1.193.073,35(Um Milhão, cento e Noventa e três 
Mil, setenta e três reais e trinta e cinco centavos)., vencedora(s) desse certame 
nos termos da ata de sessão de Julgamento, o seu objeto.

Protocolo: 705556

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210900

oriGeM.....................: toMada de PreÇos Nº 0008/2021-tP
coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
coNtratada(o).....: W s M coMercio e serVico eireLi
oBJEto......................: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para 

UrBaNiZaÇÃo da aVENida Brasil do NoVo HoriZoNtE do MUNiciPio 
dE iPiXUNa do Para.
Valor total................: r$ 1.193.073,35 (um milhão, cento e noventa e 
três mil, setenta e três reais e trinta e cinco centavos)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 Projeto 1601.154510502.1.020 
Contrução e Ampliação da frente da Cidade, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações, subelemento 4.4.90.51.91, no valor de r$ 
1.193.073,35
ViGÊNcia...................: 16 de setembro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022
data da assiNatUra.........: 16 de setembro de 2021

Protocolo: 705557

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-ceL/seVoP/PMM

Processo N° 5.433/2021-PMM, tipo Menor Preço Global, Modo de dis-
puta aberto/fechado. data da sessão: 05/out/2021 - 09h00min (horário de 
Brasília). objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZaÇÃo EM Ma-
NUtENÇÃo PrEVENtiVa E corrEtiVa coM sUBstitUiÇÃo dE PEÇas dE 
EQUiPaMENtos MÉdicos HosPitalar E odoNtolÓGico do MUNicÍPio 
dE MaraBá (sErViÇos coNtiNUo). Íntegra do Edital no site www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UasG: 927495, Portal da transparência da PMM/
licitações ou Mural de licitações do tcM/Pa. informações: sala da cEl/sEVoP/
PMM - Prédio da sEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br. adalberto cordeiro raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 705559

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de terMo aditiVo - 1º tErMo aditiVo QUaNtitatiVo, coM 
PErcENtUal dE 7,156411% EQUiValENtE À r$ 44.797,50, QUalitatiVo 
coM PErcENtUal dE 2,39645% EQUiValENtE À r$ r$ 15.001,23, coM 
dEcrÉsciMo dE 19,70123% EQUiValENtE À r$ r$ 123.325,16, adEQUaN-
do o Valor do coNtrato Para r$ 562.450,69, E PraZo coNtratUal 
dE 04 (QUatro) MEsEs, ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 366/2020/
sEVoP/PMM, ProcEsso dE licitaÇÃo Nº 3.842/2020-PMM, Na Modali-
dadE toMada dE PrEÇos Nº 013/2020-cEl/sEVoP/PMM. oBJEto: coN-
trataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da oBra dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo da fEira Na folHa 28, Bairro NoVa MaraBá, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, EMPrEsa: Prs coNstrUtora EirEli, cNPJ: Nº 
27.957.808/0001-18.  assiNatUra: 16/09/2021. ViGÊNcia: 20/09/2021 À 
20/01/2022. Marabá/Pa.

secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira

secretário
Protocolo: 705579

aViso de coNVocaÇÃo
Convocação de Sessão Pública Para Sorteio dos Membros da Sub Co-
missão Técnica para a CONCORRÊNCIA Nº 05/2021-CEL/SEVOP/PMM 
- Processo Nº 7.232/2021-PMM. considerando a realização, no dia 04 de 
outubro de 2021, da concorrência Pública n. 05/2021-cEl/sEVoP/PMM, que 
objetiva a coNtrataÇÃo dE aGÊNcia EsPEcialiZada Para PrEstaÇÃo dE 
sErViÇos dE PUBlicidadE, rEaliZados iNtEGradaMENtE, coM aBraN-
GÊNcia, local, rEGioNal, EstadUal E NacioNal, Para a PrEfEitUra 
MUNiciPal dE MaraBá e o que dispõe a lei n. 12.232, de 29 de abril de 
2010, em seus parágrafos 1º e 2º, do artigo 10. fica convocada a realização 
de sessão pública para sorteio dos membros da subcomissão técnica que ana-
lisará e julgará as propostas técnicas das agências participantes da licitação, 
que realizar-se-á dia 30.09.2021, às 9h00, na sede da comissão Especial de 
licitação do Município de Marabá, localizada no prédio da secretaria Municipal 
de Viação e obras Públicas - sEVoP sito à rodovia transamazônica, Km 5,5, 
Nova Marabá - Marabá - Pará. o sorteio será conduzido pela comissão Espe-
cial de licitação, e os membros da subcomissão serão sorteados dentre os 
seguintes nomes vinculados à administração: fernanda cipriano Pigatti - ad-
ministração; alessandro de sousa Gusmão Viana - Publicitário; Emilly Valéria 
soares coelho - Jornalista; Paulo sérgio Pereira dos santos - Jornalista; Kélia 
lima dos santos - Jornalista; e dos não vinculados à administração: cláudia 
correa dos Nascimento - Publicitária; Kátia sousa santos - Jornalista; larissa 
carly Pinto da silva - Publicitária; cláudio José Pinheiro filho - Publicitário; 
tayana saraiva Marquioro - Jornalista; angelika freitas e souza - Jornalista. 
Franklin carneiro da silva - Presidente ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 705582
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

extrato do contrato Nº 053/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 15.680/2021-PMM. 
PrEGÃo PrEsENcial (srP) Nº 081/2021-cPl/PMM e arP Nº 300/2021-cPl/
PMM. referente à 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 aM-
BiENtal dE MaraBá - ssaM, firmado com a empresa crs - coMÉrcio E 
sErViÇos ltda cNPJ Nº 06.029.507/0001-54, Valor: r$ 27.503,32 (vinte e 
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sete mil quinhentos e três reais e trinta e dois centavos). Período de vigên-
cia vinculado aos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 
15.452.1116.2.123 - Manutenção dos serviços Urbanos. Elemento de despe-
sa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

Marabá Pa, 01 de setembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 705585

eXtrato de coNtrato Nº 089/2021-seMed-PMM 
Processo Nº 8.736//2021-PMM, Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Pregão Presencial (SRP) Nº 045/2020-CEL/SEVOP/PMM. objeto: aqui-
sição de material hidráulico de construção, destinados à realização de manu-
tenções preventivas e corretivas nas unidades de ensino situadas nas zonas 
urbana E rural do Município de Marabá - Pa, Empresa: J. H. M. ribeiro e cia 
ltda - EPP, cNPJ Nº 04.558.134/0001-83, Valor: r$ 365.872,10 (trezentos 
e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos), 
recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 23/08/2021. término da Vi-
gência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal de 
Educação. Marabá - PA.

eXtrato de coNtrato Nº 090/2021-seMed-PMM 
Processo Nº 8.736//2021-PMM, Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Pregão Presencial (SRP) Nº 045/2020-CEL/SEVOP/PMM. objeto: aqui-
sição de material hidráulico de construção, destinados à realização de manu-
tenções preventivas e corretivas nas unidades de ensino situadas nas zonas 
urbana E rural do Município de Marabá - Pa, Empresa: alvorada comércio de 
Máquinas e ferramentas ltda - EPP, cNPJ Nº 27.414.742/0001-10, Valor: r$ 
416.742,98 (quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois reais 
e noventa e oito centavos), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
23/08/2021. término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - 
Secretária Municipal de Educação. Marabá - PA.

eXtrato de coNtrato Nº 091/2021-seMed-PMM 
Processo Nº 8.736//2021-PMM, Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Pregão Presencial (SRP) Nº 045/2020-CEL/SEVOP/PMM. objeto: aqui-
sição de material hidráulico de construção, destinados à realização de manu-
tenções preventivas e corretivas nas unidades de ensino situadas nas zonas 
urbana E rural do Município de Marabá - Pa, Empresa: Nossa terra Materiais 
de construção ltda, cNPJ Nº 83.927.574/0001-37, Valor: r$ 427.613,26 
(quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centa-
vos), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 23/08/2021. término da 
Vigência: 31/12/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal 
de Educação. Marabá - PA.

Protocolo: 705587

retiFicaÇÃo
aViso de retiFicaÇÃo 

do eXtrato de coNtrato Nº 073/2021-seMed-PMM 
Processo Nº 1.664/2021-PMM, tomada de Preços Nº 003/2021-cEl/
SEVOP. Publicado no Diário Oficial no dia 08 de setembro de 2021, quar-
ta-feira, Nº 34.642, Pagina 118, onde se Lê: Empresa construtor Mourão 
ltda, cNPJ Nº 09.570.572/0001-80, Leia-se: consórcio PMB, cNPJ Nº 
43.056.981/0001-00, composto das empresas, construtora Basto EirEli, 
líder do consórcio, cNPJ Nº 29.551.795/0001-08, P. G. M. construções E ser-
viços EirEli, cNPJ/Mf Nº 36.040.724/0001-06, construtora Mourão ltda, 
cNPJ Nº 09.570.572/0001-80

Protocolo: 705589

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de saÚde - sMs

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Pregão Presencial (SRP) nº 086/2021/CPL/PMM. Processo Licitató-
rio nº 12.450/2021/PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVEN-
tUal coNtrataÇÃo dE farMácia, droGaria oU EMPrEsa EsPEcialiZa-
da Para forNEciMENto dE MEdicaMENtos das dEMaNdas JUdiciais, 
dEMaNdas EsPoNtÂNEas EXcEPcioNais, EsPEcialiZadas E oUtras, 
onde sagrou-se vencedora a empresa: distribuidora Ômega ltda, cNPJ/Mf 
Nº 11.187.037/0001-97, a qual registrou o desconto, no percentual de 26,10 
%, o qual deverá ser aplicado sobre o valor dos medicamentos de “a” a “Z” 
constantes da tabela da câmara de regulação do Mercado de Medicamentos 
(cMEd) no site da aNVisa (PMVG), cujo valor total reservado pela secretaria 
Municipal de saúde de Marabá para liquidação das despesas com as aqui-
sições dos medicamentos que eventualmente surgirem é r$ 2.259.469,58 
(dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
nove reais e cinquenta e oito centavos); pelo que adJUdico o objeto e Ho-
MOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 15/09/2021. Valmir silva Moura - 
secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 705592

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 094/2021-cPL/PMM. Processo LicitatÓrio 
nº 17.641/2021-PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUal 
aQUisiÇÃo dE ProdUtos QUÍMicos: dEtErGENtE alcaliNo, dEsiN-
crUstaNtE atiVado E dEtErGENtE aUtoMotiVo, Para a HiGiENiZaÇÃo 
dos VEÍcUlos, MáQUiNas E EQUiPaMENtos do sEtor dE liMPEZa Ur-
BaNa do MUNicÍPio dE MaraBá. onde sagrou vencedora a empresa: MaXX 
QUiMica E sitEMa dE liMPEZa EirEli cNPJ N°: 12.320.177/0001-54 Ven-
cedora dos itens: 01, 02, 03 valor total de: r$ 132.000,00 (cento e trinta e 
dois mil reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá 09/09/2021. 
Múcio Eder Andalécio - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá 
- ssaM.  Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 705595

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 338/2021/seVoP, Processo administrati-
vo nº 18.299/2020-cEl/sEVoP/PMM, autuado na modalidade toMada dE 
PrEÇos Nº 066/2020-cEl/sEVoP/PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
dE ENGENHaria Para coNstrUÇÃo dE PoNtE Mista EM aÇo/coNcrE-
to arMado soBrE o rio Mal arrUMado - MUNicÍPio dE MaraBá. Para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
- sEVoP. Empresa: coNstrUtora E traNsPortadora PoNtE alta EirEli. 
cNPJ: 02.162.807/0001-56; Valor r$ 465.678,23 (quatrocentos e sessenta e 
cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), assina-
tura: 06/09/2021 Vigência: 06/04/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário 
de obras.

Protocolo: 705575

coNtrato Nº 414/2021-FMs/PMM 
Processo Administrativo nº 6.742/2021-PMM. Pregão Eletrônico n° 047/2021-
cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de insumos odontológicos para 
manutenção dos consultórios odontológicos das UBs no município de Ma-
rabá. Empresa: aHcor coMÉrcio dE ProdUtos odoNtolÓGicos ltda, 
inscrita no cNPJ sob nº 37.556.213/0001-04 no Valor:  r$ 1.590,00 (Hum 
Mil e Quinhentos e Noventa reais), dotações orçamentárias: 10 301 0082 
2.051 Programa atenção Básica de saúde - PaB, Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assinatura: 15/09/21. Valmir 
silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 415/2021-FMs/PMM 
Processo Administrativo nº 6.742/2021-PMM. Pregão Eletrônico n° 047/2021-
cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de insumos odontológicos para ma-
nutenção dos consultórios odontológicos das UBs no município de Marabá. 
Empresa: dENtal oEstE EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 05.412.147/0001-
02 no Valor:  r$ 10.452,76 (dez Mil Quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
setenta e seis centavos), dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Pro-
grama atenção Básica de saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. data da assinatura: 14/09/21. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 417-FMs/PMM 
Processo Administrativo nº 6.742/2021-PMM. Pregão Eletrônico n° 047/2021-
cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de insumos odontológicos para ma-
nutenção dos consultórios odontológicos das UBs no município de Marabá. 
Empresa: ortoMEdica distriBUidora dE ProdUtos ortoPEdicos E 
HosPitalarEs ltda, inscrita no cNPJ sob nº 14.229.621.0001-56 no Valor:  
r$ 33.737,27 (trinta e três Mil setecentos e trinta e sete reais e Vinte e sete 
centavos), dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de con-
sumo. data da assinatura: 13/09/21. Valmir silva Moura - secretário Mu-
nicipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 418/2021-FMs/PMM 
Processo Administrativo nº 6.742/2021-PMM. Pregão Eletrônico n° 047/2021-
cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição de insumos odontológicos para ma-
nutenção dos consultórios odontológicos das UBs no município de Marabá. 
MáXiMa dENtal iMPortaÇÃo, EXPortaÇÃo E coMÉrcio dE ProdUtos 
odoNtolÓGicos EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 28.857.335/0001-40 no 
Valor:  r$ 24.801,24 (Vinte e Quatro Mill e oitocentos e Um reais e Vinte e 
Quatro centavos), dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa 
atenção Básica de saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material 
de consumo. data da assinatura: 15/09/21. Valmir silva Moura - secretá-
rio Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 705576

Extrato do Termo de Rescisão Amigável do Contrato Administrativo 
Nº 037/2021-SEMED/PMM - Processo Licitatório nº 24.140/2019 - 
Pregão Eletrônico (SRP) n° 001/2020-CEL/SEVOP/PMM. do objeto 
fornecimento de mobiliário para composição de salas de aula do tipo carteiras 
e conjuntos discentes e docentes; tipo longarina fixa para auditório; e con-
juntos para refeitório, visando suprir as demandas das unidades de ensino 
da rede pública do Município de Marabá - Pará. da causa: as partes rescin-
dem, amigavelmente, o presente contrato de fornecimento, firmado em 11 
de março de 2021, tendo em vista que não há mais interesse das partes na 
continuidade do mesmo. contratada: EdM Empresa distribuidora de Mobiliá-
rio EirEli. cNPJ: 31.472.249/0001-23. assinatura: 14/09/2021. Marilza de 
Oliveira Leite - Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 705573

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao toMada dE PrEÇos Nº 034/2021-
cEl/PMM, Processo n° 15.651/2021-PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa dE ENGENHaria Para UrBaNiZaÇÃo da Estrada do GEladiNHo, 
localiZada Na aVENida EstEVÃo, Bairro sÃo fÉliX i, MUNicÍPio dE 
MaraBá - Pará, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologa-
do a empresa: coNstrUtora E EMPrEENdiMENtos iNdiaNa ltda, cNPJ: 
32.432.542/0001-20, vencedora com o valor: r$ 818.280,11. assinatura: em 
15/09/2021, secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso Morei-
ra - secretário.

Protocolo: 705566

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2021 - ceL/seVoP/PMM, 
Processo N° 16.139/2021 - PMM, objeto: crEdENciaMENto dE PEs-
soa JUrÍdica dE dirEito PriVado Para PrEstaÇÃo dE sErViÇos MÉdi-
cos Na ModalidadE clÍNica GEral VisaNdo o atENdiMENto aos UsU-
ários do sUs No HosPital MUNiciPal dE MaraBá. Por meio da Empresa: 
iNstitUto MadrE tErEsa, cNPJ: 23.960.983/0001-03,  no valor total anual 



124  diário oficial Nº 34.703 Sexta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2021

de  r$ 208.078,08 (duzentos e oito mil, setenta e oito reais e oito centavos), e 
iNstitUto dE saUdE da aMaZoNia - isaM, cNPJ: 31.297.342/0001-49 no 
valor total anual de  r$ 208.078,08 (duzentos e oito mil, setenta e oito reais 
e oito centavos), nos termos do art. 25, caput, da lei 8.666/93, conforme 
consta nos autos do processo, determino a publicação da presente Ratifica-
ção, para que produza efeitos legais.

Marabá - Pa, 16 de setembro de 2021.
Valmir silva Moura

secretário Municipal de saúde
Protocolo: 705569

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 48/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada em 
serviços de monitoramento eletrônico, com fornecimento de bens em como-
dato, sistema de alarme e Pronto atendimento in loco, Para atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de Educação do Município de Novo Progresso/
Pa. tipo: Menor preço por lote. data da abertura: 30/09/2021 ás 08h00min. 
local: o pregão eletrônico será realizado através do sistema eletrônico do 
BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e 
seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila 
Luiza Lavall - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo - eXcLUsiVa Me/ePP 
PreGÃo eLetroNico Nº 49/2021 

objeto: contratação de Empresa Especializada Para realização de show Pi-
rotécnico, incluindo o fornecimento de fogos de artifício, serviços de Manejo, 
Montagem e Bláster, para o Evento reveillon 2021/2022, conforme solicita-
ção da secretaria Municipal de administração e Planejamento da Prefeitura 
Municipal de Novo Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. data da aber-
tura: 30/09/2021 ás 11h30min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 705597

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

MUNicÍPio de ÓBidos - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

1º termo aditivo de Prorrogação de prazo contratual por igual período ao 
contrato administrativo nº 01/2021/sEMsa, proveniente da dispensa de li-
citação n° 009/2021/sEMsa/PMo. contratado: EMilsoN dE Brito MoNtE, 
cNPJ: 27.740.424/0001-49. objeto do contrato: contratação de Pessoa ju-
rídica especializada para executar o serviço de locação de veículos fluviais 
incluindo condutor e manutenção preventiva e corretiva, exceto fornecimen-
to de combustível, para atender às demandas dos serviços desenvolvidos 
pela secretaria Municipal de saúde. Vigência: 09/09/2021 e término em 
09/12/2021. aNa eLZa de aNdrade taVares  - secretária Municipal 
de saúde- dec. 002/2021.

Protocolo: 705601
  

MUNicÍPio de ÓBidos/Pa
eXtrato de coNtrato

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo N°. 025/2021/seMPar/PMo. objeto: con-
tratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de recupe-
ração de bombas submersas com reposição de peças, em atendimento às 
demandas da secretaria Municipal de Pesca, aquicultura e integração rural. 
Ratificado em 30/08/2021. Contrato Adm.: nº 001/2021/SEMPAR. Contra-
tada: J.s.c. dos saNtos-ME, cNPJ: 14.690.470/0001-39. Valor Global: r$ 
16.300,00. Vigência: 31/08/2021 a 02/03/2022. JaiMe BarBosa da siL-
Va - Prefeito do Município de Óbidos/Pa.

Protocolo: 705606

eXtrato de terMo de aNULaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
N°024/2021/seMed/PMo.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Óbidos, no uso de suas atribuições legais, considerando análise 
e deliberação exarada pelo Prefeito Municipal, torna público a anulação do 
Processo administrativo nº 094/2021-sEMEd/PMo que trata da dispensa 
de licitação nº 024/2021/sEMEd/PMo, cujo objeto é aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar para complementar os kits 
da alimentação escolar com recursos do Programa Nacional de alimentação 
Escolar - PNaE, a serem distribuídos aos pais ou responsáveis dos alunos 
matriculados na rede pública de ensino de Óbidos/Pa, durante o período de 
suspensão das aulas presenciais pela pandemia de coVid-19. JacKsoN 
FoNseca Freitas-Presidente da cPL-dec nº 511/2021.
r. a. saNtiaGo

Protocolo: 705603

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo 

EsPÉciE: 4º tErMo aditiVo dE PraZo do coNtrato Nº 2020-1301-001 
- cPl/PMo, decorrente do Pregão Presencial nº. 027/2019 PMo-PP-srP, Par-
tes: Município de ourém/Pa e a empresa oechsler e cia ltda, inscrita no cNPJ: 
00.991.423/0001-10, objeto: fornecimento de combustível e derivados, filtros 
e Óleos Lubrificantes para abastecer toda frota de veículos e máquinas da Prefei-
tura Municipal de ourém/Pa. Prazo de Vigência: 03(três) meses, iniciando-se em 
16/09/2021 e término em16/12/2021. data de assinatura: 13/09/2021. Fran-
cisco Roberto Uchoa Cruz - Prefeito Municipal de Ourém.

Protocolo: 705623

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP N° 046/2021
o MUNiciPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde, torna público 
e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na seguinte 
modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo ElEtrÔNico.
tiPo: MENor PrEÇo Por itEM.
oBJEto: registro de Preços para contratação de empresas para futuro e 
eventual forNEciMENto dE UrNas fUNErárias, sErViÇos E traNslado 
fÚNEBrE, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.
aBErtUra das ProPostas E sEssÃo dE disPUta: dia 30 de setembro de 
2021, às 09h00Min.
forMaliZaÇÃo dE coNsUltas: o referido edital poderá ser obtido junto ao 
Portal da transparência do Município, no Mural de licitações do tcM/Pa, no 
sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na sala da comissão de licitações do 
Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
sistEMa ElEtrÔNico: licitaNEt.

Pacajá/Pa, 15 de setembro de 2021
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 705624

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

sessÃo de aBertUra de ProPostas coMerciais
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-003seGoV

a comissão Permanente de licitação da PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPE-
Bas comunica a todos os interessados que a sessão de abertura das Propostas 
comerciais referente ao processo licitatório na modalidade coNcorrÊNcia Nº 
3/2021-003sEGoV, que tem como objeto a contratação de empresa especializa-
da para execução de serviços de regularização/construção de calçadas padroni-
zadas na rua Marabá, no Bairro da Paz, no Município de Parauapebas, Estado do 
Pará, será no dia 21 de setembro de 2021, às 09:00 horas, na sala de reuniões 
da central de licitações e contratos, localizada no Morro dos Ventos, Quadra 
Especial, s/N, no município de Parauapebas, Estado do Pará.

ParaUaPEBas - Pa, 16 de setembro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 705268
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210457
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-024PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços para aquisição de mate-
riais de consumo-copa/cozinha, para repor os estoques do dEsME (depar-
tamento de suprimentos e Materiais da Educação), que é responsável por 
distribuir/abastecer todas as Escolas da rede Pública Municipal de Ensino e os 
setores administrativos que compõem a secretaria Municipal de Educação-
sEMEd, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-024PMP
fonte de recursos: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 8/2021-024PMP, conforme abaixo:
Empresa: o f rodriGUEs coMErcio E sErVicos - ME; c.N.P.J. nº 13.866.337/0001-28, 
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estabelecida à r 79, s/N, QUadra27 lotE 04,JardiM caNada, Parauapebas  
Pa,  (94)  99179-2945,  representada  neste  ato  pelo  sr(a). otoNiEl fErrEi-
ra rodriGUEs, c.P.f. nº660.389.362-20, r.G. nº 3550434 ssP Pa.
itEM 00006  00008 00010 00014
Valor total r$ 51.382,62
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 19 de agosto de 2021.

Protocolo: 705641

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de ProrroGaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-006seGoV

a Prefeitura Municipal de Parauapebas, por intermédio da secretaria Es-
pecial de Governo, mediante a comissão de licitação devidamente designada, 
comunica a todos os interessados que a sessão de recebimento e início da 
abertura dos envelopes, propostas e documentações referentes ao processo 
licitatório na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 3/2021-006sEGoV, do 
tipo técnica e preço, que tem como objeto a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE 
ENGENHaria Para ElaBoraÇÃo dE EstUdos E ProJEtos dE tErraPlE-
NaGEM/PaViMENtaÇÃo dE Estradas da ZoNa rUral, assiM coMo Pro-
JEtos dE oBras ciVis NEcEssários ao atENdiMENto do PMi - PlaNo 
MUNiciPal dE iNVEstiMENto da sEGoV - sEcrEtaria EsPEcial dE Go-
VERNO, DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, fica prorroga-
da para o dia 04 de Novembro de 2021, às 09:00 horas, na sala de reuniões 
da central de licitações e contratos, localizada no Morro dos Ventos, Quadra 
Especial, s/N, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, em razão de 
alteração do edital referente 2º termo aditivo.

ParaUaPEBas - Pa,  16 de setembro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 705529

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210477

oriGeM coNcorrÊNcia Nº 3/2020-02ProsaP
coNtrataNte ProsaP-ProGraMa MUNiciPaL 
de saNeaMeNto aMBieNtaL.
coNtratada coNsÓrcio GeoMetrica PLaNos.
oBJEto contratação de empresa de engenharia para a supervisão das obras 
de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de 
abastecimento de água, de urbanização e de iluminação pública da primeira 
etapa do projeto de saneamento ambiental, macrodrenagem e recuperação 
do igarapé lajeado, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor total r$ 2.795.356,16 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco 
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
ViGÊNcia 20 (vinte) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
data dE EMissÃo 08 de setembro de 2021.

Protocolo: 705490

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021 
a Prefeitura Municipal de Placas através do fundo Municipal de saude 
cNPJ 12.566.342/0001-52, torna público que conforme processo adminis-
trativo 078/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2021, e nos ter-
mos da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 16/09/2021, 
pelo secretário Municipal de saude Gilberto Bianor dos santos Paiva. objeto: 
registro de Preço Para seleção de Proposta Mais Vantajosa Para futura e 
Eventual contratação de Empresa Especializada Para fornecimento de Urnas 
Funerárias e Prestação de Serviços Funerários, a fim de suprir as necessida-
des da secretaria Municipal de saúde de Placas. Vencedora Parcial: J Maia da 
silva 04.774.567/0001-76. Vencedora Parcial: J G o servicos Postumos Eireli 
32.019.363/0001-65. Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretário Mu-
nicipal de saude.

Protocolo: 705626

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
retiFicaÇÃo

Na publicação do Aviso de Homologação da Chamada Publica nº 
003/2021-cP/seMsa. o Município de rurópolis - Pa, através da secretaria 
Municipal de saúde - sEMsa, torna público o extrato do termo de Homo-
logação da chamada Publica nº. 003/2021-cP/sEMsa, cujo objeto é cre-

denciamento 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: circulada no doE/Pa nº 34.699 pág. 128 em 15/09/2021. licitaNtE 
crEdENciado: oNde se LÊ: 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). obje-
to 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. 
Leia-se: 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 Ginecolo-
gista - Pessoa Jurídica; Katrine Nayara figueira Barbosa, cPf 856.699.702-68, 
apresentou proposta para o item (b) com valor global de r$ 112.680,00 (cento e 
doze mil seiscentos e oitenta 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$ 106.680,00 (cento e seis mil, seiscentos 
e oitenta reais). objeto clinico Geral - Pessoa física. Francisca soares schom-
mer - secretária de saúde.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº003.01.2021-cP/seMsa. origem: chamada Publica 
Nº 003/2021-cP/sEMsa. contratante: secretaria Municipal de saúde - semsa. 
contratado: clinica de diagnostico de oriximina s/c ltda, cNPJ 23.060.858/0001-
47. objeto: credenciamento de Pessoa física e Jurídica, Especializada em ser-
viços Medicos em obstetrícia, Ginecologia, Médico de auditoria e clinico Geral, 
Para atender nas Ubs, caps E No Hospital Municipal de rurópolis. Valor: em 
r$ 1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e seis mil reais), sobre os valores do 
efetivo recebimento dos pretendidos pelo contrato. Exercício: 2021 - secretaria 
Municipal de saúde - semsa. atividade:
exercício 2021: secretaria Municipal de saúde- semsa. 10.301.0004.2.065 - 
Manutenção do fundo Municipal de saúde. fonte: 12110000 - 10.301.0004.2.067 
- Manutenção das UBs/saúde da família, Manter os Programas de atenção Bá-
sica. fonte: 12140000 - 10.301.0004.2.073 - Manutenção do Hospital Municipal. 
Programa Mac.
fonte: 10010000; 12110000; 12140000 - 3.3.90.39.00 - outros serviços de 
terceiros Pessoa Jurídica. Vigência: 15 de setembro de 2021 a 15 de setembro 
de 2022. data da assinatura: 15 de setembro de 2021. aluizio r. costa Pires - 
Presidente da comissão de licitação.
coNtrato Nº 003.02.2021-cP/seMsa. origem: chamada Publica nº 
003/2021-cP/sEMsa. contratante: secretaria Municipal de saúde - semsa. 
contratado: Katrine Nayara figueira Barbosa, cPf 856.699.702-68. objeto: 
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. Valor: em r$ 112.680,00 
(cento e doze mil, seiscentos e oitenta), sobre os valores do efetivo recebimento 
dos pretendidos pelo contrato. Exercício: 2021 - secretaria Municipal de saú-
de - semsa. atividade: Exercício 2021: secretaria Municipal de saúde - sem-
sa 10.301.0004.2.065 - Manutenção do fundo Municipal de saúde. fonte: 
12110000 3.3.90.36.00 - outros serviços de terc. Pessoa física. 12110000 - 
fonte - 10.301.0004.2.067 - Manutenção das UBs/saúde da família, Manter os 
Programas de atenção Básica. 3.3.90.36.00 - outros serviços de terc. Pessoa 
física. 12110000 - fonte 12140000 - fonte 10.301.0004.2.073 - Manutenção 
do Hospital Municipal. Programa Mac. 3.3.90.36.00 - outros serviços de terc. 
Pessoa física. 12110000 - fonte
Vigência: 15 de setembro de 2021 a 15 de março de 2022. data da assinatura: 
15 de setembro de 2021. Aluizio R. Costa Pires - Presidente da Comissão 
de Licitação.
coNtrato Nº 003.03.2021-cP/seMsa. origem: chamada Publica nº 
003/2021-cP/sEMsa. contratante: secretaria Municipal de saúde - semsa. 
contratado: camila do Nascimento Melo Pismel, cpf 000.798.372-71. objeto: 
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. Valor: em r$ 106.680,00 
(cento e seis mil, seiscentos e oitenta reais), sobre os valores do efetivo rece-
bimento dos pretendidos pelo contrato. Exercício: 2021 - secretaria Municipal 
de saúde - semsa.atividade: Exercício 2021: secretaria Municipal de saúde- 
semsa. 10.301.0004.2.065 - Manutenção do fundo Municipal de saúde. fonte: 
12110000 3.3.90.36.00 - outros serviços de terc. Pessoa física. 12110000 - 
fonte 10.301.0004.2.067 - Manutenção das UBs/saúde da família, Manter os 
Programas de atenção Básica. 3.3.90.36.00 - outros serviços de terc. Pessoa 
física. 12110000 - fonte 12140000 - fonte 10.301.0004.2.073 - Manutenção do 
Hospital Municipal. Programa Mac. 3.3.90.36.00 - outros serviços de terc. Pes-
soa física. 12110000 - fonte Vigência: 15 de setembro de 2021 a 15 de março 
de 2022. data da assinatura: 15 de setembro de 2021. Aluizio R. Costa Pires 
- Presidente da Comissão de Licitação.

Protocolo: 705627
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 0051/2021, para rEGistro dE PrE-
Ços Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa, Para EXEcU-
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ÇÃo dE sErViÇos coMUNs dE ENGENHaria, coM forNEciMENto dE MÃo 
dE oBra, MatEriais E EQUiPaMENtos, NEcEssários À rEforMa, adE-
QUaÇÃo, MaNUtENÇÃo, rEParos E aMPliaÇÃo das Escolas, Postos dE 
saÚdE E cras do MUNicÍPio dE saNta BárBara do Pará/Pa. a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 30 de setem-
bro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UasG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.
pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UasG: 980369; Portal tcM/
Pa; setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, s/Nº, sala de 
licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 705630

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

eXtrato de Portaria Para FiscaL -
LocaÇÃo de BaLsas Nº. 027/2021-sMt

objeto: dEsiGNar o servidor rEiNaldo JUNio costa dos saNtos- Ma-
trícula nº 49335, para exercer a função de fiscal titUlar e dEsiGNar o 
servidor Marcos WilliaMs caValcaNtE GoNcalVEs- Matrícula nº 88651, 
para exercer a função de fiscal sUBstitUto.

Paulo Jesus da silva
secretário Municipal de Mobilidade e trânsito

Protocolo: 705631

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 058/2021-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 cum-
primento 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 do contrato, celebrado entre a 
secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a cooperativas ou associações 
de pescadores outorgada para concessão onerosa de Uso de Espaço Público 
para beneficiamento do pescado regional no Centro Integrado de Pesca Arte-
sanal - ciPar. sandro Herlon savino diniz - Matrícula nº 53594. Juvenal silva 
araújo - Matrícula nº 22899.
art. 3º - os fiscais dos contratos terão as seguintes atribuições: anotar, em 
registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinan-
do as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
Encaminhar ao Secretário, comunicado oficial sobre eventuais detecções de 
irregularidades no cumprimento do contrato; Esclarecer prontamente as dú-
vidas da concessionária, solicitando ao setor competente da administração, se 
necessário, parecer de especialistas; cumprir as diretrizes traçadas pelo setor 
de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênio 
da respectiva secretaria Municipal.
art. 4º - 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 quinze 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: 705633

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM-seMsa
retiFicaÇÃo 

Portaria 132/2021-seMsa; publicação da Portaria 132/2021 publicado 
no doE/Pa dia 13/09/2021, Nº 34.696, pag. 121, protocolo 703102. No arti-
go 1º oNde se LÊ: dos contratos referentes ao centro de atenção Psicosso-
cial infanto Juvenil, Leia-se: do contrato de locação do imóvel do centro de 
atenção Psicossocial infanto Juvenil. ficam mantidas inalteradas as demais 
disposições da Portaria 132/2021. Vânia Maria Azevedo Portela - Secre-
tária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM-seMsa
Portaria Nº 133/2021-seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes ao Pregão Eletrônico Nº 036/2021-sEMsa e Proces-
so administrativo Nº 085/2021-sEMsa, cujos objetos são: contratação de 
Empresa Especializada Para Prestação de serviço de Manutenção em Veícu-
los Para atender os setores Naps, cerest, cta, Melhor em casa, Psf, samu, 
semsa/fms, Vig. Epidemiológica e Vig. sanitária pela secretaria Municipal de 
saúde de santarém. titular: rosivan da silva souza - Matrícula60523, cPf nº 
449.417.902-78 e rG: 2475279 ssP/Pa, chefe de seção do Ntl. suplente: 
Vanilson Pinto lira - Matrícula 86914, cPf nº 795.446.732-53 e rG: 4334639 
ssP/Pa, chefe do Ntl - nível iii.

art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. santarém/Pa, de 10 de setembro de 2021. Vânia Maria Azevedo 
Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 705634

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de FiNaNÇas

Portaria 49/2021 de 01 de seteMBro de 2021
dispõe sobre a estruturação da comissão Especial de licitação, para atuarem 
em licitações e procedimentos de contratação direta previstos na lei federal 
nº 8.666/1993, especificamente na Inexigibilidade 001/2021 no âmbito da 
secretaria de finanças - sEfiN, e dá outras providências.
a secretária Municipal de Educação, sra. Maria JosilENE lira PiNto, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 001/2021, de 01 de ja-
neiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rEsolVE: art. 1º - fica constituída a comissão Especial de licitação da se-
cretaria Municipal de finanças, que se destina a processar e julgar os atos do 
procedimento oriundo da inexigibilidade 001/2021 - sEfiN segundo o que 
preceitua a lei federal nº 8.666/1993.
Art. 2º - Para compor a Comissão de Licitação, ficam designados como mem-
bros titulares, a seguir discriminados:
- roBerto cÉsar LaVor dos saNtos - Presidente
- JaNaiNa raMos do aMaraL - Membro
- adsoN ParaNatiNGa de MeLo- Membro
Art. 3º - O Presidente da CPL fica autorizado a reclamar junto aos setores 
da sEfiN técnicos que auxiliem nos processos licitatórios quando o objeto 
demandar conhecimentos específicos.
art. 4º - a comissão, que tem por função básica instruir, receber, examinar 
e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a inexigibilidade de 
licitação, a exercerá de acordo com os poderes/atribuições conferidos pela lei 
8.666/93 e suas modificações complementares e/ou posteriores.
art. 5º - Esta Portaria terá seus efeitos retroativos ao dia 01 de agosto de 2021.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
MARIA JOSILENE LIRA PINTO -Secretária Municipal de Finanças

Protocolo: 705726
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de ratiFicaÇÃo

oriGeM disPeNsa de LicitaÇÃo 7/0906001/2021-dL-PMsat
objeto: aQUisiÇÃo EMErGENcial dE EQUiPaMENtos dE iNforMática, 
Para atENdEr as dEMaNdas do MUNicÍPio dE saNto aNtoNio do taUá.
coNtratada: aMaZoMiX coMErcio E distriBUidora EirEli-EPP, cNPJ 
n° 11.218.665/0001-92, Valor total de r$ r$ 50.699,00 (cinquenta mil 
seiscentos e noventa e nove reais).
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 24, 
inciso iV e suas alterações.
data: 25 de junho de 2021

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 705635

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo 7/0906001/2021-dL-PMsat
objeto: aQUisiÇÃo EMErGENcial dE EQUiPaMENtos dE iNforMática, 
Para atENdEr as dEMaNdas do MUNicÍPio dE saNto aNtoNio do taUá.
coNtratada: aMaZoMiX coMErcio E distriBUidora EirEli-EPP, cNPJ 
N° 11.218.665/0001-92.
coNtrato: 3006001/2021-dl-PMsat de r$ 50.699,00 (cinquenta mil seis-
centos e noventa e nove reais).
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 24, 
inciso iV e suas alterações.
data dE assiNatUra: 30 de junho de 2021

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 705637

MUNicÍPio de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 9/2021-
00023-srP/PMMr.
objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais ElÉtricos oBJEtiVaNdo a MaNUtENÇÃo 
da ilUMiNaÇÃo PÚBlica do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: J c P Prado coMÉrcio EirEli - ME - cNPJ: 21.254.778/0001-05.
coNtratos: 3008001/2021-cPl-PMsat - Valor r$ 166.144,37 (cento e ses-
senta e seis Mil e cento e Quarenta e Quatro reais e trinta e sete centavos).
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 22, § 1º, do decreto Nº 7.892 de 23 de janeiro 
de 2013 e subsidiado pela lei 8.666/93 onde couber.
data dE assiNatUra: 30 de agosto de 2021

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 705638
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNVeNio

convenio n° 003/2021- concedente PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX 
do XiNGU - convenente: siNdicato dos ProdUtorEs rUrais dE sÃo 
fÉliX do XiNGU. objeto: apoio em forma de convênio, recurso para man-
termos parte das despesas de custeio e manutenção do parque de exposição 
e sindicato do Produtores rurais no município de são félix do Xingu-Pa. Vi-
gência: 13/09/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 90.000,00 (noventa mil 
reais) - data da assinatura: 13/09/2021

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 705642

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 026/2021- Pe-srP-PMsF-saÚde 

com objeto: futura e Eventual locação de veículos leves e pesados para aten-
der as demandas secretaria Municipal de infraestrutura. data de abertura: 
06/10/2021 às 08h30min através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará 
disponível no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do tcM/
Pa. Wenderson França Marques. Secretário Municipal de Infraestrutura. 
Marcos cesar Barbosa e silva. Prefeito Municipal.

Protocolo: 705643

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇao

toMada de PreÇos Nº 001/2021 - tP-PMsF-saÚde 
com objeto: contratação de empresa para serviço de construção da Unidade 
de saúde da família da Vila são José, do Município de são francisco do Pará/
Pa. data de abertura:  07/10/2021 às 10h. retirar o Edital na Prefeitura Mu-
nicipal de são francisco do Pará, departamento de licitação, valor do edital 
r$ 100,00 ou retirar de forma gratuita no site da Prefeitura e/ou tcM-Pa. 

ordenador de despesas: Marcos cesar Barbosa e silva
Prefeito Municipal de São Francisco do Pará

Protocolo: 705645

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 044/2021 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de kit enxoval, objetivando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de assistência social a sessão de recebimento de pro-
postas, análise e julgamento será em 30/09/2021 às 09:00 horas, por meio 
do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UasG:.980551, 
Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, 
Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo 
Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 às 12:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2021 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de vias 
urbanas com recapeamento e tapa-buraco com massa asfáltica, para atender as 
necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura e Urbanismo (sEMiU).  a 
sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 29/09/2021 
às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br, UasG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.
gov.br, Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licita-
ção, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 às 12:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 048/2021 
tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição de combustível tipo óleo die-
sel s-10, objetivando recuperação de 62 quilômetros da estrada da torre (23,73 
km) e vicinal são Mateus (35,27 km), na zona rural do município. a sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 29/09/2021 às 14:00 
horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UasG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito 
Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 às 12:00hs. eduardo sam-
paio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

retiFicaÇÃo
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público a retifi-
cação da publicação do aviso de Homologação oriundo do Pregão Eletrônico 
srP nº 009/2021, circulada em 06/07/2021 no doE/Pa pág. 95, doU seção 3 
pág. 217 e diário do Pará pág. B8, como segue: oNde se LÊ: Empresa Peg 
Pag comércio de alimentos Eireli, cNPJ: 04.470.529/0001-20, valor total de 
r$ 1.086.853,92 (um milhão, oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três 
reais e noventa e dois centavos, Leia-se: 1.086.561,62, (um milhão, oiten-
ta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). 
Permanecendo inalteradas as demais informações.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público a retifica-
ção da publicação do Extrato de ata de registro de oriundo do Pregão Eletrô-
nico srP nº 009/2021, circulada em 06/07/2021 no doE/Pa pág. 95, doU se-
ção 3 pág. 217 e diário do Pará pág. B8, como segue: oNde se LÊ: contrata-
do:PEG PaG coMÉrcio dE aliMENtos EirEli, cNPJ: 04.470.529/0001-20, 
valor total de r$ 1.086.853,92 (um milhão, oitenta e seis mil, oitocentos e 
cinquenta e três reais e noventa e dois centavos. Leia-se: 1.086.561,62, 
(um milhão, oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e 
dois centavos). Permanecendo inalteradas as demais informações. 
eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 705647

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210106; oriGEM: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 023/2021; 
coNtrataNtE: fUNdEB-fUNdo MaNUtENÇÃo E dEsENVolViMENto da 
EdUcaÇÃo Basica; coNtratado: saMPaio traNsPortE E coNstrU-
ÇÕEs EirEli; oBJEto: Prestação de serviços de transporte escolar com con-
dutores habilitados, para o transporte de alunos da rede pública municipal de 
senador José Porfírio/Pa; Valor total: r$ 4.615.237,44; ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0702.123610400.2.029, Classificação 
econômica 3.3.90.39.00, subelemento 3.3.90.39.98; ViGÊNcia: 03 de se-
tembro de 2021 a 03 de setembro de 2022;  data da assiNatUra: 03 de 
setembro de 2021.
coNtrato Nº: 20210107; oriGEM: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 024/2021; 
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE sENador JosÉ PorfÍrio/
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNtratado: saMPaio traNsPor-
tE E coNstrUÇÕEs EirEli; oBJEto: Prestação de serviços de transpor-
te escolar com condutores habilitados, para o transporte de alunos da rede 
pública estadual do município de senador José Porfírio/Pa; Valor total: 
r$ 1.465.611,84; ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021 atividade 
0702.123610400.2.025, Classificação econômica 3.3.90.39.00, Subelemento 
3.3.90.39.98; ViGÊNcia: 03 de setembro de 2021 a 03 de setembro de 
2022;  data da assiNatUra: 03 de setembro de 2021.

dirceu Biancardi  samiriam santana Bitencourt
Prefeito Municipal  secretaria Municipal

Protocolo: 705649

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0507001-srP

O Município de Tomé Açu - PA, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-0507001-srP, objeto rEGis-
tro dE PrEÇos Para EVENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
EsPEcialiZada Para forNEciMENto dE MEdicaMENtos da farMácia 
Básica, PsicotroPicos, iNJEtaVEis Para UrGÊNcia E EMErGÊNcia, 
Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚdE do MUNicÍPio 
dE toMÉ aÇU, lavrado em favor das Empresas: altaMEd distriBUidora 
dE MEdicaMENtos ltda - ME; c.N.P.J. nº 21.581.445/0001-82, no va-
lor: r$ 73.658,30 (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, 
trinta centavos); E M dE f GUiMarÃEs; c.N.P.J. nº 05.966.522/0001-66, 
vencedora, no valor: r$ 2.304.166,00 (dois milhões, trezentos e quatro mil, 
cento e sessenta e seis reais); coNQUista distriB.dE MEdicaMENtos E 
Prod.HosPitalarEs EirEli; c.N.P.J. nº 12.418.191/0001-95, no valor: r$ 
8.260,00 (oito mil, duzentos e sessenta reais); r c ZaGallo MarQUEs & cia 
ltda; c.N.P.J. nº 83.929.976/0001-70, no valor: r$ 254.663,00 (duzentos e 
cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e três mil reais); PolYMEdH. Ei-
rEli - EPP; c.N.P.J. nº 63.848.345/0001-10, no valor: r$ 114.173,00 (cento 
e quatorze mil, cento e setenta e três reais).

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-2307001-srP
O Município de Tomé Açu - PA, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-2307001-srP, objeto rEGistro 
dE PrEÇos Para EVENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada Para o sErViÇo dE colEta, traNsPortE, arMaZENaMENto, 
trataMENto E dEstiNaÇÃo fiNal do liXo HosPitalar/iNfEctaNtE do 
MUNicÍPio dE toMÉ aÇU, lavrado em favor da Empresa: rEcol aMBiENtal 
colEta E trataMENto dE rEsidUos ltda; c.N.P.J. nº 73.797.383/0001-
44, no valor: r$ 210.600,00 (duzentos e dez mil, seiscentos reais).
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-0507001-arP

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0507001-srP
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para forNEciMENto dE MEdicaMENtos 
da farMácia Básica, PsicotroPicos, iNJEtaVEis Para UrGÊNcia E 
EMErGÊNcia, Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚdE 
do MUNicÍPio dE toMÉ aÇU. assinatura da ata: 02/08/2021. Vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. Empresas adjudicadas e homologa-
das: altaMEd distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda - ME; c.N.P.J. nº 
21.581.445/0001-82, no valor: r$ 73.658,30 (setenta e três mil, seiscentos 
e cinquenta e oito reais, trinta centavos); E M dE f GUiMarÃEs; c.N.P.J. 
nº 05.966.522/0001-66, vencedora, no valor: r$ 2.304.166,00 (dois mi-
lhões, trezentos e quatro mil, cento e sessenta e seis reais);  coNQUista 
distriB.dE MEdicaMENtos E Prod.HosPitalarEs EirEli; c.N.P.J. nº 
12.418.191/0001-95, no valor: r$ 8.260,00 (oito mil, duzentos e sessenta 
reais); r c ZaGallo MarQUEs & cia ltda; c.N.P.J. nº 83.929.976/0001-
70, no valor: r$ 254.663,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seis-
centos e sessenta e três mil reais); PolYMEdH. EirEli - EPP; c.N.P.J. nº 
63.848.345/0001-10, no valor: r$ 114.173,00 (cento e quatorze mil, cento 
e setenta e três reais).

ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-2307001-arP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-2307001-srP

objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada Para o sErViÇo dE colEta, traNsPortE, ar-
MaZENaMENto, trataMENto E dEstiNaÇÃo fiNal do liXo HosPitalar/
iNfEctaNtE do MUNicÍPio dE toMÉ aÇU. assinatura da ata: 27/08/2021. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e ho-
mologada: rEcol aMBiENtal colEta E trataMENto dE rEsidUos ltda; 
c.N.P.J. nº 73.797.383/0001-44, no valor: r$ 210.600,00 (duzentos e dez 
mil, seiscentos reais).

PUBLicaÇÃo do resULtado FiNaL de credeNciaMeNto
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 002/2021-cP

O município de Tomé Açu, torna público o resultado do crEdENciaMENto 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dE sErViÇos MÉdicos, dE 
forMa coMPlEMENtar ao sistEMa ÚNico dE saÚdE (sUs), Para atEN-
dEr aos PaciENtEs do MUNicÍPio dE toMÉ-aÇU, coNforME tErMo dE 
rEfErÊNcia, no âmbito do sistema Único de saúde, onde foram credencia-
das as seguintes empresas: sEMPrEVida MEdiciNa iNtENsiVa ltda, inscri-
ta sob o cNPJ 10.015.441/0001-10, sediada na rua Geraldo Vieira da silva, 
179, Qd sG, lote 02, consultório 3, Jardim santa Helena de Goiás-Go, cEP 
75.920-000; MEdial Brasil s/a, inscrita sob o cNPJ 27.229.900/0001-61, 
sediada na av. olinda nº 960, sala 2310, Edifício trade tower, Park lozandes, 
Goiânia/Go, cEP 74.884-120 e GEstÃo MÉdica EsPEcialiZada sErViÇos 
MÉdicos ltda, inscrita sob o cNPJ 26.634.582/0001-51, sediada na avenida 
serzedelo corrêa, 805, loja 07, Batista campos, Belém/Pa, cEP 66.033-770. 
data do julgamento: 02 de setembro de 2021.

aLZira LiNo soares oLiVeira
secretária Municipal de saúde

Protocolo: 705656
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210240
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 029/2021PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo 
cNPJ: 10.221.760/0001-82

oBJEto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE PEÇas E sErViÇos dE MaNUtENÇÃo dE cENtral dE 
ar E ar coNdicioNado dE JaNEla, dEstiNados a atENdEr a PrEfEitU-
ra MUNiciPal E fUNdos.
coNtratada: taYNara larissa trEVisaNi PEiXoto-54690862249, com o 
valor total de r$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).
coNtratada: l.a. QUEiroZ EirEli, com o valor total de r$ 194.675,30(cento 
e Noventa e Quatro Mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).
data da assinatura: 14/09/2021, vigência: 12 (doze) meses.

trairão-Pa, 14 de setembro de 2021 
Pedro José Honório Lino, Presidente da CPL

Protocolo: 705658
.

.

eMPresariaL
.

cLiVaMir Frasseto 
cPF nº. 787.521.919-15 

torna público que requereu junto à sEMMa/Mojuí dos campos, licença Prévia 
e licença de instalação, sob processo n°. 183/2021, para a atividade de lote-
amento, em Mojuí dos campos/Pa.

Protocolo: 705669

siderÚrGica Norte BrasiL sa - 
SINOBRAS (em recuperação judicial) 

cNPJ 07.933.914/0001-54 
Inscrição Estadual nº. 15.119.844-6 

localizada a rod. Pa 150, Km 425 distrito industrial, Município de Marabá, 
torna público que requereu em 27/08/2021 à secretaria de Estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade - sEMas/Pa, a licença de instalação da linha de 
transmissão 230kv, assim possibilitando a ampliação da produção de tarugos 
de aço da aciaria para 800.000 toneladas/ano. Protocolo nº. 2021/28075. 
Marabá - Pará.

Protocolo: 705672

siderÚrGica Norte BrasiL sa - 
SINOBRAS (em recuperação judicial) 

cNPJ 07.933.914/0001-54 
Inscrição Estadual nº. 15.119.844-6 

localizada a rod. Pa 150, Km 425 distrito industrial, Município de Mara-
bá, torna público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade - sEMas/Pa a licença de operação nº. 12964/2021, para 
transporte rodoviário de carvão Vegetal, processo nº. 2021/20689, em 
31/08/2021. Marabá - Pará.

Protocolo: 705671

VÂNia LoPes caLais 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente e tu-
rismo de Nova ipixuna - sEMMat, através do processo nº 034/2021, licença 
ambiental rural Nº 004/2021, com validade até 24/06/2026, para criação de 
Bovinos na fazenda 2 Barras.

Protocolo: 705676

taBaLMiX coNcreto Ltda 
cNPJ nº 05.603.888/0001-70 

Estabelecida no município de ananindeua-Pa, com endereço na Passagem 
Jiboia Branca, nº 252, bairro coqueiro, cEP 67113-022, torna público que 
requereu a renovação da licença de operação nº l0124219, para a ativi-
dade de Preparação de Massa de concreto e argamassa para construção 
civil, com protocolo realizado na secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua - sEMa

Protocolo: 705678

a empresa serVPorto serViÇos Gerais 
e aPoio PortUÁrio Ltda 

com cNPJ: 03.978.386/0001-07 
torna público que requereu junto a sEMas/Pa, licença de operação lo, para 
exercer a atividade de transporte rodoviário de Minérios/coque, situada na 
rod. Pa 483, s/nº, Km 20, sala 05 - complexo servporto, Bairro Vila do con-
de, Município de Barcarena/Pa. sob o Protocolo 2021/0000030307.

Protocolo: 705707

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ-crM-Pa
editaL PreGÃo PreseNciaL 

retiFicado Nº 02/2021-crM-Pa
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ-crM-Pa, 
comunica aos interessados que foi rEtificado o Edital do Pregão Presencial 
nº02/2021-crM/Pa, tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de aGENciaMENto dE ViaGENs, 
sob demanda compreendendo os serviços de emissão, pesquisa de preço, 
reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, cancelamentos e forneci-
mento de passagens aéreas nacionais, passagens terrestres, para conselhei-
ros, membros, servidores e colaboradores eventuais do conselho regional 
de Medicina do Estado do Pará (Passagens aéreas para o Brasil), quando em 
viagem de exclusivo interesse público. Diante disso, fica alterada a data da 
sessão Pública para 29/09/2021 (quarta-feira) às 14:00 horas - horário de 
Belém/PA. O Edital retificado está disponível no site: http://www.cremepa.
org.br, ou poderá ser retirado pessoalmente na sede do crM/Pa, na av. Ge-
neralíssimo deodoro 253 - setor Jurídico, Umarizal, Belém/Pa. Drª. Tereza 
Cristina de Brito Azevedo - Presidente do CRM/PA.

Protocolo: 705710

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
coNtrato nº 020/2021 - disPENsáVEl dE licitaÇÃo Nº 0/2021-00066, 
aGÊNcia dE saNEaMENto dE ParaGoMiNas/alfatEc ENGENHaria aMBiEN-
tal EirEli. objeto: contratação de empresa especializada para execução de re-
latório de constatação de infraestrutura operacional da Estação de tratamento de 
Esgoto - EtE/Novo Horizonte. Valor global: 4.000,00 (quatro mil reais). Vigência: 
15/09/2021 a 14/10/2021. ordenador de despesa: agência de saneamento de 
Paragominas, rosilene Gomes costa-superintendente Geral. Paragominas. 
Paragominas, 17 de setembro de 2021.

Protocolo: 705711

aritaNa de MeLo GoUVeia 
Portador do cPF 490.607.672-68 

torna publico que requereu à secretaria de Gestão do Meio ambiente e tu-
rismo/ anapu-Pa, a licença de atividade rural-lar, para atividade de agro-
pecuária do imóvel faZENda PErfEita UNiÃo, rodovia transamazônica km 
115 Norte/anapu-Pa. área para licenciamento é 143,77 ha.  foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 705712
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cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
ata de reGistro de PreÇo Nº02/2021-cMM

a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcEs-
so Nº15/2021-cMM, referente ao PrEGÃo PrEsENcial dE rEGistro dE 
PrEÇo Nº02/2021-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa Ma-
raflor florEs E EVENtos ltda no lote 01, nas quantidades estimadas, de 
acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previs-
tas no instrumento convocatório e na ata de registro de Preço e em confor-
midade com a legislação vigente sobre a matéria.

ata de reGistro de PreÇo Nº06/2021-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcEsso 
Nº19/2021-cMM, referente ao PrEGÃo PrEsENcial dE rEGistro dE PrE-
Ço Nº06/2021-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa i frota 
VarÃo EirEli no lote 01, nas quantidades estimadas, de acordo com a clas-
sificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e na ata de registro de Preço e em conformidade com a legisla-
ção vigente sobre a matéria.

ata de reGistro de PreÇo Nº07/2021-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcEsso 
Nº20/2021-cMM, referente ao PrEGÃo PrEsENcial dE rEGistro dE PrE-
Ço Nº07/2021-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa t M lo-
PEs coMÉrcio E sErViÇo no lote 01, nas quantidades estimadas, de acordo 
com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no 
instrumento convocatório e na ata de registro de Preço e em conformidade 
com a legislação vigente sobre a matéria.

Marabá/Pa, 17 de setembro de 2021.
Pedro correa LiMa

Presidente da câmara Municipal de Marabá
Protocolo: 705713

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 002/2021-cMa

oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-06021
coNtrataNte: caMara MUNiciPaL de aLMeiriM coNtratada(o): 
LUcK coNtaBiLidade eireL  oBJEto: o presente contrato tem por ob-
jeto a contratação de empresa prestadora de serviço técnico especializado 
em consultoria contábil na área administração publica e elaboração de folha 
de pagamento. acompanhamento no Processo de Prestação de contas junto 
aos tribunais; na elaboração da Proposta orçamentária anual; na execução 
Contábil e financeira, na elaboração dos anexos da LRF- RREO E RGF; bem 
com no acompanhamento dos processos de julgamento das contas junto aos 
tribunais de contas. Valor total: r$ Preço, no global de r$ 98.000,00 (No-
venta e oito mil reais) ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021 atividade 
0101.010310001.2.001 Manutenção da Câmara Mun. de Almeirim , Classifi-
cação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica, subele-
mento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 98.000,00 ViGÊNcia: 10 de junho de 
2021 a 31 de dezembro de 2021 data da assiNatUra: 10 de Junho de 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210703

oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-06021
coNtrataNte: caMara MUNiciPaL de aLMeiriM coNtratada(o): 
diÁrio Licitar eireLi oBJEto: contratação de serviços em assessoria 
e consultoria na área de licitação e contratos para atender as necessidades 
da câmara municipal de almeirim/Pa Valor total: r$ 48.000,00 (qua-
renta e oito mil reais) ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021 atividade 
0101.010310001.2.001 Manutenção da Câmara Mun. de Almeirim , Classifi-
cação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica, sube-
lemento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 48.000,00 ViGÊNcia: 01 de Julho de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.data da assiNatUra: 01 de Julho de 2021

eXtrato de coNtrato
oNtrato Nº: 20210705

oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-07151
coNtrataNte: caMara MUNiciPaL de aLMeiriM coNtratada(o): 
BorGes e MoUra adVoGados oBJEto: contratação de serviços técnicos 
especializados em assessoria e consultoria jurídica, na área de direito ad-
ministrativo, constitucional, bem como na elaboração de peças em matéria 
da administração em geral, atendendo as necessidades da câmara municipal 
de almeirim. Valor total: r$ 70.000,00 (setenta mil reais) ProGraMa 
dE traBalHo: Exercício 2021 atividade 0101.010310001.2.001 Manuten-
ção da Câmara Mun. de Almeirim , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.99, no valor de 
r$ 70.000,00 ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
data da assiNatUra: 02 de agosto de 2021

Otacilio França Alves
Presidente da câmara Municipal de almeirim

Protocolo: 705714

JUsceLiNo carVaLHÃes da coNceiÇÃo 
cPF: 037.437.992-00 

torna público que requereu da secretaria de Meio ambiente de são Mi-
guel- sEMMa/sMG o pedido de licença ambiental rural - lar, processo nº 
007/2018 referente à fazenda Paraíso ii, para criação de bovinos, no municí-
pio de são Miguel do Guamá-Pa.

Protocolo: 705715

aGrÍcio Brito da siLVa Neto 
cPF: 860.747.332-87 

sítio do totinha e sítio do totinha ii, localizado na Br-222, rondon do 
Pará, solicitou da sEcMa a lar sob protocolo no 423/2021.

Protocolo: 705716

cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP 06/2021
o Presidente da câmara Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atri-
buições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: Modali-
dade: Pregão Eletrônico srP nº 06/2021. objeto: rEGistro dE PrEÇo Para 
EVENtUal aQUisiÇÃo dE coMBUstÍVEis. Empresa Vencedora: MaUEs 
carValHo coMErcio ltda filial V, cNPJ: 02.756.655/0006-24 - total do 
Vencedor: r$ 93.900,00. data da Homologação: 16/09/2021.

João do Carmo Barbosa Rodrigues
Presidente da câmara

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 06/2021

Ata de registro de Preço nº 06/2021. Pregão Eletrônico SRP nº 06/2021. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE coMBUs-
tÍVEis. assinatura: 16/09/2021. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor; 
MaUEs carValHo coMErcio ltda filial V, cNPJ: 02.756.655/0006-24; 
UNd.01:r$ 6,73; UNd.02:r$ 5,32. Valor Global r$ 93.900,00.

João do Carmo Barbosa Rodrigues
Presidente da câmara

eXtrato de coNtrato
CONTRATO Nº 09/2021. Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 06/2021. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE coMBUstÍ-
VEis. contratante: câmara Municipal de igarapé-Miri. contratada: MaUEs 
carValHo coMErcio ltda filial V, cNPJ: 02.756.655/0006-24. Valor Glo-
bal: r$ 93.900,00 Vigência: 16/09/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 705717

MaroNi VaLadares dias 
Portador do cPF 756.275.822-00 

torna publico que requereu à secretaria de Gestão do Meio ambiente e turis-
mo/ anapu-Pa, a licença de atividade rural-lar, para atividade de agrope-
cuária do imóvel sitio dias, rodovia transamazônica km 105 Vicinal santa 
cruz/anapu-Pa. área para licenciamento é 30,31 ha.  foi determinado estudo 
de impacto ambiental.

Protocolo: 705718

seraBi MiNeraÇÃo Ltda - (seraBi) 
Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 04.207.303/0001-30, com 
sede na rod. transgarimpeira, s/n, KM 22, Garimpo Palito, bairro Jardim do 
ouro, itaituba - Estado do Pará, em atendimento à cláusula oitava do termo 
de ajustamento de conduta n. 03 de 2021, informa que assinou em 24 de 
agosto de 2021 termo de ajustamento de conduta n. 03/2021, com a secre-
taria de Meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Estado/sEMa/Pa 
com vistas a regularização da licença de operação para bacia de contenção 
de rejeitos , emitidas nos autos do processo n. 34079/2016.
o termo de ajustamento de conduta está fundamentado no art.5º, §6º. da 
lei n. 7.347/85 e no art.79-a da lei n. 9.605/98 e em seu regulamento, o 
decreto n. 6.514/2008, tudo em consonância com a Nota técnica n. 28273/
GEMiM/cMiNa/dla/saGra/2021, nos autos do Processo n. 34079/2016.

Protocolo: 705719

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de ca-
metá - sEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a autorização 
para supressão de vegetação (asV) para a construção da rede de distribuição 
de Energia elétrica, 34,5 KV para atender a Vila Guajará Nº 125 - rd. trans-
cametá, ramal santana anselmo da cruz Viana, no município de cametá, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 705720

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de san-
ta izabel do Pará  - sEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a 
autorização para supressão de vegetação (asV) para a construção da rede 
de distribuição de Energia Elétrica, 34,5 KV para atender consumidores no 
ramal ita, sitio Monte d’ carmo - Zona rural / Valérico Borges, no município 
de santa izabel do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 705721

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que recebeu da secretaria de ciências, tecnologia e Meio am-
biente de Moju - sEctEMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a 
autorização para supressão de Vegetação (asV) para a construção da subes-
tação de Energia Elétrica: Moju ii no município de Moju no Estado do Pará.

Protocolo: 705722
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de li-
moeiro do ajuru - sEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), 
e a autorização para supressão de Vegetação (asV) para a construção da 
subestação de Energia Elétrica: limoeiro no município de limoeiro do ajuru 
no Estado do Pará.

Protocolo: 705723

cÂMara MUNiciPaL de terra saNta - Pa
a c.M.t.s reaLiZarÁ No dia 27/09/2021 Às 10:00:00 Hrs coNVite 
Nº 001/2021-cMts. objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de publicidade para atender a necessidade da câmara Municipal. o 
respectivo Edital encontra-se no dep. de licitações na sede da c.M.t.s.
a c.M.t.s reaLiZarÁ No dia 27/09/2021 Às 14:00:00 Hrs coNVite 
Nº 002/2021-cMts. objeto: contratação de empresa para locação de au-
tomóvel destinado à câmara Municipal de terra santa. o respectivo Edital 
encontra-se no dep. de licitações na sede da c.M.t.s.

_________________________
Júlio Cesar Souza Santos de Souza

Presidente da cPl
Portaria nº 009/2021

Protocolo: 705724

editaL de coNVocaÇÃo 
Para asseMBLeia GeraL de eLeiÇÃo, 

Alteração  da sede administrativa e nomenclatura do SINJOP/PA - 
Sindicato  dos Jogadores de Futebol Profissional do Estado  do Pará. 
Convocação: São convocados todos os atletas profissionais de futebol a se 
reunirem em assembleia Geral, que se realizará no dia 21 de outubro de 
2021, sito a Av. Magalhães Barata, nº 651, Ed Belém Office Center, Sala 311, 
cEP 66060-281, bairro são Brás, Belém-Pa. a assembleia será instalada, em 
primeira convocação ás 17:00 hs. e, em segunda convocação ás 17 hs 30 
min. ordem do dia: deliberar sobre a mudança da nomenclatura e sede admi-
nistrativa do sindicato, alteração/renovação do estatuto social, pleito eleitoral 
e posse em caso de aprovação.Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
oBerdaN BeNdeLac de MeNeZes

Protocolo: 705725

aUto Posto cartrUcK eireLi 
cNPJ nº 26.295.983/0001-24 

situado à rod. Br 316, nº 7968 KM 17, almir Gabriel, Marituba/Pa, informa 
que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Marituba, a licença 
de operação nº 0129/2021, para a atividade de comércio Varejista de com-
bustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 705685

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo - (L.o)  
e LiceNÇa aMBieNtaL de FoNte soNora - (L.a.F.s)

eMPresa saNta FÉ HoUse orGaNiZaÇÃo dE EVENtos ltda - ME, cNPJ. 
42.412.697/0001-58, torNa PÚBlico QUE Está rEQUErENdo À sEcrEtaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENtE dE aNaNiNdEUa - sEMa a licENÇa aMBiEN-
tal dE oPEraÇÃo - (l.o) e licENÇa aMBiENtal dE foNtE soNora - (l.a.f.s) 
Para atiVidadE ( cNaE: 93.29-8-01 discotEcas, daNcEtErias, salÃo dE 
daNÇas E siMilarEs ), coM ENdErEÇo PassaGEM trÊs coraÇÕEs, s/N, 
lotE i, EsQ. aV Mario coVas, Bairro: coQUEiro, aNaNiNdEUa-Pa, cEP: 
67.015-230. atraVÉs do rEQUEriMENto cÓdiGo: r086521.

Protocolo: 705688

s. Moreira GoMes 
cNPJ nº. 42.206.812/0001-38 

torna público que recebeu junto à sEMMa/Prainha, a licença Prévia n° 
006/2021, válida até 13/08/2022, a licença de instalação n° 004/2021, válida 
até 17/08/2021 e a licença de operação n° 018/2021, válida até 18/08/2022 
para desenvolver atividade de instalação portuária de passageiros de cargas 
gerais (não perigosas), em Prainha/Pa.

Protocolo: 705689

taPaJÓs coMÉrcio de coMBUstÍVeis trrNi Ltda
cNPJ n°. 40.691.124/0001-85 

torna público que requereu junto a sEMas/Pa, licença de operação sob o 
processo n°. 18126/2021, para desenvolver atividade de terminal revendedor 
retalhista na navegação interior, em santarém-Pa.

Protocolo: 705690

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 023/2021

oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº iNeX-05/21-cMo
coNtrataNte........: cÂMara MUNiciPaL de ÓBidos
coNtratada...........: M. de o. PeNHa coNtaBiLidade
oBJEto......................: contratação de empresa para desempenhar ativida-
des de assessoria na alimentação dos sistemas de Prestações de contas em 
tempo real dos tribunais de conta da União - tcU e tribunal de contas dos 
Municípios - tcM, Portal da transparência e demais serviços de apoio admi-

nistrativos nos setores de contratos e compras junto a comissão Permanente 
de licitação da câmara Municipal de Óbidos/Pa
Valor total................: r$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
1010.010310001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara, Classificação 
Econômica 3.3.90.39.00 outros serviços de terciros Pessoa Jurídica, subele-
mento 3.3.90.39.05, no valor de r$ 78.000,00
ViGÊNcia...................: 01 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 01 de Julho de 2021

Protocolo: 705691

a empresa M c d carVaLHo & cia Ltda 
Inscrita no CNPJ nº 02.748.653/0007-74 e inscrição Estadual nº 15.222.300-2, 
localizada na rua rui Barbosa, nº 513 - Bairro: centro - Município: terra 
santa-Pará, com atividade/tipologia Posto revendedor de combustíveis auto-
motivos, torna público que a secretaria Municipal de Meio ambiente e Minera-
ção-sEMMaM, concedeu-lhe a licença de operação - l.o nº 004/2021, válida 
de 01/09/2021 a 01/09/2023.

Protocolo: 705694

aUto Posto cartrUcK eireLi
cNPJ nº 26.295.983/0001-24 

situado à rod. Br 316, nº 7968 KM 17, almir Gabriel, Marituba/Pa, informa 
que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Marituba, a licença 
de instalação nº 0130/2021, para a atividade de comércio Varejista de com-
bustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 705695

Posto eXeMPLo coMÉrcio Ltda 
inscrito no cNPJ nº 06.164.013/0004-25 

situado na rod. Br 316, nº 4800, centro, ananindeua/Pa, informa que rece-
beu da secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, a licença de 
operação nº l09621, para a atividade de comércio Varejista de combustíveis 
para Veículos automotores.

Protocolo: 705697

siNdicato das eMPresas de serViÇos coNtÁBeis e das 
eMPresas de assessoraMeNto, PerÍcias, iNForMaÇÕes 

e PesQUisas do estado do ParÁ - sescoN-Pa.
aViso de reGistro de cHaPa ÚNica

Em cumprimento ao art. 14, § 1º do regulamento Eleitoral, faço saber que foi 
registrada cHaPa ÚNica para a Eleição de diretoria; conselho fiscal; repre-
sentantes junto a fENacoN e respectivos suplentes deste sindicato, mandato 
do período de 01/01/2022 à 31/12/2025, que será realizada no dia 14 de ou-
tubro de 2021 (quinta-feira), das 10h:00 às 16h:00 na sede do sEscoN-Pa, 
localizado na av. Presidente Vargas nº 158, 11º andar, sala 1101 Ed. antônio 
Martins Júnior, campina - Belém-Pa. Em caso de falta de quórum, será a 
mesma realizada no dia 15 de outubro de 2021 no mesmo horário e local: a 
chapa registrada tem como diretoria Efetiva: Presidente: Nelma raimunda de 
almeida lemos, Vice-Presidente: assunda Maria de Moraes Martins; diretora 
administrativo: laudiceia lima duarte; Membro suplente: Edson ramalho 
da cruz; diretora financeiro: Nilcilene cativo da silva; Membro suplente: 
Marinalda Machado santos; diretora de Eventos e comunicação: renata Eli-
zondo souza; diretor de tecnologia e Negócios: rafael ramos santa Brígida; 
diretor de assuntos legislativos: fabiano Pedro almeida de oliveira; conselho 
fiscal: Eunice aguiar do Nascimento; Membro suplente: ana cristina aze-
vedo furtado Munhoz; .conselho fiscal: Eugenio Gustavo Guerreiro Hamoy; 
Membro suplente: Jessica Maria silva, conselho fiscal: José inácio Varela 
Becker; Membro suplente: Eldio rubens sena Neves; representantes junto 
à fENacoN: 1º representante: Nelma raimunda de almeida lemos; 2º re-
presentante: assunda Maria de Moraes Martins. ficando aberto, nos termos 
do art. 15 do regulamento Eleitoral, o prazo de três (3) dias a partir da data 
da publicação da presente relação nominal da cHaPa ÚNica registrada, para 
impugnação de candidaturas.

José eduardo da silva
Presidente da comissão Eleitoral

Protocolo: 705701

Ms arMaZÉNs Gerais Ltda
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Ms arMaZÉNs Gerais Ltda, com cNPJ n° 38.083.278/0001-42, torna 
público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente do município 
de rondon do Pará/Pa, a licença de operação - lo n° 021/2021, para a ar-
mazéns gerais - emissão de warrant, localizada na rodovia Br 222 KM 75, 
zona rural, no Estado do Pará.

Protocolo: 705698

aUto Posto sÃo JoÃo coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda
cNPJ nº. 03.452.123/0003-13 

torna público que recebeu junto à sEMMa/rurópolis a licença de operação 
n° 006/2021, válida até 31/03/2023 para desenvolver atividade de comércio 
varejista de combustível para veículos automotores, em rurópolis/Pa.

Protocolo: 705700
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