
 diário oficial Nº 34.704  1 segunda-feira, 20 dE sEtEMBro dE 2021DIÁRIO OFICIALBelém, Segunda-feira
20 de Setembro de 2021

República Federativa do Brasil - Estado do Pará 126 Páginas
ANO CXXXI DA IOE

130º DA REPÚBLICA
Nº 34.704

eXecUtiVo
GaBiNete do GoVerNador ...........................................- PáG. 4
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado ........................- PáG. 6
casa Militar da GoVErNadoria do Estado ....................- PáG. 9
ProcUradoria GEral do Estado .....................................- PáG. 9
sEcrEtaria EstratÉGica dE
articUlaÇÃo da cidadaNia  .......................................... - PáG. 13
fUNdaÇÃo ParáPaZ ......................................................... - PáG. 13

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo ......................................................... - PáG. 14
iMPrENsa oficial do Estado  ........................................ - PáG. 21
iNstitUto dE assistÊNcia dos 
sErVidorEs do Estado do Pará .................................... - PáG. 22
iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária 
do Estado do Pará ........................................................ - PáG. 23
Escola dE GoVErNaNÇa PÚBlica 
do Estado do Pará ........................................................ - PáG. 24

secretaria de estado 
da FaZeNda ................................................................... - PáG. 25
BaNco do Estado do Pará s.a ....................................... - PáG. 29

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica ........................................................ - PáG. 29
HosPital oPHir loYola .................................................. - PáG. 41
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará ................ - PáG. 42
fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia 
E HEMatoloGia do Pará ................................................. - PáG. 45
fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital 
dE clÍNicas GasPar ViaNNa ........................................... - PáG. 46

secretaria de estado 
de traNsPortes........................................................... - PáG. 49
coMPaNHia dE Portos E HidroVias
do Estado do Pará ........................................................ - PáG. 49
aGÊNcia EstadUal dE rEGUlaÇÃo 
E coNtrolE dE sErViÇos PÚBlicos ................................ - PáG. 50

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca ......................................... - PáG. 50
iNstitUto dE tErras do Pará ........................................ - PáG. 51
NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral ................... - PáG. 52
aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária 
do Estado do Pará ........................................................ - PáG. 52
EMPrEsa dE assistÊNcia tÉcNica 
E EXtENsÃo rUral do Estado do Pará .......................... - PáG. 52
cENtrais dE aBastEciMENto do Pará s.a.  ................... - PáG. 53

secretaria de estado 
de Meio aMBieNte 
e sUsteNtaBiLidade ................................................... - PáG. 53
iNstitUto dE dEsENVolViMENto florEstal 
E da BiodiVErsidadE do Estado do Pará ..................... - PáG. 55

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL ........................................................... - PáG. 55
PolÍcia Militar do Pará ................................................ - PáG. 56
fUNdo dE assistÊNcia social da PolÍcia Militar  ...... - PáG. 59
corPo dE BoMBEiros Militar do Pará ........................... - PáG. 59
PolÍcia ciVil do Estado do Pará  ........................................ - PáG. 69
cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas rENato cHaVEs ................. - PáG. 70 
dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do Pará ................. - PáG. 71

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria ............................................................. - PáG. 73

secretaria de estado 
de cULtUra ................................................................... - PáG. 74
fUNdaÇÃo cUltUral do Pará ......................................... - PáG. 74
fUNdaÇÃo carlos GoMEs  .............................................. - PáG. 78

NESTA EDIÇÃO 
secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo .......................................................... - PáG. 78
fUNdaÇÃo ParaENsE dE radiodifUsÃo .......................... - PáG. 79

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo ................................................................. - PáG. 79
UNiVErsidadE do Estado do Pará ................................ - PáG. 89

secretaria de estado 
de assistÊNcia sociaL, 
traBaLHo, eMPreGo e reNda ..................................... - PáG. 90
fUNdaÇÃo dE atENdiMENto 
socioEdUcatiVo do Pará .............................................. - PáG. 94

secretaria de 
estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos ................................................... - PáG. 95

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia
coMPaNHia dE Gás do Pará  .......................................... - PáG. 96
coMPaNHia dE dEsENVolViMENto 
EcoNÔMico do Pará ....................................................... - PáG. 96
JUNta coMErcial do Estado do Pará ............................ - PáG. 96
NÚclEo EXEcUtor do ProGraMa 
MUNicÍPios VErdEs ........................................................ - PáG. 96
NÚclEo dE GErENciaMENto do ProGraMa
dE MicrocrÉdito-crEdcidadÃo  ................................... - PáG. 97

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo e oBras PÚBLicas ......................................... - PáG. 97
coMPaNHia dE saNEaMENto do Pará ............................. - PáG. 98
coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do Pará  ............. - PáG. 98

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica ................ - PáG. 98
EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do Estado do Pará .............................. - PáG. 99

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer ...................................................... - PáG. 99

secretaria de estado 
de tUrisMo  ................................................................ - PáG. 100

deFeNsoria PÚBLica 
do estado ................................................................... - PáG. 100

JUdiciÁrio
triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará .................... - PáG. 102

triBUNais de coNtas
triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios
do Estado do Pará  ..................................................... - PáG. 108
triBUNal dE coNtas do Estado do Pará .................... - PáG. 108

MiNistÉrio PÚBLico
MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará .............. - PáG. 109
MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará ..................... - PáG. 110
MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas dos 
MUNicÍPios do Estado do Pará ................................... - PáG. 117

MUNicÍPios .............................................................. - PáG. 117

ParticULares ......................................................... - PáG. 125

eMPresariaL ........................................................... - PáG. 125



2  diário oficial Nº 34.704 segunda-feira, 20 dE sEtEMBro dE 2021

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: iran ataide de lima
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Henderson Lira Pinto
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

secretaria estratÉGica 
de articULaÇÃo da cidadaNia
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Hana Sampaio Ghassan   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral: Evanilza da Cruz Marinho Maciel 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente:  Braselino Carlos Assunção da Silva
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretor Geral: Joel Monteiro de Jesus
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente

Aroldo Carneiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Raimunda Helena Nahum Gomes
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 80,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

a ioe teM UM recado Para sUa eMPresa
PUBLicar No diÁrio oFiciaL FicoU Mais 

rÁPido e Mais seGUro.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

Estado com seus usuários.

critÉrios Para PUBLicaÇÃo de arQUiVos FecHados 

fonte Verdana, corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo formato doE: a4 - área de trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf X1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

receBiMeNto de arQUiVos No BaLcÃo da ioe 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

Mais iNForMaÇÕes
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



 diário oficial Nº 34.704  3 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Correa Queiroz
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: Lana Roberta Reis dos Santos
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente: Marcelo Lima Guedes 
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Tercio Junior Sousa Nogueira
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: José Antonio Scaff Filho
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 34.704 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   Nº 9.311, de 17 de seteMBro de 2021
dispõe sobre a obrigatoriedade de barcos, navios e ferry-boat, destinarem 
um espaço reservado para as pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, atarem suas redes nas embarcações, no Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica instituída a obrigatoriedade de barcos, navios e ferry-boat 
destinarem espaço reservado para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, atarem suas redes nessas embarcações, no Estado do Pará, con-
siderando o que estabelece a lei n° 13.146/15, art. 46.
Parágrafo único. os espaços reservados a que se refere o caput deste ar-
tigo deverão ser devidamente sinalizados com símbolo para veículos que 
transportam pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 2° Para fins desta Lei, considera-se pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, a que temporária ou permanentemente tem limi-
tada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo, conforme 
preceitua o art. 2º, inciso iii da lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
at. 3° as empresas responsáveis pelas embarcações nesta lei mencio-
nadas, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem às 
normas aqui estabelecidas, sob pena da aplicação de sanções que ficarão 
a cargo de órgão competente do Poder Executivo.
art. 4° a presente lei poderá ser regulamentada para a sua melhor execução.
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   N° 9.312, de 17 de seteMBro de 2021
institui o fundo Garantidor do Pequeno Produtor rural e da indústria para 
Bioeconomia (fGPPiB).
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica instituído o fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da in-
dústria para Bioeconomia do Estado do Pará (fGPPiB), destinado a prover, 
por meio da disponibilização de garantia complementar, os recursos para 
operações de financiamento a pessoas físicas e jurídicas, objetivando a ala-
vancagem e diversificação produtiva, focado na bioeconomia e no manejo 
sustentável nas cadeias prioritárias do Estado do Pará.
§ 1° o fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da indústria para Bioe-
conomia do Estado do Pará terá natureza autônoma e origem financeiro-
contábil, nos termos da legislação aplicável aos fundos administrados por 
instituições financeiras, no que concerne à gestão e escrituração contábil, 
desde que não contrarie esta lei e seu regulamento.
§ 2° O saldo apurado em cada exercício financeiro será transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do fundo.
§ 3° a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade é gestora 
e unidade orçamentária do fundo, e será responsável pela prestação de 
contas, conforme dispuserem as normas de controle interno e externo do 
Estado do Pará.
art. 2° os recursos do fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da in-
dústria para Bioeconomia do Estado do Pará serão aplicados na comple-
mentação da garantia de crédito, por meio de operações de financiamento 
concedidas de acordo com o preconizado no art. 1°, para projetos com o 
seguinte objetivo:
I - aumento da eficiência no uso da terra, a partir da restauração produtiva 
e do manejo sustentável;
ii - verticalização agroindustrial, com padrões sustentáveis de produção 
e consumo;
iii - valorização dos ativos e serviços ambientais de provisão, regulação, 
suporte e culturais, com vistas ao desenvolvimento de atividades geradoras 
de receita fundamentadas nos pressupostos conceituais de bioeconomia;
iV - conservação da cobertura vegetal original e combate à degradação de 
áreas de vegetação natural remanescente, para garantir a conservação da 
biodiversidade e o alto estoque de biomassa e carbono;
V - proteção, restauração e manutenção dos ecossistemas e ciclos hidro-
lógicos, a fim de garantir a continuidade dos serviços ecossistêmicos; e
Vi - uso de energias renováveis, para substituição gradual dos combustíveis 
fósseis por outros com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa.
art. 3° as operações de crédito junto ao Fundo Garantidor do Pequeno 
Produtor e da indústria para Bioeconomia do Estado do Pará poderão ser 
contratadas por:
I - microempresas e empresas de pequeno porte;
ii - micro e pequenos produtores rurais e urbanos, preferencialmente or-
ganizados em associações ou cooperativas;
iii - agricultores familiares, preferencialmente organizados em associações 
ou cooperativas; e
IV - pessoas físicas ou jurídicas, inclusive associações ou cooperativas, 
para emissão de títulos verdes.
§ 1° A concessão de financiamento será para pessoas físicas ou jurídicas 
domiciliadas no Estado do Pará.

§ 2° O limite do valor do financiamento, o prazo para pagamento e a taxa 
de juros ao mês serão diferenciados, na forma do regulamento, de acordo 
com a linha de crédito, o perfil do proponente e o objetivo do projeto.
art. 4° o fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da indústria para Bioe-
conomia do Estado do Pará prestará aval às operações de crédito de finan-
ciamento contratadas pelo Banco do Estado do Pará s.a. (BaNPará), na 
condição de agente financeiro.
Parágrafo único.  As operações de crédito de financiamento contratadas no 
Banco do Estado do Pará s.a., na forma do disposto no caput, serão reali-
zadas com riscos próprios, observando as normas reguladoras vigentes e 
as boas práticas bancárias.
art. 5° o fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da indústria para Bioe-
conomia do Estado do Pará terá como fonte de receita:
I - aporte inicial realizado pelo Estado do Pará;
II - aportes do Estado do Pará de percentual, a ser definido por ato do Che-
fe do Poder Executivo, dos lucros e dividendos resultantes da participação 
acionária do Estado do Pará no Banco do Estado do Pará S.A.;
III - rendimentos das aplicações financeiras realizadas com os recursos 
disponíveis do fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da indústria para 
Bioeconomia do Estado do Pará;
IV - recuperação de recursos de beneficiários que tiverem sua inadimplên-
cia honrada pelo fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da indústria 
para Bioeconomia do Estado do Pará;
V - receitas provenientes de taxa de comissionamento sobre o valor das 
garantias assumidas pelo fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da in-
dústria para Bioeconomia do Estado do Pará, cobrada dos beneficiários dos 
financiamentos;
VI - aportes de fundos, públicos, mistos ou privados;
Vii - receitas provenientes de multas ambientais, civis e administrativas, 
Termos de Compromisso Ambiental ou Termos de Ajustamento de Condu-
ta, salvo estipulação em contrário; e
Viii - doações de qualquer natureza.
art. 6° a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade forne-
cerá relatório semestral aos órgãos de controle, prestando conta de:
I - aplicações financeiras do fundo; e
ii - saldos de disponibilidade de recursos, de operações cobertas e de co-
berturas executadas.
§ 1° o Banco do Estado do Pará s.a. fornecerá as informações individua-
lizadas dos contratos cobertos pelo fundo, contendo: número do contrato, 
CPF/CNPJ do beneficiário, município do local de destino dos valores financia-
dos, valor total do contrato e valor total da cobertura, segmentados conforme 
o art. 2º, à secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
§ 2° as demais informações das operações de crédito realizadas pelo Banco 
do Estado do Pará s.a., ainda que possuam como garantia complementar o 
fundo Garantidor do Pequeno Produtor e da indústria para Bioeconomia do 
Estado do Pará, serão encaminhadas exclusivamente ao Banco central do 
Brasil e aos órgãos controladores, respeitando o sigilo bancário previsto na 
Lei Complementar Federal nº 105, de 10 de janeiro de 2001.
art. 7° os recursos disponíveis do fundo Garantidor do Pequeno Produtor 
e da indústria para Bioeconomia do Estado do Pará serão aplicados em 
títulos públicos de alta liquidez e de renda fixa, de emissão da instituição fi-
nanceira operadora do fundo, mediante expressa autorização do órgão gestor 
do fundo, observando-se as condições de segurança, risco e liquidez.
art. 8° fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no or-
çamento fiscal e da seguridade social vigente, em favor da secretaria de 
Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, para atender à programação 
de trabalho no montante de até r$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de 
reais), em conformidade com os incisos i, ii e iii do § 1º do art. 43 da lei 
federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9° Fica revogada a Lei nº 6.293, de 7 de junho de 2000.
art. 10. o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 45 (qua-
renta e cinco) dias.
art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   N° 9.313, de 17 de seteMBro de 2021
acrescenta a seção Única ao capítulo i do título iii da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, para garantir horário especial ao servidor 
público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independen-
temente de compensação de horário, quando comprovada a necessidade.
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
Art. 1° A Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“seção Única
do Horário especial

art. 66-a. será concedido horário especial com redução de carga horária 
ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, 
independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remune-
ração, quando comprovada a necessidade.
§ 1° a redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) 
hora diária.
§ 2° a garantia estabelecida no caput somente será concedida ao servidor 
público efetivo ou comissionado que cumprir o mínimo de 6 (seis) horas 
diárias de jornada de trabalho.
§ 3° a comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo 
dependerá de avaliação da pessoa com deficiência por junta oficial multi-
profissional, integrada por pelo menos um médico especialista na área da 
deficiência, um assistente social e um psicólogo.
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§ 4° A avaliação da junta oficial multidisciplinar deverá ponderar questões 
fáticas, sociais, econômicas e médicas do caso, indicando se há real ne-
cessidade de assistência direta do servidor à pessoa com deficiência e, se 
houver, em quais horários.
art. 66-B. a concessão de horário especial deverá atentar para:
I - comprovação da necessidade indispensável da assistência direta do 
servidor à pessoa com deficiência, quando não puder ser prestada simulta-
neamente ao cumprimento integral da jornada de trabalho; e/ou
II - comprovação da necessidade de reabilitação da pessoa com defici-
ência, desde que indispensável à presença do servidor na reabilitação e 
incompatível com o horário de trabalho.
§ 1° Havendo acumulação legal de dois cargos, a redução de jornada se 
dará em apenas um deles.
§ 2° No caso de haver dois ou mais servidores, responsáveis pela mesma 
pessoa com deficiência, enquadrados nas disposições do art. 66-A, a so-
mente um deles será concedido o horário especial, sendo possível a alter-
nância entre um e outro, desde que periódica.
art. 66-c. o pedido de horário especial deverá ser dirigido aos titulares dos 
órgãos ou entidades estaduais que o autorizará, desde que atendidos os 
requisitos do art. 66-d.
art. 66-d. o pedido de horário especial deverá ser acompanhado, entre 
outros, dos seguintes documentos:
I - laudo médico que comprove a deficiência emitido ou homologado pela 
junta oficial multiprofissional;
II - relatório emitido por médico especialista na área da deficiência, em 
que conste a data de início, o tipo de deficiência, se passível de reversão 
ou não com os tratamentos atualmente disponíveis e a recomendação da 
redução da jornada de trabalho com os motivos da sua necessidade, na 
forma do art. 66-B;
III - indicação de reabilitação, se houver, devidamente justificada e emitida 
por médico especialista na área da deficiência:
a) especificando os dias da semana, os horários e duração da reabilitação, 
com o nome completo, o número do registro profissional e a data, em pa-
pel timbrado da instituição em que é atendido, com o número do cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço e telefone;
b) declarando a impossibilidade de realização da reabilitação em outro ho-
rário que não coincida com a jornada de trabalho do servidor.
IV - prova do vínculo entre a pessoa com deficiência e o servidor.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como rea-
bilitação apenas os tratamentos de saúde reconhecidos pela comunidade 
científica e de eficácia comprovada.
art. 66-E. a redução da carga horária poderá ser consecutiva, intercalada, 
alternada ou escalonada, de acordo com a necessidade.
art. 66-f. o servidor deverá reapresentar os documentos estabelecidos no 
art. 66-D anualmente, para fins de reavaliação da concessão e da exten-
são do horário especial, sem prejuízo de ser convocado a qualquer tempo 
para reavaliação da concessão do horário especial e/ou apresentação do 
comprovante de frequência emitido pelo profissional responsável pela re-
abilitação, se for o caso.
art. 66-G. a redução de carga horária se extinguirá com a cessação do 
motivo que a houver determinado, independentemente de qualquer ato 
extintivo da autoridade pública.
art. 66-H. a redução da carga horária será considerada como de efetivo 
exercício para todos os fins e efeitos legais.”
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   Nº 9.314, de 17 de seteMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação Multicultural amazônia Mais (amazônia Mais).
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Estado 
do Pará, a associação Multicultural amazônia Mais (amazônia Mais), registra-
da no cNPJ 37.905.942/0001-29, com sede na av. Governador José Malcher, 
153, sala 12, Edifício Futura Office, Nazaré, CEP 66035-065, Belém/PA.
Parágrafo único.  a referida entidade vem atuando desde o dia 04 de de-
zembro de 2018, e se enquadra nas exigências da lei específica, em rela-
ção a sua finalidade socioeducativa e assistencial.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i  Nº 9.315, de 17 de seteMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
Associação Beneficente Amor Pelo Próximo (ABAPP).
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, a associação Beneficente Amor Pelo Próximo (ABAPP), com 
sede na rua taúba, n° 189, setor Nobre, no Município de Xinguara/Pa, 
entidade civil, sem fins lucrativos, nos termos da Lei n° 4.321, de 03 de 
setembro de 1970.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   Nº 9.316, de 17 de seteMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação recreativa rio Negro Esporte Clube – Projeto Criança Feliz.
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, a Associação Recreativa Rio Negro Esporte Clube – Projeto 
criança feliz, cNPJ 15.210.568/0001-04, do Município de santarém/Pa.
Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do Estado do Pará 
procederá os registros necessários nos livros do próprio órgão competente 
na forma da lei.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 706361

decreto de 17 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art.135, incisos iii e XX, da constituição Estadual, e
Considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
Processo nº. 0015301-73.2012.8.14.0301, ajuizada por JOSYELLE LILIAM 
FERREIRA SILVA;
considerando os termos do ofício nº. 002578/2021-PGE-GaB-Pcta, da 
Procuradoria-Geral do Estado, de 11 de agosto de 2021, constante no Pro-
cesso nº. 2021/881703;
r E s o l V E:
art.1º. Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, a candidata constante neste Decreto, para exercer, na 
condição sub judice, o cargo a seguir discriminado:
carGo: ENfErMEiro – HosPital rEGioNal dE saliNÓPolis:
JosYEllE liliaM fErrEira silVa
art.2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 dE sEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do Estado rEsolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a Lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
faGNEr dias dE soUZa do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 16 dE sEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do Estado rEsolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso II, da Lei nº. 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994, combinado com a Lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, JEAN DE 
soUZa PiMENtEl para exercer o cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 16 dE sEtEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 706363

d e c r e t o  Nº 1865, 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 sUPEráVit, no 
valor de r$ 1.941.370,58 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
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$ 1.941.370,58 (Hum Milhão, Nove-
centos e Quarenta e Um Mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e oito 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

572012060614918711 - EMatEr 0660 339093 335.370,58

792011812212974668 - idEflor-Bio 0661 339030 100.000,00

792011812212978338 - idEflor-Bio 0656 339037 380.000,00

792011812212978338 - idEflor-Bio 0661 339037 200.000,00

792011854314978781 - idEflor-Bio 0661 339033 100.000,00

792031812615088546 - fca 0316 339040 326.000,00

792031854114978689 - fca 0316 339014 100.000,00

792031854114978689 - fca 0316 339015 200.000,00

792031854114978689 - fca 0316 339033 200.000,00

total 1.941.370,58
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 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 1867, de 17 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$ 15.174.544,04 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$ 15.174.544,04 (Quinze Milhões, cen-
to e setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

071010481114997659 - sEdoP 0101 449051 7.918.423,73

071011545115087556 - sEdoP 0101 449051 547.612,01

261010612212974668 - PMPa 0101 339030 5.716.086,00

261010642215006730 - PMPa 0101 339015 137.683,12

261010642215006730 - PMPa 0101 339030 2.880,00

261010642215006730 - PMPa 0101 339033 9.436,88

582012312212978338 - cEasa 0101 339037 492.770,45

582012312212978338 - cEasa 0101 339039 192.333,34

582012324415058397 - cEasa 0101 339037 157.318,51

total 15.174.544,04

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, 17 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 1868, de 17 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$ 6.213.388,40 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$ 6.213.388,40 (seis Milhões, duzen-
tos e treze Mil, trezentos e oitenta e oito reais e Quarenta centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

081012712212978338 - sEEl 0101 339037 335.506,00

081012713115088233 - sEEl 0101 339139 5.000,00

141012013115088233 - sEdaP 0101 339139 39.000,00

141012060814918705 - sEdaP 0101 339014 94.672,00

291012678214867429 - sEtraN 0101 449051 735.698,56

291012678214867429 - sEtraN 0125 444042 2.816.355,09

291012678214867505 - sEtraN 0125 444042 2.002.656,75

462021312615088238 - fcP 0101 339040 63.500,00

462021312615088238 - fcP 0101 339140 41.000,00

462021313115088233 - fcP 0101 339139 80.000,00

total 6.213.388,40

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

081012712615088238 - sEEl 0101 339040 5.000,00
081012781214998321 - sEEl 0101 339032 135.506,00
081012781214998321 - sEEl 0101 339033 200.000,00

141012045115087552 - sEdaP 0101 339039 30.000,00
141012060814918704 - sEdaP 0101 339014 15.000,00
141012060814918704 - sEdaP 0101 339033 10.000,00
141012060814918709 - sEdaP 0101 339014 6.000,00
141012060814918709 - sEdaP 0101 339030 11.191,00
141012060814918709 - sEdaP 0101 339033 22.000,00
141012060814918709 - sEdaP 0101 339036 5.000,00
141012060814918709 - sEdaP 0101 339039 4.481,00
141012060814918710 - sEdaP 0101 339039 30.000,00
291012612212978338 - sEtraN 0101 449052 735.698,56
291012678214867430 - sEtraN 0125 449051 4.819.011,84

462021312212974668 - fcP 0101 339030 20.000,00
462021339215038842 - fcP 0101 339039 164.500,00

total 6.213.388,40

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 706352

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.455/2021-ccG, de 17 de seteMBro de 2021
o cHEfE da casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1025267,
r E s o l V E:
i. exonerar MarilENE da lUZ Barroso do cargo em comissão de coor-
denador, código GEP-das-011.4, com lotação na secretaria de Estado de 
Planejamento e Administração, a contar de 16 de setembro de 2021.
ii. nomear cassio rodriGUEs dE PaUla lEdo para exercer o cargo 
em comissão de coordenador, código GEP-das-011.4, com lotação na se-
cretaria de Estado de Planejamento e Administração, a contar de 16 de 
setembro de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 17 dE sEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.456/2021-ccG, de 17 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 1.377/2021-ccG de 2 de se-
tembro de 2021, publicada no diário Oficial nº 34.690, de 3 de setembro 
de 2021, que nomeou KENNY cristiNa PErEira raMos para exercer o 
cargo em comissão de Gerente, código      GEP-das-011.3, com lotação na 
secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 17 dE sEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.457/2021-ccG, de 17 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 alEssaNdra daNiElE fErrEira cordEiro para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-das-011.3, com lotação secretaria 
de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 17 dE sEtEMBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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errata da Portaria Nº. 1.202/2021-ccG, de 29 de JULHo de 
2020, PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº. 34.655, de 30 de JU-
LHo de 2021.
onde se lê: “(...), GEP-DAS-011.3, (...)”
Leia-se: “(...), GEP-DAS-011.4, (...)”
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 1.203/2021-ccG, de 29 de JULHo de 
2020, PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº. 34.655, de 30 de JU-
LHo de 2021.
onde se lê: “(...), GEP-DAS-011.3, (...)”
Leia-se: “(...), GEP-DAS-011.4, (...)”
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 706362

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 779/2021-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° 2021/1025964 de 15 de setembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de saNtarÉM NoVo/Pa, no período de 16 a 17/09/2021.

servidor Objetivo

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

do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará 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
Portaria Nº 780/2021-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° 2021/1025985, de 15 de setembro de 
2021;
rEsolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de saNtarÉM NoVo/Pa, no período de 16 a 17/09/2021.

servidor Objetivo
Patriccia HEitMaNN ElErEs, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 
diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 781/2021-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° 2021/1026244, de 16 de setembro de 
2021;
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/BElÉM/MaraBá/Pa, no período de 16 a 17/09/2021.

servidor Objetivo

GlENio da silVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 
cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 

centro regional de Governo no sudeste do Pará.

apoio logístico ao secretário do Governo da região do 
sudeste do Pará, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 705912

coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 28/2021-ccG/Pa.
coNtrataNtE: casa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: cardoso E aGUiar coMErcio E sErViÇos ltda, inscrita 
no cNPJ sob o n.º 19.104.617/0001-85.
ENdErEÇo: rua carlos Gomes, n° 37, bairro cidade Nova, cEP: 68.501-
527, Marabá-Pa.
oBJEto: contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos 
de ar-condicionado, (novos, e de primeiro uso) juntamente com a reali-
zação de todos os serviços relativos às instalações elétricas e hidráulicas 
necessárias ao funcionamento dos equipamentos, visando atender as ne-
cessidades do centro regional de Governo na região do sudeste do Pará, 
com sede em Marabá (PA), de acordo com as especificações mínimas indi-
cadas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 12/2021- CCG/PA.
fUNdaMENto: lei n°. 8.666/93 e suas alterações, lei nº. 8.078/90 (códi-
go de defesa do consumidor), lei complementar nº. 123/2006 e demais 
regras do direito Público e Privado, aplicáveis à matéria que o subsidiarem.
data da assiNatUra: 15/09/2021.
ViGÊNcia: 15/09/2021 a 14/09/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 23.720,00 (vinte e três mil setecentos e vinte reais).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; Função: 04; Sub-Função:122; Programa: 1297; Projeto/
Atividade: 8338; Fonte: 0101; Natureza de despesa: 449052.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 706035

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato –  2º terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 26/2020-ccG/Pa.
coNtrataNtE: casa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: EXEcUtiVa sErViÇos tÉcNicos EsPEcialiZados ltda 
– EPP, inscrita no cNPJ nº 06.336.443/0001-34.
ENdErEÇo: avenida conselheiro furtado, nº 3959, Bairro do Guamá, cEP: 66.073-160
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº. 26/2020 – CCG/PA, por 
mais 12 (doze) meses.
fUNdaMENto: art. 57, ii da lei 8.666/93 e suas alterações.
data da assiNatUra: 13/09/2021.
ViGÊNcia: 16/09/2021 à 15/09/2022.
Valor GloBal: r$ 1.369.620,70 (um milhão trezentos e sessenta e nove 
mil seiscentos e vinte reais e setenta centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; Função: 04; Sub-Função: 122; Programa: 1297; Projeto/Ati-
vidade: 8338; Fonte: 0101; Natureza de despesa: 339039; Ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 706041
eXtrato –  2º terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 17/2019-ccG/Pa.
 coNtrataNtE: casa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: UNidas VEÍcUlos EsPEciais s/a, inscrita no cNPJ nº 
02.491.558/0001-42.
ENDEREÇO: Avenida Deputado Rubens Granja, nº 121, Térreo, Sacomã, 
cEP: 04.298-000, na cidade de são Paulo/sP.
OBJETO: prorrogação da vigência do Contrato nº 17/2019- CCG/PA, por 
mais 12 (doze) meses, e repactuação no percentual de 7,70% (sete intei-
ros vírgula setenta por cento).
FUNDAMENTO: arts. 57, II e 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
data da assiNatUra: 16/09/2021.
ViGÊNcia: 30/09/2021 à 29/09/2022.
Valor GloBal: r$245.556,00 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhen-
tos e cinqüenta e seis reais),
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; Função: 04; Sub-Função: 122; Programa: 1297; Projeto/Ati-
vidade: 8338; Fonte: 0101; Natureza de despesa: 339033; Ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 706049
eXtrato –  2º terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 18/2019-ccG/Pa.
coNtrataNtE: casa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: UNidas VEÍcUlos EsPEciais s/a, inscrita no cNPJ nº 
02.491.558/0001-42.
ENDEREÇO: Avenida Deputado Rubens Granja, nº 121, Térreo, Sacomã, 
cEP: 04.298-000, na cidade de são Paulo/sP.
OBJETO: prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2019- CCG/PA, por 
mais 12 (doze) meses, e reajuste no percentual de 7,70% (sete inteiros 
vírgula setenta por cento) com base no iPca (iBGE),
FUNDAMENTO: arts. 57, II e 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
data da assiNatUra: 16/09/2021.
ViGÊNcia: 30/09/2021 à 29/09/2022.
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VALOR GLOBAL: R$ 633.276,00 (seiscentos e trinta e três mil duzentos e 
setenta e seis reais).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; Função: 04; Sub-Função: 122; Programa: 1297; Projeto/Ati-
vidade: 8338; Fonte: 0101; Natureza de despesa: 339033; Ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 706060
eXtrato – 1º terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 26/2019-ccG/Pa.
coNtrataNtE: casa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: UNidas VEÍcUlos EsPEciais s/a, inscrita no cNPJ nº 
02.491.558/0001-42.
ENDEREÇO: Avenida Deputado Rubens Granja, nº 121, Térreo, Sacomã, 
cEP: 04.298-000, na cidade de são Paulo/sP.
oBJEto: prorrogação do contrato nº 26/2019 – ccG/Pa pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, e repactuação de aproximadamente 29,25% (vinte 
e nove inteiros vinte e cinco reais) com base no iGP-M.
FUNDAMENTO: arts. 57, II e 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
data da assiNatUra: 16/09/2021.
ViGÊNcia: 30/09/2021 à 29/09/2023.
Valor GloBal: r$ 2.568.842,16 (dois milhões quinhentos e sessenta e 
oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; Função: 04; Sub-Função: 122; Programa: 1297; Projeto/Ati-
vidade: 8338; Fonte: 0101; Natureza de despesa: 339033; Ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 706071

diÁria
.

Portaria Nº 782/2021-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° 2021/1025974, de 15 de setembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNtarÉM NoVo/Pa, no período de 16 a 17/09/2021.

servidor Objetivo
silVio JosE PaNtoJa fErNaNdEs, cPf 319.678.092-91, 
matrícula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de 

assessor do cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias 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
Portaria Nº 783/2021-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° 2021/1025955 de 15 de setembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia de 15/09/2021.

servidor Objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 785/2021-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° 2021/1025970, de 15 de setembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNtarÉM NoVo/Pa, no dia de 16/09/2021.

servidor Objetivo
aNtoNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 786/2021-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° 2021/1025991, de 15 de setembro de 
2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNtarÉM NoVo/Pa, no período de 16 a 17/09/2021.

servidor Objetivo
saMUEl carValHo VEloso, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 787/2021-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° 2021/1025960, de 15 de setembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 15/09/2021.

servidor Objetivo
raiMUNdo lEaNdro MoNtEiro da costa, cPf 

172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 17 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 705915

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 778/2021-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. 2021/1029314, de 16/09/2021;
rEsolVE:  
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 16/09/2021, o gozo 
de férias da servidora ValdENira rodriGUEs fErrEira, id. funcional 
nº. 5946829/2, concedido por meio da Portaria nº. 645/2021-crG, publi-
cada no doE Nº. 34.663, de 09/08/2021, para gozo oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 784/2021-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. 2021/1006422, de 13/09/2021;
rEsolVE:  
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 23/09/2021, o gozo 
de férias da servidora ciNtHia foNsEca coElHo da costa,  id. funcio-
nal nº. 57192269/5, concedido por meio da Portaria nº. 645/2021-crG, 
publicada no doE Nº. 34.663, de 09/08/2021, para gozo oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 16 de setembro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 705878



 diário oficial Nº 34.704  9 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

oUtras MatÉrias
.

sUsPeNsÃo do PreGÃo eLetrÔNico 13/2021-ccG/Pa
os Pregoeiros da casa civil da Governadoria, informa que, em face de aco-
lhimento de impugnação, promoverá a suspensão do Pregão Eletrônico n.º 
13/2021-ccG/Pa, para posterior realização de correções no Edital. assim, 
será republicado em data oportuna.
Belém, 17 de setembro de 2021.
Pregoeiros casa civil da Governadoria.

Protocolo: 706023

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 840/2021 – di/cMG, 
de 17 de seteMBro de 2021

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de Origem: Belém/
PA; Destino: Santarém Novo/PA; Período: 16 a 18/09/2021; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 1º SGT PM Good-
mar Monteiro figueiredo, Mf nº 5197902/2 e cB PM aldo Vandamme silva 
Pessoa, MF nº 4218818/2; Ordenador de Despesa: CEL QOPM Osmar Viei-
ra da costa Júnior.        

Protocolo: 706033

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 432/2021 – 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 012/2021 – PGE e Volt MatEriais ElÉtricos

II -  As atribuições de fiscalização estão insertas na Cláusula Quarta – DA 
fiscaliZaÇÃo do contrato.
iii – dEsiGNar como fiscal substituto o servidor diogo Gomes dos san-
tos, Gerente de serviços, matrícula nº 3158365/1.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ricardo NassEr sEfEr
ProcUrador-GEral do Estado 

Protocolo: 706065

errata
.

errata do eXtrato de coNtrato:013/2021-PGe publicado no 
d.o.e nº 34.703, de 17/09/2021 
onde se lê: vigência: 16/09/2021 a 16/09/2022
Leia-se: vigência: 16/09/2021 a 16/03/2022

Protocolo: 706051
errata do terMo de HoMoLoGaÇÃo reF. ProcessP eLetrÔNi-
co Nº 2021/184277, publicado no d.o.e nº 34.701, de 16/09/2021 
onde se lê: aquisição de 300 (trezentos) kg de açúcar refinado embalados 
em pacotes de 1 kg (...)
Leia-se: aquisição de 300 (trezentos) kg de açúcar triturado embalados 
em pacotes de 1 kg (...)

Protocolo: 706052

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato: 012/2021-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$ 5.104,97 (cinco mil, cento e quatro reais e noventa e sete 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: Volt MatEriais ElÉtricos
cNPJ/Mf: 26.507.653/0001-55
Endereço:  rua desemb. ribeiro da luz, 183, sl 303 - Barreiro Belo
Horizonte MG cEP: 30.640-040
ordenador: ricardo NassEr sEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 706055

oUtras MatÉrias
.

QUadro de aNtiGUidade dos ProcUradores do estado, Para FiNs de ProMoÇÃo PeLo critÉrio de MereciMeNto, coNForMe o art. 25, § 4º da 
Lei 41, de 29.08.2002 atualizado 15/09/21

Classificação Nome exercício na carreira total em dias exercício na classe total em 
dias descontos total Liquido tipo de afastamento

cLasse esPeciaL
1 celso Pires castelo Branco 05/01/1987 12673 29/08/2002 6958 0 6958  
2 Vera lúcia Bechara Pardauil 02/05/1988 12190 29/08/2002 6958 0 6958  
3 antonio carlos Bernardes filho 23/09/1992 10585 29/08/2002 6958 0 6958  
4 antonio Paulo Moraes das chagas 23/09/1992 10585 29/08/2002 6958 0 6958  
5 José rubens Barreiros de leão 01/06/1994 9969 02/07/2004 6285 443 5842 cessão 30.06.20 a 15.09.21
6 roland raad Massoud 01/07/1994 9939 07/11/2005 5792 0 5792  
7 Ibraim José das Mercês Rocha 21/03/1997 8945 16/05/2006 5602 0 5602  
8 Elisio augusto Velloso Bastos 23/08/1995 9521 16/05/2006 5602 0 5602  
9 Margarida Maria rodrigues ferreira carvalho 04/07/1996 9205 22/06/2006 5565 0 5565  
10 fabíola de Melo siems 23/08/1995 9521 13/02/2006 5694 210 5484 cessão 03.01.11 a 31.07.11
11 fernando augusto Braga oliveira 02/01/1997 9023 09/02/2009 4602 0 4602  
12 francisco Edson lopes da rocha Junior 04/07/1996 9145 09/02/2009 4542 0 4542  
13 aparecida Neves Ponte souza 21/03/1997 8945 01/10/2010 4003 0 4003  
14 alexandre augusto lobato Bello 21/03/1997 8945 01/10/2010 4003 0 4003  
15 José Henrique Mouta Araújo 10/03/1998 8591 04/11/2011 3604 0 3604  
16 Giselle Benarroch Barcessat freire 21/03/1997 8945 04/11/2011 3604 0 3604  
17 Monica Martins toscano simões 10/05/1999 8165 25/11/2011 3583 0 3583  

18 Paulo de tarso dias Klautau filho 16/12/1996 8098 25/11/2011 3371 652 1777 licença classista 02.02.15 a 04.05.15 e 04.06.15 
a 14.12.16 

19 anete Marques Penna de carvalho 10/03/1998 8591 11/01/2018 1344 0 1344  
20 ana claudia santana dos santos abdulmassih 10/03/1998 8591 09/05/2018 1226 0 1226  
21 christianne Penedo danin 10/03/1998 8591 16/05/2018 1219 0 1219  
22 Gustavo Vaz salgado 24/05/2000 7785 01/10/2018 1081 0 1081  
23 fábio theodorico ferreira Góes 10/03/1998 8591 05/05/2020 499 0 499  
24 Marcus Vinicius Nery lobato 24/05/2000 7785 10/05/2021 129 0 129  
25 antonio saboia de Melo Neto 10/05/1999 8165 10/05/2021 129 0 129  
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26 carla Nazaré Jorge Melém souza 03/06/2002 7045 15/09/2021 1 0 1  
classE sUPErior

1 Graco ivo alves rocha coelho 10/05/1999 8165 29/11/2005 5770 0 5770  
2 caroline teixeira da silva Profeti 10/05/1999 8165 30/11/2005 5769 0 5769  
3 artemio Marcos damasceno ferreira 24/05/2000 7785 05/12/2005 5764 0 5764  
4 christianne sherring ribeiro 24/05/2000 7785 06/12/2005 5763 0 5763  
5 lea ramos Benchimol 24/05/2000 7785 07/12/2005 5762 0 5762  
6 fábio Guy lucas Moreira 24/05/2000 7785 07/12/2005 5762 367 5395 cessão 11.03.15 a 11.03.16

7 dennis Verbicaro soares 24/05/2000 7785 05/12/2005 5764 531 5233 licença Estudo 16.11.09 a 14.01.10, 29.12.08 a 
26.02.09, 23.06 a 21.08.08 e 01.10.06 a 16.09.07

8 sérgio oliva reis 10/05/1999 8165 01/12/2005 5768 546 5222 cessão 19.11.07 a 17.05.09
9 ary lima cavalcanti 24/05/2000 7785 09/12/2005 5760 598 5162 licença classista 18.04.17 a 06.12.18
10 carolina ormanes Massoud 04/06/2002 7044 14/09/2007 5116 0 5116  
11 June Judite soares lobato 04/06/2002 7044 22/10/2007 5078 0 5078  
12 Victor andré teixeira lima 04/06/2002 7044 22/10/2007 5078 0 5078  
13 Márcia Nazaré ribeiro dos santos Hanna 10/05/1999 8165 30/11/2005 5769 730 5039 licença Estudo 11.09.17 a 10.09.19
14 caio de azevedo trindade 24/05/2000 7785 01/12/2005 5768 911 4857 cessão 01.01.15 a 29.06.17
15 Márcio Mota Vasconcelos 04/06/2002 7044 17/03/2008 4931 93 4838 licença Politica 03.07 a 03.10.10
16 Bárbara Nobre lobato 14/11/2002 6881 30/03/2009 4553 0 4553  
17 lilian Mendes Haber 04/06/2002 7044 14/03/2008 4934 921 4013 cessão 19.09.11 a 16.09.13 e 01.01.19 a 11.07.19
18 tatiana chamon seligmann ledo 04/06/2002 7044 01/10/2010 4003 0 4003  
19 Hubertus fernandes Guimarães 24/09/2002 6932 21/09/2011 3648 0 3648  
20 robina dias Pimentel Viana 01/12/2004 6133 04/11/2011 3604 0 3604  
21 Viviane Ruffeil Teixeira Pereira 01/12/2004 6133 04/11/2011 3604 0 3604  
22 José Eduardo cerqueira Gomes 29/03/2006 5650 06/01/2012 3541 0 3541  
23 silvana Elza Peixoto rodrigues 04/06/2002 7044 01/10/2010 4003 548 3455 licença Estudo 03.03.15 a 31.08.16
24 adriana franco Borges Gouveia 01/12/2004 6133 19/04/2013 3072 0 3072  
25 Maria Tereza Pantoja Rocha 29/03/2006 5650 13/06/2013 3017 0 3017  

26 angelo demetrius de albuquerque carrascosa 03/06/2002 7045 14/09/2007 5116 2162 2954 cessão 14.09.07 a 30.12.10 e licença classista 
01.02.19 a 15.09.21

27 Maria Elisa Brito lopes 29/03/2006 5650 11/01/2018 1344 0 1344  
28 tátilla Brito Pamplona 29/03/2006 5650 09/05/2018 1226 0 1226  
29 rogério arthur friza chaves 29/03/2006 5650 16/05/2018 1219 0 1219  
30 cristina Magrin Madalena 29/03/2006 5650 01/10/2018 1081 517 564 licença Estudo 01.10.18 a 29.02.20
31 diogo de azevedo trindade 29/03/2006 5650 05/05/2020 499 0 499  
32 Janyce Maria de almeida Varella Neiva 09/07/2007 5183 10/05/2021 129 0 129  
33 Mahira Guedes Paiva Barros 29/03/2006 5650 10/05/2021 129 0 129  
34 susanne schnoll Petrola 09/07/2007 5183 15/09/2021 1 0 1  

classE iNtErMEdiária
1 flávio luiz rabelo Mansos Neto 29/03/2006 5644 01/10/2010 3997 0 3997  
2 lorena de Paula rego salman 09/07/2007 5183 21/09/2011 3648 0 3648  
3 simone santana fernandez de Bastos 09/07/2007 5183 04/11/2011 3604 0 3604  
4 Marcelene dias da Paz Veloso 09/07/2007 5183 12/12/2012 3200 0 3200  
5 Henrique Nobre reis 09/07/2007 5183 12/12/2012 3200 0 3200  
6 fernanda Jorge sequeira rodrigues 09/07/2007 5183 12/12/2012 3200 0 3200  
7 renata de cássia cardoso de Magalhães 09/07/2007 5183 17/12/2012 3195 0 3195  
8 José Galhardo Martins carvalho 31/01/2008 4977 17/12/2012 3195 0 3195  
9 Paula Pinheiro trindade 31/01/2008 4977 17/12/2012 3195 0 3195  
10 abelardo sérgio Bacelar da silva 31/01/2008 4977 17/12/2012 3195 0 3195  
11 José augusto freire figueiredo 03/02/2010 4243 11/01/2018 1344 0 1344  
12 ana carolina lobo Gluck Paul Peracchi 16/12/2011 3562 09/05/2018 1226 0 1226  
13 daniel cordeiro Peracchi 03/02/2010 4243 16/05/2018 1219 0 1219  
14 ricardo Nasser sefer 16/12/2011 3562 01/10/2018 1081 0 1081  
15 Jair sá Marocco 16/12/2011 3562 17/07/2020 426 0 426  
16 Gustavo da silva lynch 03/02/2010 4243 17/07/2020 426 0 426  
17 Gustavo tavares Monteiro 16/12/2011 3562 25/09/2020 356 0 356  
18 João olegário Palácios 03/02/2010 4243 16/12/2020 274 0 274  
19 Bianca ormanes da cunha 16/12/2011 3562 10/05/2021 129 0 129  
20 renata souza dos santos 02/03/2010 4216 10/05/2021 129 0 129  
21 diego leão sauma castelo Branco 21/12/2012 3191 15/09/2021 1 0 1  

classE iNicial
1 adriana Moreira Bessa 16/12/2011 3562 16/12/2011 3562 0 3562  
2 ligia de Barros Pontes sefer 16/12/2011 3562 16/12/2011 3562 0 3562  
3 Gabriella dinelly rabelo Mareco 16/12/2011 3562 16/12/2011 3562 0 3562  
4 amanda carneiro raymundo Bentes 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191 0 3191  
5 camila farinha Velasco dos santos cavalcante 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191 0 3191  
6 Marcela Braga reis 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191 0 3191  
7 Marlon Aurélio Tapajós Araújo 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191 0 3191  
8 rodrigo Baia Nogueira 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191 0 3191  
9 roberta Helena dórea dacier lobato 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191 0 3191  
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10 rafael felgueiras rolo 02/03/2010 3910 02/03/2010 3910 730 3180 licença Estudo 23.08.16 a 22.08.18
11 João de Paiva Gouveia Neto 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
12 Pablo santos de souza 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
13 izabela linhares sauma castelo Branco 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
14 thiago Vasconcellos Jesus 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
15 luis felipe Knaip do amaral 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
16 George augusto Viana silva 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
17 Wendel Nobre Piton Barreto 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
18 Bruno anunciação das chagas 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
19 luciana cristina Brito 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
20 Erotides Martins reis Neto 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
21 Enorê Corrêa Monteiro 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
22 ana carla cal freire de souza 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
23 luis augusto Godinho sardinha correa 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
24 Maurício de Jesus Nunes da silva 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
25 Gabriel Perez rodrigues 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
26 Maíra Mutti Araújo 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
27 Gisleno augusto costa da cruz 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 0 1732  
28 Bruno Henrique alves salomão 19/07/2017 1520 19/07/2017 1520 0 1520  
29 luiza rosa Mesquita 01/02/2018 1323 01/02/2018 1323 0 1323  
30 idemar cordeiro Peracchi 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270 0 1270  
31 Edson dos santos Matoso 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270 0 1270  
32 ducival carvalho Pereira Junior 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270 0 1270  
33 Giulliane Pinheiro correa de lima 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270 0 1270  
34 Jobson de oliveira Pereira 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270 0 1270  
35 omar farah freire 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 563 1169 licença Estudo 02.03.20 a 15.09.21
36 raul Protázio romão 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732 797 935 cessão 12.07.19 a 15.09.21

Protocolo: 706070

QUadro dE aNtiGUidadE dos ProcUradorEs do Estado atualizado em 15/09/21
Classificação Nome Exercício na carreira total em dias Exercício na classe total em dias 

classE EsPEcial
1 celso Pires castelo Branco 05/01/1987 12673 29/08/2002 6958
2 Vera lúcia Bechara Pardauil 02/05/1988 12190 29/08/2002 6958
3 antonio carlos Bernardes filho 23/09/1992 10585 29/08/2002 6958
4 antonio Paulo Moraes das chagas 23/09/1992 10585 29/08/2002 6958
5 José rubens Barreiros de leão 01/06/1994 9969 02/07/2004 6285
6 roland raad Massoud 01/07/1994 9939 07/11/2005 5792
7 fabíola de Melo siems 23/08/1995 9521 13/02/2006 5694
8 Ibraim José das Mercês Rocha 21/03/1997 8945 16/05/2006 5602
9 Elisio augusto Velloso Bastos 23/08/1995 9521 16/05/2006 5602
10 Margarida Maria rodrigues ferreira carvalho 04/07/1996 9205 22/06/2006 5565
11 fernando augusto Braga oliveira 02/01/1997 9023 09/02/2009 4602
12 francisco Edson lopes da rocha Junior 04/07/1996 9145 09/02/2009 4542
13 aparecida Neves Ponte souza 21/03/1997 8945 01/10/2010 4003
14 alexandre augusto lobato Bello 21/03/1997 8945 01/10/2010 4003
15 José Henrique Mouta Araújo 10/03/1998 8591 04/11/2011 3604
16 Giselle Benarroch Barcessat freire 21/03/1997 8945 04/11/2011 3604
17 Monica Martins toscano simões 10/05/1999 8165 25/11/2011 3583
18 Paulo de tarso dias Klautau filho 16/12/1996 8098 25/11/2011 3371
19 anete Marques Penna de carvalho 10/03/1998 8591 11/01/2018 1344
20 ana claudia santana dos santos abdulmassih 10/03/1998 8591 09/05/2018 1226
21 christianne Penedo danin 10/03/1998 8591 16/05/2018 1219
22 Gustavo Vaz salgado 24/05/2000 7785 01/10/2018 1081
23 fábio theodorico ferreira Góes 10/03/1998 8591 05/05/2020 499
24 Marcus Vinicius Nery lobato 24/05/2000 7785 10/05/2021 129
25 antonio saboia de Melo Neto 10/05/1999 8165 10/05/2021 129
26 carla Nazaré Jorge Melém souza 03/06/2002 7045 15/09/2021 1

classE sUPErior
1 Graco ivo alves rocha coelho 10/05/1999 8165 29/11/2005 5770
2 caroline teixeira da silva Profeti 10/05/1999 8165 30/11/2005 5769
3 Márcia Nazaré ribeiro dos santos Hanna 10/05/1999 8165 30/11/2005 5769
4 sérgio oliva reis 10/05/1999 8165 01/12/2005 5768
5 caio de azevedo trindade 24/05/2000 7785 01/12/2005 5768
6 artemio Marcos damasceno ferreira 24/05/2000 7785 05/12/2005 5764
7 dennis Verbicaro soares 24/05/2000 7785 05/12/2005 5764
8 christianne sherring ribeiro 24/05/2000 7785 06/12/2005 5763
9 fábio Guy lucas Moreira 24/05/2000 7785 07/12/2005 5762
10 lea ramos Benchimol 24/05/2000 7785 07/12/2005 5762
11 ary lima cavalcanti 24/05/2000 7785 09/12/2005 5760
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12 carolina ormanes Massoud 04/06/2002 7044 14/09/2007 5116
13 angelo demetrius de albuquerque carrascosa 03/06/2002 7045 14/09/2007 5116
14 June Judite soares lobato 04/06/2002 7044 22/10/2007 5078
15 Victor andré teixeira lima 04/06/2002 7044 22/10/2007 5078
16 lilian Mendes Haber 04/06/2002 7044 14/03/2008 4934
17 Márcio Mota Vasconcelos 04/06/2002 7044 17/03/2008 4931
18 Bárbara Nobre lobato 14/11/2002 6881 30/03/2009 4553
19 silvana Elza Peixoto rodrigues 04/06/2002 7044 01/10/2010 4003
20 tatiana chamon seligmann ledo 04/06/2002 7044 01/10/2010 4003
21 Hubertus fernandes Guimarães 24/09/2002 6932 21/09/2011 3648
22 robina dias Pimentel Viana 01/12/2004 6133 04/11/2011 3604
23 Viviane Ruffeil Teixeira Pereira 01/12/2004 6133 04/11/2011 3604
24 José Eduardo cerqueira Gomes 29/03/2006 5650 06/01/2012 3541
25 adriana franco Borges Gouveia 01/12/2004 6133 19/04/2013 3072
26 Maria Tereza Pantoja Rocha 29/03/2006 5650 13/06/2013 3017
27 Maria Elisa Brito lopes 29/03/2006 5650 11/01/2018 1344
28 tátilla Brito Pamplona 29/03/2006 5650 09/05/2018 1226
29 rogério arthur friza chaves 29/03/2006 5650 16/05/2018 1219
30 cristina Magrin Madalena 29/03/2006 5650 01/10/2018 1081
31 diogo de azevedo trindade 29/03/2006 5650 05/05/2020 499
32 Janyce Maria de almeida Varella Neiva 09/07/2007 5183 10/05/2021 129
33 Mahira Guedes Paiva Barros 29/03/2006 5650 10/05/2021 129
34 susanne schnoll Petrola 09/07/2007 5183 15/09/2021 1

classE iNtErMEdiária
1 flávio luiz rabelo Mansos Neto 29/03/2006 5644 01/10/2010 3997
2 lorena de Paula rego salman 09/07/2007 5183 21/09/2011 3648
3 simone santana fernandez de Bastos 09/07/2007 5183 04/11/2011 3604
4 Marcelene dias da Paz Veloso 09/07/2007 5183 12/12/2012 3200
5 Henrique Nobre reis 09/07/2007 5183 12/12/2012 3200
6 fernanda Jorge sequeira rodrigues 09/07/2007 5183 12/12/2012 3200
7 renata de cássia cardoso de Magalhães 09/07/2007 5183 17/12/2012 3195
8 José Galhardo Martins carvalho 31/01/2008 4977 17/12/2012 3195
9 Paula Pinheiro trindade 31/01/2008 4977 17/12/2012 3195
10 abelardo sérgio Bacelar da silva 31/01/2008 4977 17/12/2012 3195
11 José augusto freire figueiredo 03/02/2010 4243 11/01/2018 1344
12 ana carolina lobo Gluck Paul Peracchi 16/12/2011 3562 09/05/2018 1226
13 daniel cordeiro Peracchi 03/02/2010 4243 16/05/2018 1219
14 ricardo Nasser sefer 16/12/2011 3562 01/10/2018 1081
15 Jair sá Marocco 16/12/2011 3562 17/07/2020 426
16 Gustavo da silva lynch 03/02/2010 4243 17/07/2020 426
17 Gustavo tavares Monteiro 16/12/2011 3562 25/09/2020 356
18 João olegário Palácios 03/02/2010 4243 16/12/2020 274
19 Bianca ormanes da cunha 16/12/2011 3562 10/05/2021 129
20 renata souza dos santos 02/03/2010 4216 10/05/2021 129
21 diego leão sauma castelo Branco 21/12/2012 3191 15/09/2021 1

classE iNicial
1 rafael felgueiras rolo 02/03/2010 3910 02/03/2010 3910
2 adriana Moreira Bessa 16/12/2011 3562 16/12/2011 3562
3 ligia de Barros Pontes sefer 16/12/2011 3562 16/12/2011 3562
4 Gabriella dinelly rabelo Mareco 16/12/2011 3562 16/12/2011 3562
5 amanda carneiro raymundo Bentes 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191
6 camila farinha Velasco dos santos cavalcante 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191
7 Marcela Braga reis 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191
8 Marlon Aurélio Tapajós Araújo 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191
9 rodrigo Baia Nogueira 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191
10 roberta Helena dórea dacier lobato 21/12/2012 3191 21/12/2012 3191
11 omar farah freire 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
12 João de Paiva Gouveia Neto 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
13 Pablo santos de souza 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
14 izabela linhares sauma castelo Branco 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
15 thiago Vasconcellos Jesus 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
16 luis felipe Knaip do amaral 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
17 George augusto Viana silva 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
18 Wendel Nobre Piton Barreto 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
19 Bruno anunciação das chagas 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
20 luciana cristina Brito 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732

21 Erotides Martins reis Neto 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732

22 raul Protázio romão 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732

23 Enorê Corrêa Monteiro 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
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24 ana carla cal freire de souza 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
25 luis augusto Godinho sardinha correa 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
26 Maurício de Jesus Nunes da silva 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
27 Gabriel Perez rodrigues 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
28 Maíra Mutti Araújo 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
29 Gisleno augusto costa da cruz 19/12/2016 1732 19/12/2016 1732
30 Bruno Henrique alves salomão 19/07/2017 1520 19/07/2017 1520
31 luiza rosa Mesquita 01/02/2018 1323 01/02/2018 1323
32 idemar cordeiro Peracchi 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270
33 Edson dos santos Matoso 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270
34 ducival carvalho Pereira Junior 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270
35 Giulliane Pinheiro correa de lima 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270
36 Jobson de oliveira Pereira 26/03/2018 1270 26/03/2018 1270

Protocolo: 706047

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata aViso de editaL
PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2021-GLic/seac
onde lê-se: a sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cidada-
Nia – sEac, através de seu Pregoeiro, comunica que  realizará licitação na 
modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico - tipo menor preço por grupo/lote (lote 
Único), sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, conforme abaixo:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ELE-
trÔNica Para a PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE iNstalaÇÃo, locaÇÃo 
E MaNUtENÇÃo dE sistEMa dE ViGilÂNcia ElEtrÔNica, iNtEGrado 
Por sistEMa dE alarMEs MoNitorados 24H E sistEMa dE circUi-
TO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), conforme especificações e níveis de 
serviço estabelecidos no Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) 
meses, visando o acompanhamento permanente de violações, intrusões e 
outras ocorrências, tomando as providências contratadas, de acordo com 
as melhores práticas vigentes de segurança, para efetiva cobertura de 04 
(quatro) unidades das UsiPaZ dos territórios de cabanagem, icuí (ananin-
deua), Nova União (Marituba) e Parauapebas
“DATA DA ABERTURA: 21/09/2021 - As 10:00 HORAS.”...
Leia-se: a sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cidadaNia 
– sEac, através de seu Pregoeiro, comunica que  realizará licitação na 
modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico - tipo menor preço por grupo/lote (lote 
Único), sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, conforme abaixo:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ELE-
trÔNica Para a PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE iNstalaÇÃo, locaÇÃo 
E MaNUtENÇÃo dE sistEMa dE ViGilÂNcia ElEtrÔNica, iNtEGrado 
Por sistEMa dE alarMEs MoNitorados 24H E sistEMa dE circUi-
TO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), conforme especificações e níveis de 
serviço estabelecidos no Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) 
meses, visando o acompanhamento permanente de violações, intrusões e 
outras ocorrências, tomando as providências contratadas, de acordo com 
as melhores práticas vigentes de segurança, para efetiva cobertura de 04 
(quatro) unidades das UsiPaZ dos territórios de cabanagem, icuí (ananin-
deua), Nova União (Marituba) e Parauapebas
“DATA DA ABERTURA: 30/09/2021 - Às 14:00 HORAS”.
*republicada nesta data, por ter saído com incorreções, no doe nº. 
34.693 em 09/09/2021

Protocolo: 705803

diÁria
.

Portaria 124/2021-GaB/seac 
Belém Pa, 17 de setembro de 2021
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE
articUlaÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no DOE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 001/2020 – GaB/sEac, de 22/06/2020, 
publicada no DOE 34.263 de 25/06/2020;
coNsidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo o PaE 2021/1000324,
rEsolVE:
coNcEdEr ao servidor EdENilsoN dE liMa soUZa, Matrícula 5956643-1, 
cPf 852.693872-04, 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 13/09/2021 
a 15/09/2021, com destino aos Municípios de Parauapebas e canaã dos 
Carajás no Estado do Pará, com objetivo de prestar apoio no uso de veículo 
nas locomoções da Equipe da diPaZ, que estarão participando de ativida-
des agendadas naqueles municípios.
dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 17 de setembro de 2021
raiMUNdo JosÉ PiNHEiro dos saNtos JÚNior
sEcrEtário adJUNto

Protocolo: 706228

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 202 de 17 de seteMBro de 2021 
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e Decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
PARÁPAZ, nos termos do PROCESSO nº 2021/687803;
rEsolVE:
art. 1º - designar o servidor alBErto fErNaNdEs MElo, identidade fun-
cional nº 5949869/1, ocupante do cargo de coordenador de núcleo regio-
nal, para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 021/2021, 
celebrado entre a fundação ParáPaZ e aGUiar dfG – Brasil solUcoEs 
INTEGRADAS SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 41.305.537/0001-47, cujo 
objeto é aquisição de mobiliário, especificados no Termo de Referência, anexo 
i do rEGistro dE PrEÇos Nº 001/2021, que é parte integrante da ata, as-
sim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo suplente, servidor roMUlo Mira caVallEro dE QUEiroZ, 
identidade funcional nº 5921153/2, gerente.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNEtE do PrEsidENtE, 17 dE sEtEMBro dE 2021.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 705984

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 021/2021
OBJETO: aquisição de mobiliário, especificados no Termo de Referência, ane-
xo i do rEGistro dE PrEÇos Nº 001/2021, que é parte integrante da ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNtratada: dfG – Brasil solUcoEs iNtEGradas sPE ltda, cNPJ/
Mf nº 41.305.537/0001-47
dotaÇÃo orÇaMENtária: 
- funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de despesa: 449052.42 – (Material permanente/mobiliários 
em geral)
- fonte de recursos: 0301 – superávits
- ação: 227275
- Pi: 4120008338E
ViGÊNcia: de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
data da assiNatUra: 17/09/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: alberto Henrique teixeira de Barros

Protocolo: 705977
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 200 de 17 de seteMBro de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No Uso das atriBUiÇÕEs lE-
Gais, QUE lHE sÃo coNfEridas PElo dEcrEto PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBsErVÂNcia aos tEr-
Mos da lEi No 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNsidEraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
CONSIDERANDO o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do Art. 137 da Lei 5.810/94;
coNsidEraNdo os termos contidos no processo: 2021/960924.
rEsolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 16/09/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, a servidora NicollE alVEs MoNtEiro, car-
Go: assistENtE adMiNistratiVo, matrícula n° 5960329/1.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério des-
ta fundação e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou 
provento do (a) servidor (a).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 705809
Portaria Nº 201 de 17 de seteMBro de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No Uso das atriBUiÇÕEs lE-
Gais, QUE lHE sÃo coNfEridas PElo dEcrEto PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBsErVÂNcia aos tEr-
Mos da lEi No 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNsidEraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço; 
CONSIDERANDO o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do Art. 137 da Lei 
5.810/94;
coNsidEraNdo os termos contidos no processo: 2021/957832.
rEsolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 16/09/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, ao servidor afoNso JosÉ NasciMENto dE 
liMa, carGo: Motorista, Matrícula n° 5953814/1.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério des-
ta fundação e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou 
provento do (a) servidor (a).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 705812

.

.

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 898/2021-daF/sePLad, de 17 de seteMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/943836 e, ainda, o laudo 
Médico n°: 79664,
r E s o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para tratamento 
de saúde à servidora HEloiNa aGria da lUZ raMos, id. funcional nº. 
57176519/1, ocupante do cargo de consultor Jurídico do Estado, lotada na 
consultoria Jurídica, no período de 26/08/2021 a 09/09/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 17 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706169
Portaria Nº 900/2021-daF/sePLad, de 17 de seteMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1027216 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 78310,
r E s o l V E:
forMaliZar a concessão de 192 (cento e noventa e dois) dias de licença 
para tratamento de saúde ao servidor rafaEl daVid MoNtEiro PErEira, 

id. funcional nº. 57205147/1, ocupante do cargo de Economista, lotado 
na coordenadoria de recursos Voluntários, no período de 23/03/2021 a 
30/09/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 17 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706176
Portaria Nº 901/2021-daF/sePLad, de 17 de seteMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/854523 e, ainda, o laudo 
Médico n°: 79615,
r E s o l V E:
forMaliZar a concessão de 09 (nove) dias de licença para tratamen-
to de saúde ao servidor GilBErto liMa daMascENo, id. funcional 
nº. 57189792/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lota-
do na coordenadoria de logística e Gestão, no período de 05/08/2021 a 
13/08/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 17 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706185

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 17/2021
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 ProGraMa dE assistENcia aos 
SERVIDORES PÚBLICOS - PROASP, entidade sem fins lucrativos, regen-
do-se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme aprovado em ata da 
assembleia Geral, com sede em fortaleza- cE, na rua dr. Gilberto studart, 
nº55, sala 210, torre Norte, bairro cocó, cEP: 60.192-105, forteleza/cE 
e filial em Belém/PA, na Travessa Padre Eutiquio nº701 sala 101 Batista 
campos  cEP: 66025-230, inscrita no cNPJ/Mf nº01.476.745/0001-32.
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: 16/09/2021.
ViGÊNcia: 16/09/2021 a 15/09/2023 - 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar da data de assinatura.
ordENadora: HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Protocolo: 706229
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 16/2021
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 assistENcial aos 
sErVidorEs PÚBlicos do Brasil - asErPUB, sociedade civil de direito 
privado, sem fins econômicos, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigen-
te, conforme aprovado em ata da assembleia Geral, com sede na rua se-
nador Manoel Barata, 718, sala 807, bairro da campina, cEP: 66010-145, 
inscrita no cNPJ/Mf nº  00.101.631/0004-40.
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: 16/09/2021.
ViGÊNcia: 16/09/2021 a 15/09/2023 - 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar da data de assinatura.
ordENadora: HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Protocolo: 706195

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico sePLad/srP Nº 
012/2021
Processo nº 2021/320037
A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, comu-
nica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para registro 
de Preços, do tipo menor preço, conforme abaixo:
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na Prestação de serviços de limpeza, conservação, higieni-
zação, copeiragem, recepção e jardinagem das instalações físicas e dos 
bens móveis dos órgãos e entidades do Governo do Estado do Pará, em 
conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus anexos.
data da aBErtUra: 30 de setembro de 2021.                                                   
Hora dE aBErtUra: 09:30h (Horário de Brasília)
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ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – 
sEPlad (travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENto da ProPosta: será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPrasNEt, na data de 20/09/2021.
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPrasNEt, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras do Governo do 
Estado do Pará - coMPrasPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 705765

diÁria
.

Portaria Nº 897/2021-daF/sePLad, de 17 de seteMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; e o Processo PAE nº 2021/1020378 de 15.09.2021
r E s o l V E:
i – autorizar os servidores MatEUs GEMaQUE MENdEs, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador, EliElsoN oliVEira dE 
soUsa, id. funcional nº 57211573/3, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão Pública de Infraestrutura, a viajarem para o Município de Abae-
tetuba/Pa no dia 20/09/2021, para realizarem vistoria técnica parcial de 
convênio FDE 008/2019 da PMA no referido município. Para tanto os quais 
serão conduzidos pelo servidor sEBastiÃo da silVa corrÊa, id. funcio-
nal nº 28509/1, ocupante do cargo de auxiliar de operação e segurança, 
todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, 
conforme solicitações de diárias.
ii –conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 17 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706173

FÉrias
.

Portaria Nº 899/2021-daF/sePLad, de 17 de seteMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no DOE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1032862,
rEsolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor GEsiEl 
do NasciMENto saNta rosa id. funcional 5938134/3, ocupante do car-
go de Gerente, lo tado na coordenadoria de logística e Gastos Públicos 
– clGP/dGl/sEPlad, no período de 04 de outubro de 2021 a 02 de no-
vembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2020 
a 30 de setembro de 2021. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 17 dE 
sEtEMBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706174

.

.

oUtras MatÉrias
.

1º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 
07/2020 - sePLad
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo 
- sEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cida-
de de Belém, Estado do Pará, travessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 
66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e o iNs-
titUto dE EstUdos dE ProtEsto dE tÍtUlos do Brasil – sEÇÃo 
Pará (iEPtB-Pa), associação dos cartórios de protesto do Pará, com sede 
na trav. dom romualdo de seixas, 1698 – Ed. Zion Business, sala 1301, 
Bairro Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66055-200, inscrita no cNPJ sob o nº 
17.851.311/0001-67.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência pelo perí-
odo de 12 (doze) meses.
data da assiNatUra: 17/09/2021.
ViGÊNcia: 17/09/2021 a 16/09/2022.
ordENadora: sHirlEY saNtos araÚJo
Secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Protocolo: 706181

terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM ProdU-
tos e serViÇos – ProGraMa rede de descoNtos Nº 08/2021 
– sePLad/daF/dso
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e o cENtro cUltUral Brasil 
ESTADOS UNIDOS - CCBEU, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na travessa Padre Eutíquio, nº 1309, Batista campos, Belém/Pa, cEP 
66.013-090, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.954.434/0001-81.
oBJEto: concessão de descontos por meio do  Programa rEdE dE dEs-
coNtos, proposta apresentada pela empresa cENtro cUltUral Brasil 
Estados UNidos - ccBEU 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, devidamente 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: 706211
Portaria Nº 902/2021-daF/sePLad, de 17 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 dele-
gadas 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 2021/1014172 de 14.09.2021
r E s o l V E:
i – autorizar o servidor EUriclEs liMitE tEiXEira, id. funcional nº 
8015473/1, ocupante do cargo de Diretor, a viajar para o município de 
Breves/PA no período de 20.09 a 22.09.2021, a fim de representar a SE-
Plad como Palestrante e coordenador da UGE da rede + Brasil no evento 
“Parcerias Pelo Pará: Agenda do Desenvolvimento, Emprego e Renda”, or-
ganizado pelo sEdEME, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocar conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 17 dE 
sEtEMBro dE 2021. 
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706351

retiFicaÇÃo Nº 26/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria nº 267 de 08/09/2021, Publicada no d.o.e nº 34.693 de 09/09/2021
oNde se LÊ:

aNeXo a Portaria Nº 267, de 08 de seteMBro de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENtária/

GrUPo dE dEsPEsa/
sUBGrUPo dE 

dEsPEsa

foNtE

1º QUadriMEstrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

dEfEsa social
sEaP

investimentos 0,00 45.205,00 72.604,00 72.603,00 190.412,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0162 0,00 45.205,00 72.604,00 72.603,00 190.412,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

1º QUadriMEstrE - 2021
JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

segurança Pública 2.565.889,00 45.205,00 72.604,00 72.603,00 2.756.301,00
sEaP

 0162 0,00 45.205,00 72.604,00 72.603,00 190.412,00

foNtE
1º QUadriMEstrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

0162 - recursos Provenientes 
do labor Prisional 0,00 45.205,00 72.604,00 72.603,00 190.412,00

total 3.972.211,01 545.205,00 72.604,00 72.603,00 4.662.623,01

Leia-se:
aNeXo a Portaria Nº 267, de 08 de seteMBro de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENtária/

GrUPo dE dEsPEsa/
sUBGrUPo dE 

dEsPEsa

foNtE

1º QUadriMEstrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

dEfEsa social
sEaP

investimentos 72.602,00 72.603,00 45.207,00 0,00 190.412,00
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Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0162 72.602,00 72.603,00 45.207,00 0,00 190.412,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

1º QUadriMEstrE - 2021
JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total

segurança Pública 2.638.491,00 72.603,00 45.207,00 0,00 2.756.301,00
sEaP

 0162 72.602,00 72.603,00 45.207,00 0,00 190.412,00

foNtE
1º QUadriMEstrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril total
0162 - recursos Provenientes 

do labor Prisional 72.602,00 72.603,00 45.207,00 0,00 190.412,00

total 4.044.813,01 572.603,00 45.207,00 0,00 4.662.623,01

Portaria Nº 282, de 17 de seteMBro de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1314, de 09/02/2021, 1865, de 16/09/2021 e 
1867, de 16/09/2021.
rEsolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

aNeXo a Portaria Nº 282, de 17 de seteMBro de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENtária/

GrUPo dE 
dEsPEsa/

sUBGrUPo dE 
dEsPEsa

foNtE

3º QUadriMEstrE - 2021

sEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

dEfEsa social
PMPa

outras despesas 
correntes 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

despesas ordi-
nárias

 0101 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
dEsENVolVi-
MENto sÓcio
-EcoNÔMico

cEasa
outras despesas 

correntes 135.090,15 118.756,82 626.075,33 0,00 879.922,30

contrato Esti-
mativo

 0101 0,00 21.166,67 21.166,67 0,00 42.333,34
despesas ordi-

nárias
 0101 97.590,15 97.590,15 604.908,66 0,00 800.088,96
 0261 37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

EMatEr
outras despesas 

correntes 335.370,58 0,00 0,00 0,00 335.370,58

despesas ordi-
nárias

 0660 335.370,58 0,00 0,00 0,00 335.370,58
fca

outras despesas 
correntes 576.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 826.000,00

despesas ordi-
nárias

 0316 576.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 826.000,00
idEflor-Bio

outras despesas 
correntes 600.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 780.000,00

contrato Global
 0656 200.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 380.000,00
 0661 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

sEctEt
investimentos 2.425.000,00 0,00 0,00 0,00 2.425.000,00
obras e insta-

lações

 0324 2.425.000,00 0,00 0,00 0,00 2.425.000,00

iNfra-Es-
trUtUra E 

traNsPortE
sEdoP

investimentos 8.466.035,74 0,00 0,00 0,00 8.466.035,74
obras e insta-

lações
 0101 8.466.035,74 0,00 0,00 0,00 8.466.035,74

sEtraN
investimentos 10.206.518,68 0,00 0,00 0,00 10.206.518,68
obras e insta-

lações
 0125 10.206.518,68 0,00 0,00 0,00 10.206.518,68

PolÍtica sÓ-
cio-cUltUral

sEEl
outras despesas 

correntes 335.576,89 0,00 0,00 0,00 335.576,89

contrato Global
 0101 335.576,89 0,00 0,00 0,00 335.576,89

sUBordiNados 
ao GoVErNo 
do Estado

sEac
investimentos 2.360.000,00 0,00 0,00 0,00 2.360.000,00

outras despesa 
de investimentos

dEstaQUE 
rEcEBido 

do(a) fundação 
ParáPaz

 0661 2.360.000,00 0,00 0,00 0,00 2.360.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

3º QUadriMEstrE - 2021
sEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

335.370,58 0,00 0,00 0,00 335.370,58

EMatEr
 0660 335.370,58 0,00 0,00 0,00 335.370,58

cidadania, Jus-
tiça e direitos 

Humanos
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

PMPa
 0101 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Ciência, 
tecnologia e 

inovação
2.425.000,00 0,00 0,00 0,00 2.425.000,00

sEctEt
 0324 2.425.000,00 0,00 0,00 0,00 2.425.000,00

direitos so-
cioassistenciais 0,00 0,00 157.318,51 0,00 157.318,51

cEasa
 0101 0,00 0,00 157.318,51 0,00 157.318,51

Esporte e lazer 7.918.423,73 0,00 0,00 0,00 7.918.423,73
sEdoP

 0101 7.918.423,73 0,00 0,00 0,00 7.918.423,73
Governança 

Pública 873.612,01 0,00 0,00 0,00 873.612,01

fca
 0316 326.000,00 0,00 0,00 0,00 326.000,00

sEdoP
 0101 547.612,01 0,00 0,00 0,00 547.612,01

infraestrutura e 
logística 10.206.518,68 0,00 0,00 0,00 10.206.518,68

sEtraN
 0125 10.206.518,68 0,00 0,00 0,00 10.206.518,68

Manutenção da 
Gestão 3.330.667,04 208.756,82 558.756,82 0,00 4.098.180,68

cEasa
 0101 97.590,15 118.756,82 468.756,82 0,00 685.103,79
 0261 37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

idEflor-Bio

 0656 200.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 380.000,00

 0661 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00



 diário oficial Nº 34.704  17 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

sEac
dEstaQUE rE-
cEBido do(a) 

fundação 
ParáPaz

 0661 2.360.000,00 0,00 0,00 0,00 2.360.000,00
sEEl

 0101 335.576,89 0,00 0,00 0,00 335.576,89
Meio ambiente 
e ordenamento 

territorial
350.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 600.000,00

fca
 0316 250.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 500.000,00

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

foNtE
3º QUadriMEstrE - 2021

sEtEMBro oUtUBro NoVEMBro dEZEMBro total
0101 - 

rEcUrsos 
ordiNarios                                         

9.049.202,78 118.756,82 626.075,33 0,00 9.794.034,93

0125 - royaltie 
Hídrico 10.206.518,68 0,00 0,00 0,00 10.206.518,68

0261 - rEc.
ProP.dirEta-
MENtE arrEc.
PElo orG.adM.

iNdir               

37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

0316 - recursos 
Próprios do 

fundo Estadual 
de Meio am-

biente

576.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 826.000,00

0324 - royaltie 
Mineral 2.425.000,00 0,00 0,00 0,00 2.425.000,00

0656 - fundo 
Estadual de 

desenvolvimen-
to florestal

200.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 380.000,00

0660 - recursos 
Provenientes de 
Transferências 
de Convênios e 

outros

335.370,58 0,00 0,00 0,00 335.370,58

0661 - recursos 
Próprios 

diretamente 
arrecadado pela 
administração 

indireta

2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00

total 25.589.592,04 408.756,82 766.075,33 0,00 26.764.424,19

Portaria Nº 283, de 17/09/2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rEsolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 6.647.499,64 (seis Milhões, seiscentos e Quarenta e sete 
Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove reais e sessenta e Quatro centavos), 
na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de 
julho de 2020 - LDO 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da dEsPEsa Valor
291012678214867430 - 

sEtraN 0125 444042 5.387.506,84

901011030215077684 - fEs 0149 334041 1.259.992,80
total 6.647.499,64

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

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da dEsPEsa Valor

291012678214867430 - 
sEtraN 0125 449051 5.387.506,84

901011030215077684 - fEs 0149 335043 1.259.992,80

total 6.647.499,64

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

Protocolo: 706353
cHaMada PÚBLica sePLad / seFa Nº 001/2021

Financiamento do Projeto “Asfalto Por Todo Pará II” do Estado do Pará
O Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (sEPlad) e da secretaria de Estado da fazenda (sEfa), 
comunica às instituições financeiras, organismos e entidades de crédito 
nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, a abertura da presente cha-
mada Pública, fundamentada no Decreto Estadual nº 1.665, de 18 de ju-
nho de 2021, e nos termos deste edital, visando à obtenção de propostas 
para análise da viabilidade de contratação de operação de crédito interno, 
na modalidade de operação contratual interna (com garantia da União) ou 
operação contratual interna, sem garantia da União, na forma da lei com-
plementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, no montante 
de r$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), destinada à realização 
de investimentos de despesa de capital em projeto estruturante de interes-
se do estado, na finalidade de Infraestrutura. 
a presente chamada Pública será realizada mediante a instauração de 
procedimento, conforme estabelecido neste edital, de seleção da proposta 
mais vantajosa para o Estado do Pará, de apoio financeiro à realização de 
investimentos no Pará, no projeto denominado “Asfalto por Todo Pará II” 
de interesse do estado, na área/eixo de infraestrutura, descrito no item 3 
deste edital, ajustado à peculiaridade do objeto da contratação, condicio-
nada às autorizações de que trata o subitem 1.2 seguinte.
1. oBJeto da coNtrataÇÃo e coNdicioNaNtes LeGais
1.1. A presente Chamada Pública tem como objeto a recepção de pro-
postas de financiamento, visando analisar a viabilidade da contratação de 
agente financeiro na efetivação de operação de crédito interno, com ou 
sem garantia da União, no montante de r$800.000.000,00 (oitocentos mi-
lhões de reais). Os recursos oriundos do financiamento serão destinados, 
exclusivamente, à realização de investimento no programa do PPa 2020-
2023 do Estado do Pará denominado “desenvolvimento Urbano - Habita-
ção, Saneamento e Mobilidade”, cujo objetivo é disponibilizar o acesso aos 
serviços Urbanos de Mobilidade e ordenamento territorial, na ação orça-
mentária de  “Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas”.
1.2. a contratação da operação de crédito, para a qual se solicitam propos-
tas, somente será efetivada após: 
1.2.1 Aprovação de Projeto de Lei e promulgação de Lei Autorizadora, con-
tendo autorização específica, por parte do Poder Legislativo estadual, per-
mitindo ao Poder Executivo realizar a contratação da operação de crédito 
para financiamento do investimento objeto desta Chamada Pública;
1.2.2 análise e a devida aprovação da secretaria do tesouro Nacional, 
do Ministério da Economia (stN/ME), e da Procuradoria Geral da fazenda 
Nacional (PGfN/ME), no caso da operação de crédito ser proposta com ga-
rantia da União, além do cumprimento das demais condições previstas no 
artigo 32 da lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, bem como 
a observância das demais legislações correlatas relativas à contratação de 
operações de crédito.
2. caracterÍsticas FiNaNceiras da oPeraÇÃo de crÉdito
2.1. a operação de crédito será contratada considerando as seguintes ca-
racterísticas financeiras: 
2.1.1. Modalidade da operação: Operação contratual interna (com garantia 
da União) ou Operação contratual interna, sem garantia da União;
2.1.2. Montante a ser financiado: R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões 
de reais);
2.1.3. Moeda de financiamento: Real Brasileiro (R$);
2.1.4. Prazos do financiamento:
2.1.4.1. Prazo mínimo de carência (A): 12 meses ( 1 ano )
2.1.4.2. Prazo mínimo de amortização (B): 108 meses ( 9 anos)
2.1.4.3. Prazo total mínimo (a+B):  120 meses (dez anos)
2.1.5. desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o  cro-
nograma Financeiro proposto pelo agente financeiro e acordado com o to-
mador para a operação de crédito.
2.1.6. amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser re-
alizada em parcelas mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais, 
iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência, estipulado 
no item 2.1.4.1; 
2.1.6.1. Sistema de Amortização do Principal: A ser definido pelo tomador, 
com base na indicação proposta pelo agente financeiro; 
2.1.7. Encargos financeiros da Operação:
2.1.7.1. A instituição financeira proponente deverá especificar todos os 
custos que compõem o financiamento.
2.1.7.2. Juros Remuneratórios: A serem indicados pela instituição finan-
ceira proponente, especificando encargo variável e encargo fixo, com in-
dexador, taxa de spread e outros detalhes necessários para a sua efetiva 
compreensão.
2.1.7.3. Base de cálculo da taxa de juros: Especificar qual é a base de 
cálculo da taxa de juros. Exemplo: saldo devedor de valores efetivamente 
desembolsados pela instituição financeira; total do valor contratado inde-
pendentemente de desembolsos realizados, etc;
2.1.7.4. Pagamento dos Juros Remuneratórios: Durante o prazo de carên-
cia, na periodicidade estabelecida em contrato, a partir da data de assina-
tura do contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamen-
to dos juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento 
das amortizações do principal. 
2.1.7.5. demais despesas/custos/encargos: todas as despesas, custos e de-
mais encargos envolvidos na operação de crédito deverão constar da propos-
ta, especificando a forma de cálculo, a condição de pagamento e todos os 
detalhes necessários para efetiva compreensão, para cada um deles.
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2.1.7.6. custo Efetivo total (cEt): o cEt deverá ser o custo all in, expres-
so em uma taxa percentual anual com 4 (quatro) casas decimais, englo-
bando todos os custos, taxas, juros remuneratórios, comissões, encargos 
e quaisquer despesas decorrentes do financiamento a serem assumidos 
pelo Estado do Pará; 
2.2. Aval da contratação: Com garantia fidejussória da União, nos termos 
do Manual para instrução de Pleitos - MiP - da stN/ME, ou com garantias 
oferecidas pelo Estado do Pará. a Garantia permanecerá válida em caso de 
sindicalização ou cessão parcial ou total do crédito garantido.
2.2.1. caso o estado opte em realizar a contratação da operação de cré-
dito sem garantia fidejussória da União, serão oferecidas em garantia da 
operação de crédito as cotas de repartição constitucional, do fundo de 
Participação dos Estados – fPE, ou autorização para débito em conta ban-
cária mantida pelo estado no estabelecimento bancário da proponente, ou 
analisada outra forma de garantia requerida pela proponente.
2.3. A proposta de financiamento poderá ser apresentada de forma isola-
da pela proponente ou por meio de sindicalização com outras instituições 
financeiras, com indicação expressa da instituição líder que apresentará a 
proposta de financiamento e representará o conjunto das instituições nos 
atos relativos a esta chamada Pública.
2.3.1. sindicalização: a sindicalização não poderá ser feita por meio de 
securitização. a vedação à securitização deverá estar expressamente pre-
vista no contrato. considera-se securitização a emissão de títulos ou va-
lores mobiliários referenciados, direta ou indiretamente, sobre os créditos 
atinentes ao financiamento.
2.3.2. Os créditos oriundos do financiamento poderão ser cedidos ou trans-
feridos a terceiros, desde que não contenha nenhum tipo de estruturação 
que preveja a securitização do crédito.
2.4. liquidação antecipada facultativa: deverão ser previstas as condições 
aplicáveis à hipótese de pagamento antecipado do financiamento, ainda 
que não componha seu custo efetivo total.
2.5. O financiamento não contará com contrapartida financeira ou de ser-
viço por parte do Estado do Pará. 
3. caracterÍsticas Gerais do  ProJeto 
3.1.  O projeto  selecionado para esta Chamada Pública compõe-se de in-
tervenções/ações de investimentos em despesa de capital para a finalidade 
de infraestrutura do Estado do Pará, com a seguinte destinação dos recur-
sos: Execução de serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de Vias 
Urbanas em 12 (doze) regiões de integração do Estado do Pará.
3.2.   O detalhamento do  projeto  está previsto e devidamente carac-
terizado no aNEXo nº 01 do presente instrumento, o qual poderá sofrer 
alterações por parte do Estado do Pará.
4. PreMissas Para o cÁLcULo do cUsto eFetiVo totaL e do 
deseMBoLso da oPeraÇÃo de crÉdito
4.1. As regras estabelecidas neste item servirão como parâmetro, objeti-
vando a uniformidade das propostas, podendo a proposta vencedora vir a 
ser alterada em virtude da tramitação da operação na stN/ME e desde que 
seja com aumento da vantajosidade para o interesse do Estado do Pará.
4.2. desembolso: o principal será desembolsado na forma prevista no cro-
nograma financeiro proposto e ou acordado com o estado para a operação 
de crédito e em parcelas estabelecidas nas periodicidades ajustadas no 
instrumento contratual da operação.
4.3. O custo total do financiamento deverá atender, no caso de operação 
de crédito com garantia da União, aos parâmetros vigentes da “tabela de 
Custo Máximo para Operações de Crédito com Garantia da União”, publica-
da pela stN/ME bimestralmente.
5. da ProPosta
5.1. Requisitos aplicáveis ao aceite da proposta, para fins de habilitação ao 
processo estabelecido nesta chamada Pública:
5.1.1. a proposta apresentada deverá conter aceitação expressa das con-
dições previstas nesta chamada Pública, na forma do aNEXo nº 02 do 
presente instrumento:
5.1.1.1. a proposta deverá observar a forma prevista pelo aNEXo nº 02 
da presente Chamada Pública, informando todo o conteúdo nele previsto;
5.1.1.2. registrar a razão social, cNPJ, endereço, telefone e endereço ele-
trônico da instituição financeira proponente, bem como a indicação do(s) 
responsável (is) pela condução da operação de crédito;
5.1.1.3. Ser redigida no idioma português e impressa por processo eletrô-
nico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel 
timbrado ou com carimbo personalizado da instituição financeira propo-
nente (ou líder, em caso de sindicalização);
5.1.1.4. Em caso de operação sindicalizada, a proposta deverá estar assi-
nada pelo responsável da instituição líder, devidamente acompanhada de 
documento que comprove a competência da instituição líder para repre-
sentar as demais no âmbito desta chamada Pública e, se for o caso, acom-
panhado dos instrumentos societários capazes de legitimar essa condição;
5.1.1.5. Vir acompanhada de minuta do respectivo contrato de financia-
mento, redigida no idioma português;
5.1.1.6. Anexar simulação de cronograma financeiro de pagamento de ju-
ros remuneratórios, demais despesas/custos e amortizações de principal, 
nos termos do item 2.
5.1.1.7. anexar o cálculo da taxa interna de retorno - tir da operação 
de crédito. 
5.2.  a proposta deverá apresentar prazo de validade mínimo de 180 (cen-
to e oitenta) dias, contados a partir do termo final do prazo de entrega das 
propostas;
5.3.  a proposta deverá ser apresentada na modalidade de Proposta firme, 
ou seja, cujas condições financeiras já tenham sido inteiramente aprova-
das por todos os órgãos competentes da proponente.
5.4.  Os agentes financeiros interessados deverão entregar suas propostas, até 
às 14:00 h do dia 30 de setembro de 2021, em uma das seguintes formas:

5.4.1 impressa, devidamente acondicionada, em envelope lacrado, ende-
reçada ao seguinte destinatário:
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD
A/C da Secretaria Adjunta de Recursos Especiais
diretoria de captação de recursos
assunto: Proposta - chamada Pública sEPlad/sEfa nº 01/2021
rua Boaventura da silva, 401/403, 2º andar – Bairro do reduto
cEP: 66.053-050. Belém – Pa
5.4.1.1. Na área do envelope destinada à indicação do destinatário previsto 
no item 5.4.1, deverá conter ainda os seguintes dizeres: “coNfidENcial – 
PROIBIDA A ABERTURA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS”.
5.4.2 eletrônica, através do endereçamento da documentação especifica-
da no sub item 5.1.1, em formato pdf, para o seguinte endereço eletrônico: 
dcr@seplad.pa.gov.br;  
5.5.   a Proposta deverá permanecer válida durante o prazo necessário 
até a aprovação final da operação de crédito, a qual, no âmbito federal, é 
condicionada às avaliações finais da Secretaria do Tesouro Nacional e da 
Procuradoria-Geral da fazenda Nacional, se for o caso, ambas vinculadas 
ao Ministério da Economia.
6. soLicitaÇÃo de escLareciMeNtos
As instituições financeiras participantes poderão solicitar esclarecimentos 
diretamente à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SE-
Plad), exclusivamente por meio do seguinte endereço de correio eletrôni-
co: dcr@seplad.pa.gov.br.
6.1. o prazo para o envio das solicitações de esclarecimentos será até 24 
(vinte e quatro) horas antes da data prevista no item 5.4.
6.2. No intuito de garantir a isonomia do procedimento, as solicitações de 
esclarecimentos e suas respectivas respostas serão publicadas no endere-
ço eletrônico: https://www.seplad.pa.gov.br.
7. da aBertUra/coMUNicaÇÃo de receBiMeNto de ProPostas
7.1. Na data de 01 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sala de 
reuniões do 2º andar da Secretaria de Estado de Planejamento e Adminis-
tração (sEPlad), situada no endereço constante do subitem 5.4.1 serão 
abertos os envelopes das propostas entregues presencialmente, e comu-
nicado aos presentes o teor das propostas recebidas por via eletrônica;
7.1.1. A audiência de abertura/comunicação de recebimento de propostas 
será pública.
7.1.2. Por ocasião da audiência de abertura/comunicação de recebimento 
de propostas, será lavrada ata a ser subscrita pelos representantes do 
estado e dos proponentes presentes na audiência.
7.2.  a análise das propostas será realizada, internamente, em momento 
posterior.
7.3. as propostas serão analisadas por representantes da secretaria de 
Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e da Secretaria de Es-
tado da fazenda (sEfa), na forma dos critérios e requisitos estabelecidos 
neste edital.
7.4. serão pré-selecionadas as propostas que apresentarem o menor custo 
total do financiamento, ou seja, o menor custo efetivo total (CET) de que trata 
o subitem 2.1.7.6, combinado com as demais condições exigidas, com vistas 
à seleção, por parte da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração 
(SEPLAD), da proposta mais vantajosa para o Estado do Pará.
8. traNsParÊNcia do ProcediMeNto
os termos da presente chamada Pública, bem como o seu respectivo re-
sultado, serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e dis-
ponibilizados no endereço eletrônico do sítio da sEPlad: https://www.
seplad.pa.gov.br. 
8.1.1  o resultado deste processo seletivo será divulgado em até 15 (quin-
ze) dias úteis contados a partir do prazo estabelecido no subitem 5.4.
8.1. Quaisquer alterações, eventualmente necessárias, nos termos do edi-
tal da presente chamada Pública serão realizadas e divulgadas por meio 
do Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) e do endereço eletrônico men-
cionado no item 8.1.
9. da PossiBiLidade de coNtrataÇÃo
9.1. Na hipótese do início da tramitação da contratação ocorrer após o 
período de validade da proposta vencedora e a respectiva instituição pro-
ponente recusar-se a prorrogar esse prazo, será concedida a oportunidade 
para todas as instituições participantes em atualizar suas propostas.
9.2. caso o estado opte por efetivar a contratação da operação de crédito de 
que trata esta chamada Pública, a assinatura do contrato ocorrerá em data 
a ser definida conforme o interesse público manifestado pelo Estado do Pará.
10. disPosiÇÕes Gerais
10.1. a seu exclusivo critério, o Estado do Pará poderá suspender ou can-
celar o presente processo seletivo, durante ou após a sua conclusão, não 
assumindo qualquer custo ou despesa incorridos pelas instituições finan-
ciadoras proponentes.
10.2. a conclusão do procedimento seletivo das propostas NÃo obriga o 
estado a contratar a operação de crédito objeto deste edital.
10.3. o contrato será regido pela legislação brasileira vigente no momento 
da contratação.
10.4. ressalta-se que, no âmbito estadual, a contratação está condiciona-
da à deliberação da Assembleia Legislativa sobre a Mensagem e Projeto de 
lei para a autorização legislativa, de iniciativas do Governo do Estado, em 
que demonstrará e justificará a necessidade e capacidade de pagamento 
do financiamento para os investimentos, requerendo autorização do Poder 
Legislativo para a efetivação da contratação da operação de crédito objeto 
desta chamada Pública.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e Administração
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
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aNeXo Nº 01 – caracterÍsticas Gerais do ProJeto de 
iNVestiMeNto:

i- FiNaLidade/oBJeto do ProJeto
A finalidade do projeto é ampliar a infraestrutura do Estado do Pará com a 
execução de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urba-
nas em 12 (doze) regiões de integração do Estado do Pará.
O objetivo principal  é atender a população do Estado do Pará, aumentan-
do a infraestrutura viária através da pavimentação, proporcionando uma 
melhor integração entre as regiões e maior qualidade de vida para seus 
habitantes;
ii- descriÇÃo detaLHada do escoPo do ProJeto
O projeto “Asfalto por todo Pará II” visa ampliar a infraestrutura urbana 
dos municípios paraenses com a execução dos serviços de drenagem, pavi-
mentação asfáltica, construção de meios fios e sinalização das vias. Nesta 
fase o projeto tem como meta  a implantação de 568 km  de vias nas 12 ( 
doze) regiões de integração até 2022, beneficiando direta e indiretamente 
toda a população paraense com a melhoria da mobilidade urbana, garan-
tindo melhor qualidade de vida para a população. 
O projeto tem alcance econômico e social que vai contribuir para o incre-
mento do desenvolvimento dos municípios atendidos, garantindo melhorar 
condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública, e proporcionar 
níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de 
pessoas e mercadorias através da pavimentação de vias públicas urbanas.
A intervenções e valores do projeto foram assim dimensionados:

região de integração Grupo Natureza de despesa Valor
Marajó investimento obra r$ 55.000.000,00

rio caeté investimento obra r$ 78.000.000,00
Carajás investimento obra r$ 77.000.000,00
Guamá investimento obra r$ 97.000.000,00

rio capim investimento obra r$ 84.000.000,00
lago de tucuruí investimento obra r$ 48.000.000,00

Guajará investimento obra r$ 38.000.000,00
Baixo amazonas investimento obra r$ 87.000.000,00

tocantins investimento obra r$ 96.000.000,00
araguaia investimento obra r$ 71.000.000,00

Xingú investimento obra r$ 44.000.000,00
Tapajós investimento obra r$ 25.000.000,00

VaLor totaL do iNVestiMeNto r$ 800.000.000,00

iii- Fase eM QUe se eNcoNtra o ProJeto
O projeto encontra-se em fase de sua execução a iniciar.
iV- PraZo de eXecUÇÃo do ProJeto
O prazo de execução do projeto é de 12(doze) meses.

aNeXo Nº 02 – ModeLo de ProPosta e decLaraÇÃo de 
aceitaÇÃo das coNdiÇÕes ecoNÔMicas e FiNaNceiras da 

oPeraÇÃo de crÉdito
a proponente ________________, inscrita no  cNPJ/Mf   sob o  núme-
ro ________, representada  no  presente ato por __________, profissão 
_________, inscrito no cPf sob o número _________ e  no  rG  sob o 
número ________, órgão emissor ______, na forma do instrumento de 
mandato anexo (ou na forma do estabelecido no seu contrato social/esta-
tuto social), vem declarar e propor, para fins de cumprimento do disposto 
na chamada Pública sEPlad/sEfa nº 01/2021, em consonância com o 
edital publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em ___/___/2021, o 
quanto segue:
i. compreende e está de acordo com os termos da chamada Pública sE-
PLAD/SEFA nº 01/2021;
ii. coNdiÇÕEs GErais do fiNaNciaMENto:
1. Valor do financiamento proposto: R$800.000.000,00 (Oitocentos mi-
lhões de reais).
2. Moeda do financiamento: Real Brasileiro (R$).
iii. EMPrÉstiMo siNdicaliZado: siM (     )  NÃo (       )
iV. coNdiÇÕEs ProPostas dE coNtrataÇÃo da oPEraÇÃo dE crÉdito:
iV-1 ModalidadE: Operação contratual interna (com garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
a) Prazo de carência (A): ___ meses ( __ anos )
b) Prazo de amortização (B): ____ meses ( __ anos) 
c) Prazo total (a+B): _____ meses (____ anos)
2. custo do financiamento:
a) Encargo Variável: ________ (Especificar a taxa referencial, índice ou indicador)
b) Encargo fixo (Spread) (Taxa de juros fixa): ______% ao ano.
c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
d) Demais encargos (especificar e detalhar):
3. custo Efetivo total (cEt): _________ (% ao ano).
4. Garantia: aval da União.
iV-2 ModalidadE: Operação contratual interna (sem garantia da União)
1. Prazos do financiamento:
a) Prazo de carência (A): ___ meses ( __ anos )
b) Prazo de amortização (B): ____ meses ( __ anos)
c) Prazo total (a+B): _____ meses (____ anos)
2. custo do financiamento:
a) Encargo Variável: ______ (Especificar a taxa referencial, índice ou in-
dicador) 
b) Encargo fixo (Spread) (Taxa de juros fixa): ______% ao ano.
c) Base de cálculo da taxa de juros fixa: __________(especificar e detalhar)
d) Demais encargos (especificar):

3. custo Efetivo total (cEt): _________ (% ao ano).
4. Garantia: ____________________ (indicar a(s) garantia requerida(s) 
para o tomador)
V. dEMais coNdiÇÕEs:
1. desembolso: o principal será desembolsado de acordo com o  cronograma 
financeiro proposto e acordado com o tomador para a operação de crédito.
2. amortização do Principal: a amortização do principal deverá ser rea-
lizada em parcelas ______ (mensais, trimestrais, quadrimestrais ou se-
mestrais), iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência.
3. sistema de amortização do Principal: _________(informar o sistema 
de amortização)
4. Pagamento dos Juros Remuneratórios: Durante o prazo de carência, 
________(informar a periodicidade), a partir da data de assinatura do 
contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamento dos 
juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento das 
amortizações do principal.
5. Prazo de validade da proposta: _______ (mínimo de 180 dias).
6. dados para contato da proponente:
a) Nome do contato: _____________
b) telefones:
c) Endereço correio eletrônico: .
(assinatura)
Nome da instituição:
Nome do subscritor:
cPf:
rG:

aNeXos da ProPosta:
1) Minuta do contrato de financiamento;
2) Cronograma(s) financeiro(s) de simulação da operação de crédito;
3) demonstrativo do cálculo da taxa interna de retorno - tir da operação 
de crédito. 

Protocolo: 706349

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 06 /seaP/sePLad, de 17 de seteMBro de 2021 

Lista ProVisÓria de caNdidatos iNscritos
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 lista Pro-
VisÓria dE caNdidatos iNscritos, do concurso Público c-208, nos 
seguintes termos:
art. 1º a relação das inscrições dEfEridas para o presente concurso en-
contra-se disponibilizada na página de acompanhamento do certame, no 
endereço eletrônico https://.www.cetapnet.com.br,
art. 2º ficam iNdEfEridas as demais inscrições.
i - o candidato poderá consultar individualmente o motivo do indeferimen-
to de sua inscrição, através da área do candidato, disponível no endereço 
eletrônico https://www.cetapnet.com.br, a contar da data de publicação 
deste edital.
Art. 3º Os candidatos que tiverem alguma divergência de informação po-
derão interpor recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a 
partir da data de publicação deste Edital. o recurso deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico https://www.ce-
tapnet.com.br, do dia 21/09/2021 até o dia 22/09/2021.
i – o candidato que não solicitar correção cadastral no período acima infor-
mado, não poderá alterar os dados da inscrição após a Homologação das 
Inscrições, conforme prevê o subitem 6.4.9.1 do Edital.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias
Belém/Pa, 17 de setembro de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
JarBas VascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

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 07 /seaP/sePLad, de 17 de seteMBro de 2021
reLaÇÃo PreLiMiNar de soLicitaÇÕes de ateNdiMeNto 

esPeciaL deFeridos e iNdeFeridos
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 rElaÇÃo 
PrEliMiNar dE solicitaÇÕEs dE atENdiMENto  EsPEcial dEfEridos 
E iNdEfEridos,  do concurso Público c-208, nos seguintes termos:
art. 1º ficam dEfEridas as solicitações de atendimento Especial solici-
tadas pelos candidatos relacionados no aNEXo i deste Edital, conforme 
normativa estabelecida no item 8 do Edital do certame.
art. 2º ficam iNdEfEridas as solicitações de atendimento Especial soli-
citadas pelos candidatos relacionados no aNEXo ii deste Edital, conforme 
normativa estabelecida no item 8 do Edital do certame.
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i - o candidato poderá consultar individualmente o motivo do indeferi-
mento de sua solicitação de atendimento Especial, através da área do 
candidato, disponível no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.
br, a contar da data de publicação deste edital.
Art. 3º Os candidatos que tiverem alguma divergência de informação po-
derão interpor recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a 
partir da data de publicação deste Edital. o recurso deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico https://www.ce-
tapnet.com.br, do dia 21/09/2021 até o dia 22/09/2021.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias
Belém/Pa, 17 de setembro de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
JarBas VascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária
anexo i - relação Preliminar de solicitações de atendimento es-

pecial deferidos
teMPo adicioNaL.

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caraJás
inscrição Nome atendimento Especial
49162 Maria faBiaNa da coNcEiÇÃo GoNÇalVEs aMaMENtaÇÃo

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaJará
inscrição Nome atendimento Especial
18098 Marcia saBiNo dE oliVEira lEdor. tEMPo adicioNal.

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaMá
inscrição Nome atendimento Especial
69031 JaNiElE Vital NoroEs sala dE Mais fácil acEsso
12444 lUciENE GoNcalVEs BarBosa ProVa aMPliada

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - araGUaia
inscrição Nome atendimento Especial
10949 dUÍlio MacHado dE Goiás Brasil JÚNior dEfErido Nos tErMos do itEM 8.7 do Edital.

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - BaiXo aMaZoNas
inscrição Nome atendimento Especial
41114 rEiNaldo BENtEs dos saNtos dEfErido Nos tErMos do itEM 8.7 do Edital.

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - caEtÉ
inscrição Nome atendimento Especial
36541 lUis aNtÔNio saNtos MEirElEs JÚNior ProVa aMPliada

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - caraJás
inscrição Nome atendimento Especial
68832 BoNfiM BarBosa MiraNda tEMPo adicioNal. traNscritor.
41991 HElKisoN laErcio NasciMENto dE oliVEira sala dE Mais fácil acEsso
51028 saVio GaBriEl soarEs MaciEl traNscritor

teMPo adicioNaL.

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - GUaJará
inscrição Nome atendimento Especial

41505 MaUricio JaNsEN ViEira sala dE Mais fácil acEsso
10355 PaUlo roGErio BoNfiM tEMPo adicioNal
18619 saMUEl riBEiro dE soUZa traNscritor. tEMPo adicioNal.

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - GUaMá
inscrição Nome atendimento Especial
24224 aNtoNio carlos soUsa MariaNo sala dE Mais fácil acEsso
5237 Jaildo soUZa Barros sala dE Mais fácil acEsso
64560 lUaN MatHEUs GoNÇalVEs riBEiro ProVa aMPliada

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - rio caPiM
inscrição Nome atendimento Especial
50990 ValtEr dias dE oliVEira JUNior dEfErido Nos tErMos do itEM 8.7 do Edital.

anexo ii - relação Preliminar de solicitações de atendimento 
especial indeferidos

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - BaiXo aMaZoNas

inscrição Nome

65516 clEUdiaN GoNZaGa dos saNtos

35428 KariNa cardoso dE soUsa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caEtÉ
inscrição Nome
56741 JEssica carla oliVEira GoMEs

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caraJás
inscrição Nome

6206 PolliaNa da silVa soarEs rodriGUEs
64090 sHaGYMaN PErEira da silVa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaJará
inscrição Nome
64156 aNa carla MoNtEiro dE PiNHo
2152 aNa caroliNa do rosário ViEira
41769 BrENda lUciaNa do laGo PraXEdEs
46415 caMila Brito tEiXEira
69436 JaNaiNa EMaNUElla rodriGUEs colarEs
48440 JEssica Priscila loBo fraGa
3910 lUciENE aQUiNo dE alMEida
7610 NiViaNE das GraÇas da silVa dUartE
33246 raQUEl dE JEsUs loPEs dos saNtos
37393 saMaNtHa taBatHa cHaGas dE liMa toMaZ

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaMá
inscrição Nome
70396 aNa PaUla dE soUsa aNdradE soUsa dE aNdradE
4249 aNaBElla lisBoa dE carValHo
71609 aNdrEsa ValENtE da cUNHa
2618 BENEdita cHarlENE da silVa MElo
53452 BrENa lEticia da costa silVa
68513 cristiElEN caParEli BEZErra
43564 GisElE PErEira GoMEZ
61272 HorlEaNE PaUliNa

5283 lUciaNa BarrEto liMa
55424 Maria dE NaZarEtH saraiVa dE liMa
47217 Patricia do socorro alVEs BatalHa
25915 roBErta dE oliVEira rodolfi
58846 tHaÍs dos saNtos dE soUsa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - laGo tUcUrUÍ
inscrição Nome
25513 saNdra coNcEicao silVa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - rio caPiM
inscrição Nome

5373 rENata VitÓria saNtos da silVa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - taPaJÓs
inscrição Nome
40639 dEriElEN PatrÍcia loPEs dE soUsa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - XiNGU
inscrição Nome
11822 JosiaNE dE soUsa PoMBo

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - araGUaia
inscrição Nome
35500 doMiNGos alVEs dos saNtos JÚNior
61118 JoataN cUrsiNo da costa
28713 lUciaNo raNGEl dE sá PErEira
3076 Marcos saldaNHa da silVa
12098 UrisMar MiraNda Morais

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - BaiXo aMaZoNas
inscrição Nome
33206 aNdrEY dias Barroso
57801 JoNas cHaVEs dE PaUla
38764 PaBlo tadEU soarEs

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - caEtÉ
inscrição Nome
59081 lUaN ariEl soUZa E soUZa
61659 Witalo rafaEl dos rEis lEal
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carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - caraJás
inscrição Nome
64960 alEX alVEs PiNHEiro
14993 aNtoNio da silVa PErEira
64532 BrUNo faUstiNo da silVa

62999 doMiNGos aNdrEaN soUsa da silVa
10442 faBio BEZErra dos saNtos
49582 GENUs loPEs da silVa
68424 GUNi GaNGa friZZas
5090 iVaN alVEs MorEira
10990 MarloN soUZa silVa
35178 MicKaEl sUEd dE soUsa araUJo
51028 saVio GaBriEl soarEs MaciEl
35270 ValciMar soarEs dos saNtos
54285 WaGNEr fErrEira saNtos
33804 WiNtErs HolaNda GoMEs

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - GUaJará
inscrição Nome
59566 adÃo JosÉ soUsa oliVEira
10219 alEXaNdrE Zacarias corrEa PiNto JUNior
6091 aNdErsoN aNdrEi BarBosa BarrEto
52133 BENEdito do socorro dos s. da silVa
7287 dEcio dE carValHo BarBosa
34793 EdEr raMos dUartE
38057 faBio costa MoNtEiro
60919 fláVio da silVa filHo
53923 GilBErto dE QUEiroZ da silVa
1907 GilBErto rodriGUEs da silVa
34161 isMaEl da silVa Gloria
42744 JosÉ HENriQUE dE alMEida cordEiro filHo
61947 JosÉ riBaMar JÚNior cHaVEs
61928 KlaYtoN adriaNo Matos dE aNdradE
28075 MaUro sErGio daNtas HENriQUEs
26241 MiGUEl GEaN dE soUsa loPEs
10355 PaUlo roGErio BoNfiM
46445 PEdro PaUlo loUrEiro corrÊa JUNior
4253 rElrY sallEs dE liMa silVa
21546 rodriGo caMPos rEis
1387 roNNiE silVa EsilVa filHo
5291 saNdro oliVEira dE liMa
25319 silVaNo rodriGUEs MoNtEiro
1375 WaGNEr VENÂNcio assUNÇÃo soUZa
24291 WildErMo iVaN YaGo dUartE da silVa NasciMENto
7251 YÓrraN silVa GrEco

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - GUaMá
inscrição Nome

1721 alisoN aNtoNio da silVa
41368 BENEValdo dos saNtos rocHa
71011 carlos HENriQUE PiNto EsQUErdo
3473 carlos ViNiciUs PErEira

41776 claUdio alEX do laGo PraXEdEs

26949 clEVErtoN JosE PossidoNio araUJo

65266 dEdsoN fidalGo da silVa

59211 Edir Marcos dE oliVEira

28412 EMErsoN silVa E soUZa

63915 fEliPE rUdá dE MaGalHÃEs Garcia

55746 JUarEZ da crUZ MoraEs

31893 MaNoEl rodriGUEs Matos JUNior

18549 MaYcoN alVEs dE soUZa

484 Patricio BENicio alVEs PErEira

16516 raiMUNdo NoNato MorEira

7274 ricHardE MorEllE NEVEs dE caMPos

35010 roNaldo GoNÇalVEs MaGalHÃEs

3037 toNY coNrrado rocHa silVa

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - laGo tUcUrUÍ
inscrição Nome

274 dEVailtoN dos saNtos PErEira
20626 stEfaNo EssEN Matos dE araÚJo

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - MaraJÓ
inscrição Nome
29564 adriaNo Baia alVEs
46261 JadiElsoN fErrEira da silVa
37340 Marcio KlEYtoN da silVa dias

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - rio caPiM
inscrição Nome
55899 isaac soarEs BarBosa
52503 MicHEl faBiaNo raiol alVEs
44406 MiZaEl alVEs soUsa
66036 raiMUNdo JUVENal MENdEs do NasciMENto

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - taPaJÓs
inscrição Nome

25 adÃo clEBEr da silVa tUNEca
56171 adriVaNio saNtos MiraNda
918 aNdrÉ dE oliVEira silVa

59733 EVErtoN dE soUsa riBEiro

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - tocaNtiNs
inscrição Nome
41062 aladilsoN MiraNda
42074 clEiltoN GoMEs do NasciMENto
58784 fraNcisco dE assis soarEs liMa
51802 rEMErsoN caValcaNtE dE alMEida
26143 silVio fErrEira dE araUJo

carGo 01: Policial PENal (MascUliNo) - XiNGU
inscrição Nome
40968 dEUriVaN da silVa soUZa
38750 JUciVaN dE PaUla dos saNtos
15549 MarcElo saNtos da silVa
6622 MarKlEi oliVEira soUsa

Protocolo: 706350

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 015/2021/ioE
Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Espe-
cializada em Fornecimento de Toner e Componentes da Estação Digital, a fim 
de atender as demandas da Imprensa Oficial do Estado do Pará, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
observação: a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPrasNEt, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
Pras Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UasG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 05/10/2021.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNtE do rEcUrso: 0261.00.6356
NatUrEZa da dEsPEsa: 3390.30
ProGraMa dE traBalHo: 22.131.1508.8233
PlaNo iNtErNo: 412.000.8233c
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera

Protocolo: 705824

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 014/2021
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
014/2021, na modalidade Pregão Eletrônico (PE nº 006/2021-ioE), nos 
termos do Decreto nº 10.024/19 e da Lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste 
na contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Material 
Gráfico para Reposição e Abastecimento do Estoque da Imprensa Oficial do 
Estado do Pará, tendo como vencedora a empresa:
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 EMPrEsa cNPJ Valor

 item
5, 6, 7,13, 14, 16, 17,18 e 19 Grafica E Editora saNta crUZ ltda 02.373.761/0001-14 r$ 28.869,28

item
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 

20, 21 e 23

 
dUPlicoPY sUPriMENtos Graficos 

- EirEli

 
28.859.855/0001-91

 
r$ 63.003,80

 
Valor global Homologado de r$ 28.869,28 (vinte e oito mil, oitocentos 
e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) da Empresa Grafica E 
Editora saNta crUZ ltda.
Valor global Homologado de R$ 63.003,80 (Sessenta e três mil e três reais 
e oitenta centavos) da Empresa dUPlicoPY sUPriMENtos Graficos – 
EirEli. ambos atendendo o interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa,14 de setembro de 2021.
Jorge luiz Guimarães Panzera
Presidente da  ioE

Protocolo: 705902

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
tornar sem efeito a publicação:
Publicação n.º 689462, publicada no DOE n.º 34.663 de 09/08/2021;
assunto: termo de Homologação, em razão de incorreções no valor.
tornar sem efeito a publicação até o dia 14/09/2021
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 705895

termo aditivo: 001/2021/ioe.
data de assinatura: 10.09.2021.
Vigência: 10.09.2021 a 09.09.2023.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 
009/2019/ioE. por 02 (dois) anos, com fundamento legal no art. 57, ii da 
lei n.º 8.666/93.
Valor: r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
contrato: 009/2019/ioE.
Exercício: 2021
orçamento:
Fonte de Recurso: 0261.00.0000;
Natureza de Despesa: 33.90.40;
Programa de trabalho: 22.126.1508.8238
Plano interno: 412.000.8238c
contratado: coMPaNHia dE ProcEssaMENto dE dados do Estado dE 
sÃo PaUlo.
Endereço: rua agueda Gonçalves, 240– Bairro Jd Pedro Gonçalves. 
cEP: 06760-900– tobatão da serra – são Paulo.
E-mail: liliandias@sp.gov.br
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃEs PaNZEra.

Protocolo: 706354

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

erMo aditiVo a coNtrato 
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:3º
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
telefone: (91) 4005-0660
cNPJ n. 04.234.637/0001-01 
Endereço: tV rUi BarBosa, nº751 – Bairro: rEdUto 
Município Belém/Pa- cEP: 66.053-260
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato 
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura: 14/09/2021 
Vigência:14/09/2021 a 14/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:056
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: socor-cliNica dE diaGNosticos cardioloGicos ltda, 
cNPJ n. 04.718.128/0001-46
Endereço:rua Boaventura da silva, Nº.64, Bairro reduto, BElEM/Pa, 
cEP:66.053-050
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:057
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: Ultra-soNoGrafia E diaGNostico saNtarEM ltda soNi-
MaGEM- diaGNosticos Por iMaGEM.
cNPJ n. .83.353.243/0001-30
Endereço: tr. silvino Pinto, Nº.620, Bairro centro, saNtarEM/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 -sl a, Bairro centro, BarcarE-
Na /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: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, aBaEtEtU-
Ba/Pa, cEP:68.440-000,
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: Q dEZoito(fl.27) - s/N, Bairro NoVa MaraBá, 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 -laBo-
ratorio aMaral costa,
cNPJ n. 09.372.933/0001-84,
Endereço:aV. d. Pedro i - Nº.1141, Bairro centro, aBaEtEtUBa/Pa, 
cEP:68.440-000, 09.372.933/0001-84,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato 
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:2º
data da assinatura:10/09/2021 
Vigência:10/09/2021 a 10/09/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:067
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: clÍNica PrÓ-cardÍaco ltda- clÍNica Pro-cardiaco i
cNPJ n..02.428.931/0002-00
Endereço:tv. rui Barbosa - Nº.3074, Bairro: cENtro ,Município: caPa-
NEMa /Pa,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------



 diário oficial Nº 34.704  23 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

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, ParaGo-
MiNas/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. 63.807.473/00001-15
Endereço:tV 3 dE Maio - Nº.1556, Bairro sÃo Bras,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 - 339030
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: 984779985, Bairro: atalaia, Município de ananindeua/Pa, cEP: 
67.013-000,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 699656
terMo aditiVo a coNtrat0
 Processo: 2021/732486
 termo aditivo: 2 º
 Justificativa: Prorrogação Contratual.
 data da assinatura: 20/08/2021
 Vigência: 20/08/2021 a 20/08/2022
 contrato: 053                                      
 Exercício: 2019
 Projeto Atividade: 8233
 fonte/recurso: 0261
 Elemento de despesa: 339139
 coNtratada: iMPrENsa oficial do Estado do Pará.  
 cNPJ nº 04.835.476/0001-01
 Endereço: travessa do chaco, 2271, Bairro Marco, BElEM/Pa,
 cEP 66.093-410
 tel: (91) 4009-7800
 ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 705779

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 2.668 de 07 de oUtUBro de 2020
dispõe sobre a rEtificaÇÃo do BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
sENtadoria- Processo Nº 2019/603165.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I– Retificar a Portaria AP nº 1769 de 18/06/2021, que aposentou PALMIRA 
da costa BorGEs, mat. nº 222445/1, na função de Professor classe 
Especial, nível H, pertencente ao quadro de pessoal da secretaria de Es-
tado de Educação– sEdUc, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, 
da Emenda constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constitui-
ção federal de 1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 

20/1998, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da 
Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, 
iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas 
pela Lei Complementar nº 49/2005; art. 32, caput, da Lei nº 7.442/2010 
c/c o art. 35, caput, da Lei nº 5.351/1986; art. 131, § 1º, inciso IX, da 
lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, 
de forma que sejam retificados os valores das parcelas que compõem o 
benefício, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$3.510,60 
(três mil, quinhentos e dez reais e sessenta centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base- 200h
Gratificação de Magistério- 10%

adicional por tempo de serviço –55%
 total de Provento

           2.059,00
              205,90          
           1.245,70         
           3.510,60

II– Os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 01/07/2021, data da 
concessão do benefício previdenciário de aposentadoria.
III – A presente Portaria não gera efeitos financeiros, haja vista que a ser-
vidora já vinha recebendo os valores corretos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 705858

.

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 505/2021, de 13/08/2021.
onde se lê: no período de 23/08/2021 a 26/08/2021
Leia-se: no período de 23/08/2021 a 27/08/2021
onde se lê: 03 e ½ (três e meia) diárias
Leia-se: 04 e ½ (quatro e meia) diárias
(Publicada com incorreção no doe nº 34.671, de 16/08/2021).

Protocolo: 705976
errata de Portaria
N° da Portaria: 511/2021, de 16/08/2021.
onde se lê: no dia 18/08/2021
Leia-se: no período de 18/08/2021 a 19/08/2021
onde se lê: ½ (meia) diária
Leia-se: 01 e ½ (uma e meia) diária
(Publicada com incorreção no doe nº 34.672, de 17/08/2021).

Protocolo: 705995
errata de Portaria
N° da Portaria: 506/2021, de 13/08/2021.
onde se lê: no período de 23/08/2021 a 26/08/2021
Leia-se: no período de 23/08/2021 a 27/08/2021
onde se lê: 03 e ½ (três e meia) diárias
Leia-se: 04 e ½ (quatro e meia) diárias
(Publicada com incorreção no doe nº 34.671, de 16/08/2021).

Protocolo: 705960
errata de Portaria
N° da Portaria: 512/2021, de 17/08/2021.
onde se lê: no dia 18/08/2021
Leia-se: no período de 18/08/2021 a 19/08/2021
onde se lê: ½ (meia) diária
Leia-se: 01 e ½ (uma e meia) diária
(Publicada com incorreção no doe nº 34.674, de 18/08/2021).

Protocolo: 706000
errata de Portaria
N° da Portaria: 509/2021, de 16/08/2021.
onde se lê: no dia 18/08/2021
Leia-se: no período de 18/08/2021 a 19/08/2021
onde se lê: 01 (uma) diária
Leia-se: 01 e ½ (uma e meia) diária
(Publicada com incorreção nos doe nº 34.672, de 17/08/2021 e 
doe n° 34.686, de 31/08/2021).

Protocolo: 706102
errata de Portaria
N° da Portaria: 510/2021, de 17/08/2021.
onde se lê: no dia 18/08/2021
Leia-se: no período de 18/08/2021 a 19/08/2021
onde se lê: 01 (uma) diária
Leia-se: 01 e ½ (uma e meia) diária
(Publicada com incorreção nos doe nº 34.674, de 18/08/2021 e 
doe n° 34.686, de 31/08/2021).

Protocolo: 706106

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 636 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração Direta, Autarquias e Fundações Públicas;
coNsidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1012755, 
de 14/09/2021, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de servidor.
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rEsolVE: 
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
11/10/2021 a 25/10/2021 e 17/12/2021 a 31/12/2021, ao servidor sEr-
Gio caMPos oliVEira, matrícula nº 8002711/3, ocupante da função de 
técnica em Gestão de informática, lotada na coordenadoria de tecnologia 
da informação, referente ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de setembro de 2021. 
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 705770

.

.

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 2.651 de 14 de seteMBro de 2021
disPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENsÃo Por 
MortE - ProcEsso Nº 2020/855577.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação da data de retroação do benefí-
cio de pensão por morte em favor de EdilsoN dE JEsUs Baia fErrEira 
concedido através da Portaria Ps Nº 2324, de 11 de agosto de 2021, publi-
cada no Diário Oficial nº 34.694, de 10/09/2021, resolve:
I - Retificar o item II da Portaria PS nº 2324 de 11 de agosto de 2021, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos do processo nº 2020/855577, em favor de EdilsoN dE JEsUs 
BAIA FERREIRA, na condição de cônjuge da ex-segurada Andrea Nogueira 
rodrigues, para alterar a data de retroação do benefício, para que passe a 
constar os efeitos financeiros retroativos à data do requerimento do interes-
sado (21/10/2020), permanecendo inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 705794

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2021
editaL Nº 003/2021-iGePreV/Pa, de 20 de seteMBro 2021

o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV/Pa, 
criado pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, repre-
sentado por seu Presidente, rEtifica os seguintes itens do Edital nº 
001/2021-iGEPrEV/Pa, de 13 de setembro de 2021:
onde se lê:
2.2.1 Para as funções de Nível superior serão analisadas pela comissão do 
Pss as documentações comprobatórias apresentadas através de upload no 
ato da inscrição dos candidatos que obtiverem, no mínimo, nota 7,0 (sete), 
observado, ainda, o limite máximo de 02 (duas) vezes o número de vagas 
ofertadas para cada função, sendo convocados também os candidatos com 
pontuação idêntica.
Leia-se:
2.2.1 Para as funções de Nível superior serão analisadas pela comissão do 
Pss as documentações comprobatórias apresentadas através de upload no 
ato da inscrição dos candidatos que obtiverem, no mínimo, nota 7,0 (sete), 
observado, ainda, o limite máximo de 03 (três) vezes o número de vagas 
ofertadas para cada função, sendo convocados também os candidatos com 
pontuação idêntica.
onde se lê:
2.3.1 Serão convocados para entrevista somente os candidatos classifi-
cados na etapa anterior, para cada função de Nível superior, pela ordem 
decrescente da pontuação obtida na análise documental e curricular, limi-
tada a convocação ao quantitativo de 02 (duas) vezes o número de vagas 
ofertadas para cada função, sendo convocados também os candidatos com 
pontuação idêntica para cada função.
Leia-se:
2.3.1 Serão convocados para entrevista somente os candidatos classifi-
cados na etapa anterior, para cada função de Nível superior, pela ordem 
decrescente da pontuação obtida na análise documental e curricular, limi-
tada a convocação ao quantitativo de 03 (três) vezes o número de vagas 
ofertadas para cada função, sendo convocados também os candidatos com 
pontuação idêntica para cada função.
Belém/Pa, 20 de setembro de 2021.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 706171

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico N° 08/2021
Processo N° 798297/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 
dE trofÉUs dE PrEMiaÇÃo da Escola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
Estado do Pará (EGPa).
Entrega do edital: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.egpa.pa.gov.br
data da abertura: 30/09/2021.
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
UasG: 462264
ordenador responsável: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
responsável pelo certame: Paula adriane da silva costa.
Belém, 17 de setembro de 2021.

Protocolo: 706069

.

.

diÁria
.

extrato de Portaria Nº 249 de 16 de setembro de 2021.
Processo: 2021/949097
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
Objetivo:.Demandas institucionais para apresentação da fase do programa 
2021 através da Plataforma Ead dos cursos introdução e atualização em 
Vigilância sócio assistencial sUas e introdução ao exercício do controle 
social por esta EGPa, em parceria com a sEastEr pelo Programa Progra-
ma caPacitasUas.                                                                  
servidor: faUso MENdEs dE PaUla, matrícula nº 54189550/3, cPf: 
638.321.942-15, secretário de coordenação / lotado ddPEG / 10 e ½ (dez 
e meia) diárias.
Período: 28/09 a 08/10/2021.
origem: Belém
destino: Medicilândia, Brasil Novo e senador José Porfírio
eXtrato de Portaria Nº 254 de 16 de setembro de 2021.
Processo: 2021/949214
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
Objetivo: Demandas institucionais para apresentação da fase do programa 
2021 através da Plataforma Ead por esta Escola de Governança Publica do 
Estado do Pará – EGPa em parceria com sEastEr, pelo Programa caPa-
citasUas.
servidor: rEiNaN claYtoN BarBosa aBrEU, 57224458/5, assessor téc-
nico i, cPf: 565.348.092-49, lotado ddPEG  / 10 e ½ (dez e meia) diárias.
Período: 28/09 a 08/10/2021.
origem: Belém
destino: Medicilândia, Brasil Novo e senador José Porfírio.
extrato de Portaria Nº 255 de 16 de setembro de 2021.
Processo: 2021/949245
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
Objetivo: Demandas institucionais para apresentação da fase do programa 
2021 através da Plataforma Ead dos cursos introdução e atualização em 
Vigilância sócio assistencial sUas e introdução ao exercício do controle 
social por esta EGPa, em parceria com a sEastEr pelo Programa caPa-
citasUas.
servidor: Vitor WilliaMs fUrtado saNtos, matrícula nº 5940553/1, 
secretário de diretoria, cPf: 489.483.142-20, lotado ddPEG / 10 e ½ (dez 
e meia) diárias.
Período: 28/09 a 08/10/2021.
origem: Belém
destino: Medicilândia, Brasil Novo e senador José Porfírio.
extrato de Portaria Nº 256 de 16 de setembro de 2021.
Processo: 2021/999141
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.                                        
Objetivo: Cumprimento de agenda institucional pelo Programa Fórum de 
Governança por todo Pará, desta EGPa.                                                              
servidor: rodriGo da silVa MENdEs, secretário de coordenação, ma-
trícula nº 5942550/1, cPf: 908.155.802-15, lotado csoP / 6 e ½ (seis e 
meia) diárias.
Período: 12/09 a 18/09/2021.
origem: Belém
destino: Xinguara.

Protocolo: 705860
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secretaria de estado 
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 649 de  16 de seteMBro de 2021.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda do Pará, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 138, parágrafo único, II, da Constituição Estadual; 
art. 6o, i, ii e Viii, do decreto no 1.604, de 18 de abril de 2005 e art. 6o, 
I, II, X, XII e XX, da Instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005;
coNsidEraNdo o § 1º do art. 2º do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013;
CONSIDERANDO a Cláusula Segunda, inciso II, alínea “a”, item 4 do Termo 
de cooperação nº 01/2021, celebrado entre a secretaria de Estado da 
Fazenda e a Auditoria Geral do Estado, que tem por finalidade o estabeleci-
mento de obrigações recíprocas no contexto do Programa de Modernização 
da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II -PA;
coNsidEraNdo ofício aGE nº 406/2021 - GaB. e os autos do Processo 
administrativo Eletrônico no 2021/806942.
rEsolVE:
art.1º  rEVoGar os efeitos da Portaria Nº 564  dE 10 dE aGosto 
dE 2021 que designou os servidores rosEli Maria KEMPfEr PaNtoJa, 
Identificação Funcional nº 02005816-02, Gerente Fazendária, para atuar 
como fiscal titular e ANTONIA IRANETE GADELHA STAACK, Ouvidora, com 
Identidade Funcional nº 055282601, para atuar como fiscal substituto e 
ROBERTO CARLOS ALVES MENDES, Identificação Funcional nº 8011818-3, 
ASSESSOR SUPERIOR I. , para atuar, como auxiliar de fiscal do Contrato, 
nº 061/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
e a ProdEPa - Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará. 
art.2º dEsiGNar os servidores rosEli Maria KEMPfEr PaNtoJa, iden-
tificação Funcional nº 02005816-02, Gerente Fazendária, para atuar como 
fiscal titular e MILENE LIMA SOUZA GONÇALVES, Ouvidora, com Identi-
dade Funcional nº 05144361-1, para atuar como fiscal substituto e RO-
BERTO CARLOS ALVES MENDES, Identificação Funcional nº 8011818-3, 
ASSESSOR SUPERIOR I. , para atuar, como auxiliar de fiscal do Contrato, 
nº 061/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
e a ProdEPa - Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará. 
art.3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretario de Estado da fazenda

Protocolo: 705763
Portaria Nº 1.920 de 16 de seteMBro de 2021.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E s o l V E:
dEsiGNar as servidoras, aNa PaUla BarBosa dE carValHo aZEVEdo, 
Matrícula funcional: 05946290-2 – coordenadora fazendária e aNa caro-
liNE da crUZ corrEa, Matrícula funcional: 05950876-1– Gerente fazen-
dária, ambas lotadas na cGlc - dad para atuarem como fiscal titular e 
fiscal substituta respectivamente, no 1° tac ao coNtrato nº 047/2021/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e o 
PaUlo Victor dE araUJo sQUirEs
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 705757
Portaria Nº 1.921 de 16 de seteMBro de 2021.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E s o l V E:
dEsiGNar as servidoras, aNa PaUla BarBosa dE carValHo aZEVEdo, 
Matrícula funcional: 05946290-2 – coordenadora fazendária e aNa caro-
liNE da crUZ corrEa, Matrícula funcional: 05950876-1– Gerente fazen-
dária, ambas lotadas na cGlc - dad para atuarem como fiscal titular e 
fiscal substituta respectivamente, no 1° tac ao coNtrato nº 048/2021/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e o 
raMoN GalHardo dE araÚJo
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 705758

Portaria Nº 1.922 de 16 de seteMBro de 2021.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E s o l V E:
dEsiGNar as servidoras, aNa PaUla BarBosa dE carValHo aZEVdo, 
Matrícula funcional: 05946290-2 – coordenadora fazendária e aNa caro-
liNE da crUZ corrEa, Matrícula funcional: 05950876-1– Gerente fazen-
dária, ambas lotadas na cGlc - dad para atuarem como fiscal titular e 
fiscal substituta respectivamente, no 1° tac ao coNtrato nº 049/2021/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a 
roBErta diNiZ dE soUZa
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 705754
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 648 de 16 de seteMBro de 2021
rEMoVEr, de ofício, o servidor MaNoEl soarEs Matos filHo, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5569974/1, da cErat de capanema para a 
cErat de Paragominas.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 650 de 16 de seteMBro de 2021
rEMoVEr, de ofício, o servidor carlos alBErto carValHo cardoso, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 3311368/2, da cEEat de 
Grandes contribuintes para a cErat de capanema.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 706208

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 19/2021
PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
por meio da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 05.051.903/0001-79 e a empresa EMPrEsa dE tEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do Estado do Pará ProdEPa inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.059.613/0001-18.
DO OBJETO: contratação de e Serviço de Microfilmagem e Digitalização 
- Licenças de uso do Sistema INDEXA, quantidades e exigências estabele-
cidas neste instrumento
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificatiVa dE disPENsa dE lici-
taÇÃo apresente contratação fundamenta-se no art. 24, XVi da lei nº 
8.666/93, Processo administrativo Eletrônico nº 2020/524354 e Manifes-
tação nº 376/2021/coNJUr/sEfa
Valor GloBal: r$ 56.002,20 (cinquenta e seis mil, dois reais e vinte centavos).
rEcUrsos orÇaMENtários: 
funcional Programática/ atividade: 17101.04. 126.1508.8238
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
Natureza da despesa: 33.91.39 – outros serviços de terceiro Pessoa Jurídica
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rEsPoNsáVEl: rENÉ dE oliVEira E soUsaJÚNior, sE-
crEtáriodEEstadodafaZENda.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 03 de setembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 705750
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 019/2021
PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
por meio da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 05.051.903/0001-79 e a empresa EMPrEsa dE tEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do Estado do Pará ProdEPa inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.059.613/0001-18.
DO OBJETO: contratação de e Serviço de Microfilmagem e Digitalização 
- Licenças de uso do Sistema INDEXA, quantidades e exigências estabele-
cidas neste instrumento.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificatiVa dE disPENsa dE licitaÇÃo:
apresente contratação fundamenta-se no art. 24, XVi da lei nº 8.666/93, 
Processo administrativo Eletrônico nº 2020/524354 e Manifestação nº 
376/2021/coNJUr/sEfa.
Valor GloBal: r$ 56.002,20 (cinquenta e seis mil, dois reais e vinte centavos)
rEcUrsos orÇaMENtários:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 – secretaria de Estado da fazenda - sEfa 
Unidade Gestora: 170101 – secretaria de Estado da fazenda - sEfa
função: 04 – administração
sub-função: 126 – tecnologia da informação
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8238 – Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.91.39 – outros serviços de terceiro Pessoa Jurídica
Valor Estimado anual: r$ 56.002,20
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Valor estimado Mensal:4.666,85
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rEsPoNsáVEl: rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior, sE-
crEtário dE Estado da faZENda.
foro: Belém Estado doPará.
data: 03 de setembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 705759

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda do Pará resolve ratificar o Termo de Dis-
pensa de licitaçãonº 019/2021 para atender as necessidades da secretaria 
de Estado da fazenda do Pará.
Valor Global: r$ 56.002,20 (cinquenta e seis mil, dois reais e vinte centavos)
Belém/Pa, 03 de setembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 705760
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda do Pará resolve ratificar o Termo de 
dispensa de licitaçãonº  019/2021 para atender as necessidades da se-
cretaria de Estado da fazenda do Pará.
Valor Global: r$ 56.002,20 (cinquenta e seis mil, dois reais e vinte centavos)
Belém/Pa, 03 de setembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 705752

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1949, 17 de seteMBro de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.447 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2021/1018207- rEsolVE:
coNcEdEr a servidora JaQUEliNE dos saNtos rodriGUEs, secretário 
de Gabinete, matricula nº5417244/2 , portador do cPf nº 245.935.592- 
00, suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais 
), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GEstÃo faZENdária
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo: 4.000,00 ( Quatro Mil reais )
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMt-
sErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de SETEMBRO do exercício corrente, e deverão ser apli-
cados  em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício 
Portaria Nº 1950, 17 de seteMBro de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.447 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2021/1034745- rEsolVE:
coNcEdEr o servidor Edir PiNHEiro corrEa, assistente administrativo, 
matricula nº3248372/1 , portador do cPf nº 129.364.642-34, suprimento 
de fundos no valor total de r$ 800,00 ( oitocentos reais ), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GEstÃo faZENdária
33.90.39 - o.s.t.P. JUrÍdica:800,00 ( oitocentos reais)
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMt-
sErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de SETEMBRO  do exercício corrente, e deverão ser apli-
cados  em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício 

Protocolo: 706265

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 1914 de 15 de setembro de 2021 autorizar 10 e 1/2  di-
árias ao servidor carlos alBErto GUtZ MillaK JUNior, nº 0591474201, 
fiscal-a, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
ARAGUAIA, objetivo de desempenhar atividade de fiscalização itinerante 
na UEcoMt MaNdii, no período de 20.09.2021 à 30.09.2021, no trecho 
conceição do araguaia - Mandii -  conceição do araguaia.
Portaria Nº 1915 de 16 de setembro de 2021 autorizar 4 e 1/2  di-
árias ao servidora fraNciNEtH Maria PiNHEiro ViaNa, nº 0520895501, 
ocupante do cargo de datiloGrafo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.
TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE ABAETETUBA, realizar visita técnica junto ao Co-
ordenador/dad para levantamento dos bens móveis e imóveis das unidades 
da cerat - abaetetuba, no período de 20.09.2021 à 24.09.2021, no trecho 
Abaetetuba - Barcarena - Igarape-Miri - Moju - Cametá - Abaetetuba.
Portaria Nº 1944 de 17 de setembro de 2021 autorizar 13 e 1/2  
diárias ao servidor GaBriEl BorGEs triNdadE, nº 0324843702, Moto-
RISTA, CÉLULA DE GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, objetivo de conduzir 
veículo oficial transportando servidores desta SEFA que atuarão na apu-
ração de fatos relativos a processo administrativo disciplinar na UEcoMt, 
no período de 22.09.2021 à 05.10.2021, no trecho Belém - conceição do 
araguaia - santana do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1946 de 17 de setembro de 2021 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor fraNcisco corrEa daNtas, nº 0518572601,  Ma-
riNHEiro flUV.dE coNVEs, coordENaÇÃo EXEcUtiVa dE coNtrolE 
DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir lancha oficial para 
UEcoMt cUrraliNo, no período de 17.09.2021 à 19.09.2021, no trecho 
Belém - curralinho - Belém.
Portaria Nº 1948 de 17 de setembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor BENEdito JosE farias da silVa, matrícula nº 0200615402, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na coord. EXEc. dE coNtrolE 
MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, com o objetivo de conduzir veícu-
lo oficial para realizar manutenção, no período de 20.09.2021, no trecho 
Gurupí- Belém -  Gurupí.

Protocolo: 705755

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo-cerat BreVes
o ilmo. sr. dr. dJalMa tadEU corrEa PaNtoJa, Md.coordENador 
rEGioNal da faZENda EstadUal – cErat BrEVEs, desta secretaria 
Executiva da fazenda, faZ saBEr aos titulares ou representante legal 
da empresa orliaNE saNtaNa coMErcio dE aliMENtos EirEli  iE nº 
15.600.454-2, que foi lavrado, o aUto dE iNfraÇÃo E NotificaÇÃo fis-
cal  dE trÂNsito Nº 322020510001451-6, com base no  do art. 2º, §3º 
e art. 62 c.c RICMS, aprovado pelo Decreto 4676/2001, arts 108, VII “E” 
e arts. 114-E e 114-f do anexo i, com a nova redação dada pelo decreto 
744/2007, IN 13/2005-SEFA/PA. Fica o contribuinte notificado a recolher o 
crédito tributário ou apresentar impugnação deste aiNf, na coordenação 
Executiva de Breves, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da pu-
blicação, de acordo com a lei 6.182/1998, art.14 §3º.
daJalMa tadEU corrEa PaNtoJa
coordENador – cErat- BrEVEs

Protocolo: 705838

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 651, de 17 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no desempenho das atribuições 
que lhe são conferidas.
Considerando as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal; 
as disposições do § 6º do art. 204 da Constituição Estadual; as disposições 
estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da lei complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000; da Resolução nº 17.659, de 10 de março de 2009, do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará; e da Portaria STN nº 375, de 08 
de julho de 2020 que aprova a 11ª edição do Manual de Demonstrativos 
fiscais (Mdf).
rEsolVE:
art. 1º divulgar o demonstrativo da receita corrente liquida do Governo 
do Estado do Pará, realizada e registrada no siafEM pelos órgãos e entida-
des da administração Pública Estadual, integrantes dos orçamentos fiscal 
e da Seguridade Social, relativa ao 4º bimestre de 2021 (julho/agosto).
art. 2º a receita corrente liquida apurada servirá de base de cálculo para 
os Poderes e Órgãos da administração pública estadual, na divulgação dos 
relatórios exigidos na lei de responsabilidade fiscal e demais informações 
vinculadas.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda



 diário oficial Nº 34.704  27 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

GoVErNo do Estado do Pará 
 rElatÓrio rEsUMido da EXEcUÇÃo orÇaMENtária 

 dEMoNstratiVo da rEcEita corrENtE lÍQUida 
 orÇaMENtos fiscal E da sEGUridadE social 

 sEtEMBro/2020 a aGosto/2021 
 rrEo - anexo 3 (lrf, art. 53, inciso i)        Em reais

 EsPEcificaÇÃo 
EVolUÇÃo da rEcEita rEaliZada Nos ÚltiMos 12 MEsEs

set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21
 rEcEitas corrENtEs (i) 2.978.327.715,05 2.764.087.698,33 3.001.692.269,58 2.743.603.583,22 3.108.374.335,28 2.912.484.595,95     2.650.853.449,79 

   impostos, taxas e contribuições de Melhoria 1.651.726.499,89  1.621.583.298,17 1.775.727.757,20 1.608.781.907,07 1.609.205.452,92 1.436.201.543,31 1.502.440.392,11
      icMs 1.344.960.620,30 1.333.829.964,37  1.416.258.802,84 1.326.190.480,33  1.344.370.188,01  1.165.125.594,21 1.207.113.908,09
      iPVa  71.104.686,85  57.324.940,09  51.066.041,04    36.657.368,15   46.021.102,04   53.054.787,22  71.958.736,72
      itcd 3.853.897,93  3.798.682,67  3.319.518,14  5.425.716,63 3.513.982,22  3.285.029,40            2.191.029,88
      irrf 113.138.143,13 111.094.976,49 192.777.209,22 142.736.828,46 114.248.547,58  111.331.358,44  114.627.202,42

      outros impostos, taxas e contribuições de Melhoria 118.669.151,68 115.534.734,55 112.306.185,96 97.771.513,50 101.051.633,07 103.404.774,04 106.549.515,00
 contribuições 84.770.434,31 84.766.142,93 159.249.523,09 91.240.796,49 89.415.189,08 87.314.391,65 87.121.261,36

 receita Patrimonial 7.487.902,18 42.587.964,60 107.983.929,13  (285.508.625,81) 6.530.588,42 6.334.426,63 29.969.749,65
          rendimentos de aplicação financeira 5.959.282,05 6.497.067,55 104.739.402,30  (308.701.483,94) 5.748.802,30 5.235.666,11 25.137.830,31

          outras receitas Patrimoniais 1.528.620,13 36.090.897,05 3.244.526,83 23.192.858,13 781.786,12 1.098.760,52 4.831.919,34
 receita agropecuária     88,18 10.480,20  

 receita industrial 572.846,52 407.637,32 615.625,27 587.782,76 680.837,39 575.038,94 1.075.411,68
 receita serviços 72.858.630,47 104.536.793,01 75.298.160,16 80.319.721,71 81.504.672,50 79.902.327,45 71.257.042,18

 Transferências Correntes 1.111.088.432,07 893.358.904,52 877.999.673,90 1.219.503.316,15 1.196.402.083,63 1.298.038.552,62 934.841.991,32
      cota-Parte do fPE 323.881.216,05 436.419.562,13 579.671.572,82 608.013.765,66 629.975.526,68 836.476.484,16 557.645.425,14

      Transferências da L.C. 87/1996        
      Transferências da L.C.61/1989 31.970.054,15 36.588.447,62 40.107.234,13 42.182.413,42 52.492.921,54 42.939.269,13 50.987.154,34

      Transferências do FUNDEB 194.864.306,89 209.240.107,43 152.518.704,90 159.150.998,41 362.165.773,65 246.589.292,08 204.659.902,20
      Outras Transferências Correntes 560.372.854,98 211.110.787,34 105.702.162,05 410.156.138,66 151.767.861,76 172.033.507,25 121.549.509,64

 outras receitas correntes 49.822.969,61 16.846.957,78 4.817.600,83 28.678.684,85 124.635.423,16 4.107.835,15 24.147.601,49
 dEdUÇÕEs (ii) 743.045.437,97 753.752.414,70 889.773.226,13 784.992.441,17 798.697.638,38 766.578.367,98 762.702.691,32 

 transf constitucionais e legais 380.498.405,03 374.837.058,58 389.148.356,92 360.339.872,60 373.511.120,15 328.799.717,37 350.069.824,37
 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 82.650.799,00 82.768.638,66 157.341.311,08 89.112.140,87 87.395.717,04 85.398.609,01 101.458.743,02

 compensação financ.entre regimes Previd. 90.435,17 126.275,88   -  314.018,17  
 dedução de rec p/ form do fUNdEB 279.805.798,77 296.020.441,58 343.283.558,13 335.540.427,70 337.790.801,19 352.066.023,43 311.174.123,93

 rEcEita corrENtE lÍQUida (iii)=(i-ii) 2.235.282.277,08 2.010.335.283,63 2.111.919.043,45 1.958.611.142,05 2.309.676.696,90 2.145.906.227,97 1.888.150.758,47
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 

166-a, § 1º, da cf) (iV)¹       40.000,00    

 rEcEita corrENtE lÍQUida aJUstada Para cálcUlo dos liMitEs dE 
ENdiVidaMENto (V)=(iii-iV) 2.235.282.277,08 2.010.335.283,63 2.111.919.043,45 1.958.571.142,05 2.309.676.696,90 2.145.906.227,97 1.888.150.758,47

 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 
166, § 16, da cf) (Vi)²        

 rEcEita corrENtE lÍQUida aJUstada Para cálcUlo dos liMitEs da dEs-
PEsa coM PEssoal (Vii)=(V-Vi) 2.235.282.277,08 2.010.335.283,63 2.111.919.043,45 1.958.571.142,05 2.309.676.696,90 2.145.906.227,97 1.888.150.758,47

 

 EsPEcificaÇÃo 
EVolUÇÃo da rEcEita rEaliZada Nos ÚltiMos 12 MEsEs  total (ÚltiMos 12 

MEsEs)  PrEVisÃo atUaliZada 2021 
abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21

 rEcEitas corrENtEs (i) 2.676.452.477,11 3.177.591.225,57 2.998.875.464,79 2.918.778.607,33 3.204.685.200,38 35.135.806.622,38 32.513.007.988,65
   impostos, taxas e contribuições de Melhoria 1.497.312.174,23 1.613.966.782,58 1.778.047.131,49 1.773.914.165,40 1.845.897.933,11 19.714.805.037,48 18.248.449.198,65

      icMs 1.239.958.060,86 1.294.826.962,03 1.443.084.470,43 1.437.629.899,44 1.524.979.994,07 16.078.328.944,98 14.652.688.187,84
      iPVa 70.718.745,59 79.281.691,81 83.872.392,78 83.622.882,70 74.021.908,82 778.705.283,81 736.419.872,81
      itcd 4.134.853,42 4.380.939,43 5.289.817,47 5.549.702,96 7.228.847,56 51.972.017,71 38.535.055,00
      irrf 112.590.906,39 114.342.400,23 118.414.640,48 120.147.348,88 116.491.881,58 1.481.941.443,30 1.506.226.547,00

      outros impostos, taxas e contribuições de Melhoria 69.909.607,97 121.134.789,08 127.385.810,33 126.964.331,42 123.175.301,08 1.323.857.347,68 1.314.579.536,00
 contribuições 85.730.170,79 86.341.049,07 88.768.798,05 88.320.727,67 88.781.421,05 1.121.819.905,54 1.402.380.833,00

 receita Patrimonial 60.783.711,75 106.041.513,56 26.276.744,67 23.887.945,61 49.077.225,00 181.453.075,39 671.203.344,00
          rendimentos de aplicação financeira 57.874.483,51 62.646.509,82 25.504.786,82 20.087.619,01 25.728.507,63 36.458.473,47 522.981.490,00

          outras receitas Patrimoniais 2.909.228,24 43.395.003,74 771.957,85 3.800.326,60 23.348.717,37 144.994.601,92 148.221.854,00
 receita agropecuária 3.574,80     14.143,18 1.121.795,00

 receita industrial 972.116,20 1.019.254,22 831.680,42 1.008.552,73 1.075.022,42 9.421.805,87 17.213.588,00
 receita serviços 75.892.732,58 77.252.323,71 78.414.322,33 80.547.795,54 81.724.622,45 959.509.144,09 1.152.891.622,00

 Transferências Correntes 951.472.506,92 1.144.342.563,42 1.021.762.173,91 946.568.585,26 1.131.794.850,30 12.727.173.634,02 10.525.997.763,00
      cota-Parte do fPE 582.976.160,44 698.642.129,24 607.010.410,97 531.913.464,19 668.461.125,58 7.061.086.843,06 6.175.606.613,00

      Transferências da L.C. 87/1996      - 300.000.000,00
      Transferências da L.C.61/1989 51.137.738,28 49.427.521,54 45.340.669,91 52.368.494,82 44.037.460,31 539.579.379,19 382.166.463,00

      Transferências do FUNDEB 161.497.754,84 231.134.826,60 216.373.347,23 207.402.429,26 218.902.915,38 2.564.500.358,87 2.609.209.088,00
      Outras Transferências Correntes 155.860.853,36 165.138.086,04 153.037.745,80 154.884.196,99 200.393.349,03 2.562.007.052,90 1.059.015.599,00

 outras receitas correntes 4.285.489,84 148.627.739,01 4.774.613,92 4.530.835,12 6.334.126,05 421.609.876,81 493.749.845,00
 dEdUÇÕEs (ii) 804.131.468,45 857.750.268,11 868.483.872,00 841.152.098,40 891.910.077,41 9.762.970.002,02 9.572.601.858,00

 transf constitucionais e legais 358.722.129,42 376.247.103,06 414.193.190,07 415.398.768,72 429.445.097,26 4.551.210.643,55 4.272.931.549,00

 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência² 131.658.909,51 133.590.671,65 96.110.552,81 87.272.874,56 87.830.720,46 1.222.589.687,67 1.717.170.299,00
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 compensação financ.entre regimes Previd.   474.535,39 127.459,20 127.459,20 1.260.183,01 2.143.075,00
 dedução de rec p/ form do fUNdEB 313.750.429,52 347.912.493,40 357.705.593,73 338.352.995,92 374.506.800,49 3.987.909.487,79 3.580.356.935,00

 rEcEita corrENtE lÍQUida (iii)=(i-ii) 1.872.321.008,66 2.319.840.957,46 2.130.391.592,79 2.077.626.508,93 2.312.775.122,97 25.372.836.620,36 22.940.406.130,65
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 

166-a, § 1º, da cf) (iV)¹        1.960.680,00 2.000.680,00  

 rEcEita corrENtE lÍQUida aJUstada Para cálcUlo dos liMitEs dE 
ENdiVidaMENto (V)=(iii-iV) 1.872.321.008,66 2.319.840.957,46 2.130.391.592,79 2.077.626.508,93 2.310.814.442,97 25.370.835.940,36 22.940.406.130,65

 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 
166, § 16, da cf) (Vi)¹     14.213.000,00 14.213.000,00  

 rEcEita corrENtE lÍQUida aJUstada Para cálcUlo dos liMitEs da dEs-
PEsa coM PEssoal (Vii)=(V-Vi) 1.872.321.008,66 2.319.840.957,46 2.130.391.592,79 2.077.626.508,93 2.296.601.442,97 25.356.622.940,36 22.940.406.130,65

foNtE: sistema siafEM, Unidade responsável sEfa / dicoNf, data de emissão 16/setembro/2021 e Hora de emissão 09h32min.
¹Os valores constantes nas linhas “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais” e “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada” foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no sítio 

eletrônico da secretaria do tesouro Nacional (www.gov.br/tesouronacional).
²Nessa linha, a partir do 1º bimestre de 2021, serão informadas adicionalmente às receitas patrimoniais provenientes das remunerações das aplicações financeiras do RPPS, em conformidade com o parecer final, item (II) das recomendações, página 

17, do Processo Nº 2020/50585-5 do tcE/Pa, referente a análise do rrEo 6º bimestre do exercício de 2019.
         

 
Protocolo: 705983

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001083 de 17/09/2021 - 
Proc n.º 002021730003871/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: orlando ramos Borges – cPf: 251.750.682-53
Marca: cHEV/oNiX PlUs 10Mt lt2 tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202101001085 de 17/09/2021 - 
Proc n.º 002021730005760/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: raimundo Elesbão Matias de carvalho – cPf: 059.739.022-34
Marca: toYota/Yaris sd XlPlUsat coNNEct 1.5 tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202101001087 de 17/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006184/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: fabiano leal de assis – cPf: 028.783.814-59
Marca: cHEV/oNiX PlUs 10tMt ltZ tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202101001089 de 17/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006027/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: Jonas dos santos – cPf: 105.059.382-00
Marca: cHEV/oNiX PlUs 10tat ltZ tipo: Pas/automóvel 

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005049, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006255/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Jose Edmir Alves de Araujo – CPF: 213.464.702-78
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2Jt073987
Portaria n.º202104005051, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006277/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: luiz cristiano soares de oliveira – cPf: 574.452.652-87
Marca/tipo/chassi
cHEV/PrisMa 1.0Mt lt/Pas/automovel/9BGKs69G0fG456219
Portaria n.º202104005053, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006270/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: antonio carlos fernandes carvalho – cPf: 060.058.372-49
Marca/tipo/chassi
cHEV/PrisMa 10Mt JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG254869
Portaria n.º202104005055, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006033/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: Jose raimundo Pereira de almeida – cPf: 195.651.782-00
Marca/tipo/chassi
cHEV/PrisMa 10Mt JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG454996
Portaria n.º202104005057, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006031/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: Jocirley aguiar da silva – cPf: 983.417.072-68
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404984

Portaria n.º202104005059, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006261/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: Emerson cardoso soares – cPf: 378.039.302-63
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs sl cVt/Pas/automovel/94dfcaP15lB216420
Portaria n.º202104005061, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006162/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: luiz carlos Guimaraes lisboa – cPf: 234.171.372-68
Marca/tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9lt100153
Portaria n.º202104005063, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006213/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: Narciso de azevedo lopes – cPf: 030.299.992-20
Marca/tipo/chassi
VW/Polo sEdaN 1.6 coMfor/Pas/automovel/9BWdB49N3EP003982

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005048, de 17/09/2021 - 
Proc n.º 0020217300062598/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiadso pela isenção 
de ipva, placa qvh6i05
interessado: Jose ribamar Pires da silva – cPf: 105.115.802-82
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE1K0443929

Protocolo: 705994
aViso ForMaÇÃo de Lista cUrta

seLeÇÃo Baseada Na QUaLidade e No cUsto - 
sBQc Nº 002/2021-seFa/Pa

o Estado do Pará, por meio da secretaria de Estado da fazenda – sEfa, 
através da diretoria de administração, torna público para conhecimento 
dos interessados a forMaÇÃo da lista cUrta dE coNsUltoras re-
ferente a MaNifEstaÇÃo dE iNtErEssE da sBQc n° 002/2021, PaE Nº 
2021/572096, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
coNsUltoria EsPEcialiZada EM GEstÃo dE ProJEtos, ProcEssos E 
iNoVaÇÃo, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na GN-
2350-15, que trata das Políticas para seleção e contratação de consultores 
financiados pelo Banco interamericano do desenvolvimento, e, no que 
couber, na lei federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
lista cUrta dE coNsUltoras

Nº NoME da coNsUltora PaÍs dE rEGistro

1 EloGroUP dEsENVolViMENto E coNsUltoria ltda Brasil

2 ErNst & YoUNG assEssoria EMPrEsarial ltda Brasil

3 E-stratEGia PUBlica coNsUltoria EMPrEsarial ltda Brasil

4 fUNdacao GEtUlio VarGas Brasil

5 G4f solUÇÕEs corPoratiVas ltda Brasil

6 Gd-GEstÃo & dEsENVolViMENto EMPrEsarial ltda Brasil

7 iNstitUto PUBliX Para o dEsENVolViMENto da GEstao PUBlica s/s ltda Brasil

8 taNtUM GroUP coNsUltoria EMPrEsarial ltda Brasil

conforme GN-2350-15, serão remetidas às empresas que compõem a lista 
curta a solicitação de Proposta (sP), em prosseguimento ao certame de 
sBQc nº 002/2021 - sEfa, as propostas técnicas e comerciais deverão ser 
apresentadas na célula de licitações e contratos da sEfa/Pa, localizada 
na av. Visconde de souza franco, 110, Bairro reduto, cEP: 66.053-000, a 
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partir da publicação deste aviso, no horário de expediente (das 8h às 14h), 
até o dia 20 de outubro de 2021, às 14:00h, quando será realizada, no 
endereço anteriormente citado, a sessão pública de abertura das propostas 
técnicas. Qualquer proposta entregue posteriormente a esta data e horário 
não será recebida.
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 706192
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
A Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme Instrução Nor-
mativa sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto 
Em 29/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18650, aiNf 
nº 082020510000004-7, contribuinte JUParaNa coMErcial aGricola 
ltda, insc. Estadual nº. 15290453-0
Em 29/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18544, aiNf nº 
122018510000028-7, contribuinte falcao E crUZ coMErcio dE ali-
MENtos EirEli, insc. Estadual nº. 15273577-1
Em 29/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18840, aiNf nº 
012020510001423-9, contribuinte coMErcio dE aliMENtos PErsEVE-
raNca ltda, insc. Estadual nº. 15403545-9 ,advogado: BErNardo liMa, 
oaB/Pa-18913,
Em 29/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 17877, aiNf nº 
042016510004480-2, contribuinte a da silVa loPEs EirEli, insc. Esta-
dual nº. 15238127-9
Em 29/09/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18425, aiNf nº 
172017510000044-0, contribuinte safraN HElicoPtEr ENGiNEs iNdUs-
tria E coMErcio do Brasil ltda, cNPJ nº. 48.090.120/0001-53 ,advo-
gado: isMar Brito alENcar, oaB/rJ-51905,
Em 29/09/2021, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18630, aiNf nº 
072019510000003-4, contribuinte rEiMac - rEdENÇÃo iMPlEMENtos E 
MaQUiNas aGrÍcolas ltda, insc. Estadual nº. 15180232-7.
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
*ACÓRDÃO N. 7845 – 1ª CPJ. RECURSO N. 18231 – DE OFÍCIO (PRO-
cEsso/aiNf N. 272020730000943-7/092019510000279-4). coNsElHEi-
ro rElator: BErNardo dE PaUla loBo. EMENta: icMs rElatiVo a 
oPEraÇÃo dE aQUisiÇÕEs iNtErNas dE MErcadorias - dEcadÊNcia 
coNfiGUrada. 1. deve ser mantida a decisão singular que declarou a 
decadência do crédito tributário, quando configurada nos autos a decadên-
cia do direito da fazenda Pública Estadual de exigi-lo, nos termos do art. 
156, V, do código tributário Nacional. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 05/05/2021. data 
do acÓrdÃo: 05/05/2021.
*acórdão republicado por ter saído com incorreção.
*ACÓRDÃO N. 7832 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18253 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cEsso/aiNf N. 092017510001341-4). coNsElHEiro rElator: Marcos 
aUGUsto catHariN. EMENta: icMs. NÃo rEcolHiMENto. EstorNo iN-
DEVIDO DE DÉBITO REGISTRADO EM DIEF. 1. A diligência proposta pela 
autoridade julgadora é direcionada a ela. A competência para determinar 
se o resultado da diligência é suficiente para a formação de convicção e o 
saneamento do processo é daquela autoridade. 2. deixar de recolher icMs 
por ter estornado indevidamente débito do imposto lançado em diEf con-
figura infração tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente 
previstas. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na sEssÃo do dia: 28/04/2021. data do acÓrdÃo: 28/04/2021.
*acórdão republicado por ter saído com incorreção.
*ACÓRDÃO N. 7831 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18251 – DE OFÍCIO (PROCES-
so/aiNf N. 092017510001341-4). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. EstorNo dE dÉBito rEGistrado EM 
DIEF. RECURSO DE OFÍCIO IMPROVIDO. 1. A ocorrência descrita no AINF 
determina o alcance da autuação. 2. a base de cálculo lançada no campo 
detalhamento do crédito tributário deve guardar relação fática com a ocor-
rência descrita e com a prova dos autos. 3. Correta a decisão singular que 
limita a base de cálculo lançada àquela determinada na ocorrência descrita 
no aiNf. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na sEssÃo do dia: 28/04/2021. data do acÓrdÃo: 28/04/2021.
*acórdão republicado por ter saído com incorreção.
retirada de PaUta de JULGaMeNto
a secretaria Geral torna público que foi (ram) retirado (s) de pauta o (s)
recurso (s), com julgamento previsto como segue:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 22/09/2021, às 09:30h, recurso n. 18850, aiNf n. 182020510000469-
0, contribuinte dicasa coMErcio dE MatEriais dE coNstrUcao ltda, 
insc. Estadual n. 15510346-6,advogado: lEoNardo alcaNtariNo ME-
NEscal, oaB/Pa-11247.

Protocolo: 706153

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº: 01
contrato Nº: 082/2020
Objeto do Contrato: Fornecimento de franquia de serviços para validação 
biométrica através da Plataforma Portal de assinaturas, com formalização 
digital on premise, que possibilitem a captura, comparação e armazena-
mento das evidências coletadas (biometrias de face), consulta à base pú-
blica e recurso de vivacidade (liveness detection), assinatura digital e ele-
trônica com carimbo de tempo, banco de horas para apoio à integração 
com outros sistemas legados, através de aPi Web services e capacitação 
técnica formal a serem utilizados sob demanda e licenciamento de ferra-
menta de prevenção a desastre. 
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº 024/2020 - 
caput, do art. 30, i, da lei nº 13.303/2016.
data de assinatura do aditivo: 10.09.2021
Vigência do Aditivo: 11.09.2021 a 10.09.2022
Objeto do Aditivo:  Prorrogação da vigência e inclusão de Cláusula de Tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei nº 13.303/2016
Valor total Estimado do aditivo: r$-5.931.706,09 (cinco milhões, nove-
centos e trinta e um mil, setecentos e seis reais e nove centavos)
contratado: : cErtisiGN cErtificadora diGital
Endereço: rua Bela cintra, 904 – 11° andar      Bairro: consolação
cEP: 01415-002            são Paulo/sP
tElEfoNE: (11) 3546-3712
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 706024

.

.

oUtras MatÉrias
.

Nota de empenho da despesa: nº 103/2021;
Valor: R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais);
Data: 11.08.2021;
Vigência: 11.08.2021 a 26.08.2021;
Objeto: Aquisição de Camisas personalizadas do Banpará.
PrEGÃo 018/2021 – coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para coNfEcÇÃo dE 
caMisas PErsoNaliZadas do BaNPará EM coMEMoraÇÃo aos 60 
aNos do BaNco.
contratado: BsH iNdUstria E coMErcio dE PEcas do VEstUário EirEli.
Endereço: rua são Pedro, 1650, são Pedro – Brusque/sc.
cEP:  88.351-404.         
telefone: (47) 3351-7065.
ordenador: Braselino carlos da assunção sousa da silva.

Protocolo: 706067
Nota de empenho da despesa: nº 099/2021;
Valor: R$ 38.995,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais);
data: 19.07.2021
Vigência: 19.07.2021 a 03.08.2021;
Objeto: Aquisição de Mochila para Notebook.
PrEGÃo 013/2021 – coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
BriNdE dia dos Pais Para distriBUiÇÃo aos EMPrEGados Pais do 
BaNPará.
contratado:  rEis iNdUstria E coMErcio dE Bolsas E ProMocioNais EirEli.
Endereço:5° alto otavio de almeida, 234, Bela Vista – Vespasiano/MG.
cEP:  33.205-518.         
telefone: (31) 98877-8788.
ordenador: Braselino carlos da assunção sousa da silva.

Protocolo: 706063

.

.

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.120 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso XII, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 11913:
rEsolVE:
coNcEdEr a servidora ciNtYa NasciMENto foNtEllEs araUJo, id. 
funcional nº 5901826/1, ocupante do cargo de Médico, lo tada na Unidade 
de Referência Especializada - Presidente Vargas, 180 (cento e oitenta) dias 
de licença à maternidade, no período de 14 de agosto de 2021 a 09 de 
fevereiro de 2022.
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i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14 de agosto de 2021
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 16/09/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 705908

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 053/sesPa/2021

a secretaria de Estado de saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico srP do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de Medicamentos do de saúde mental através de srP, 
para atender aos pacientes da Superintendência do Sistema Penitenciário 
do Estado do Pará (SUSIPE), conforme especificações e quantidades des-
critas no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 30/09/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UasG: 925856.
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8874
ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30
foNtE: 0349002938 / 0149002938
ENtrEGa do Edital: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBsErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br. 
Belém (Pa), 20 de setembro de 2021.
diMitrY cHaVEs NEGrÃo
PrEGoEiro/cPl/sEsPa

Protocolo: 705911

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 107/sesPa/2021
a secretaria de Estado de saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme abaixo:
oBJEto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
Médicos de anestesiologia, para atendimento de todos os serviços da insti-
tuição que necessite do profissional de Anestesiologia de maneira irrestrita, 
ampla e ilimitada do sistema Único de saúde — sUs no Hospital regional 
de cametá, Hospital regional de conceição do araguaia e Hospital regio-
nal de salinópolis, por um período de 12 (doze) meses, e possibilidade de 
prorrogação por até 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso ii da 
Lei 8666/93, revisado e ajustado em consonância com a IN-5/17 e demais 
instrumentos tais como condições, quantidades, exigências, modalidade, 
etapas, estimativas e critérios estabelecidos pela presente secretaria.
data da aBErtUra: 30 de setembro de 2021.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 925856
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288
ElEMENto dE dEsPEsa: 33903
foNtE dE rEcUrso: 0103
ENtrEGa do Edital: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBsErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
JoVEliNa Maria soUsa Matos
PrEGoEira/cPl/sEsPa

Protocolo: 706037

diÁria
.

Portaria N° 2400 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
571732761 / coriolaNo silVa MoNtEiro JUNior / 332.247.732-00
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 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° 2401 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias             Valor: r$ 334,10
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 28/07/2021 a 29/07/2021

MatrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
OBJETIVO: A FIM DE REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DA 5ª ENTREGA / 4ª 
fasE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE castaNHal - 3º crs coM Parada Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE saNta iZaBEl do Pará - 2º crs oNdE rEali-
Zará as MEsMas atiVidadEs a sEr coNdUZido PElo Motorista do 
straN EdVaN laUriNHo BarBosa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2402 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: castaNHal, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 30/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
OBJETIVO: A FIM DE REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DA 5ª ENTREGA / 4ª 
fasE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNtra a coVid 19 Na rEdE dE frio 
dos MUNicÍPios dE caPaNEMa - 4º crs E sÃo MiGUEl do GUaMá a sEr 
coNdUZido PElo Motorista do straN EdVaN laUriNHo BarBosa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2403 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias             Valor: r$ 334,10
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 28/07/2021 a 29/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBosa / 301.957.642-34
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo iMUNiZaÇÕEs MarcEli-
No GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo 
DA 5ª ENTREGA / 4ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A CO-
Vid 19 Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE castaNHal - 3º crs, coM 
Parada Na rEdE frio do MUNicÍPio dE saNta iZaBEl do Pará - 2º 
crs oNdE irá rEaliZar as MEsMas atiVidadEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2404 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: castaNHal, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 30/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBosa / 301.957.642-34
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo 
DA 5ª ENTREGA / 4ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A CO-
Vid 19 Na rEdE dE frio dos MUNicÍPios dE caPaNEMa - 4º crs E sÃo 
MiGUEl do GUaMá - 5º crs..
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2405 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: BraGaNca
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE sENa PaNtoJa salEs / 299.020.372-91
58995293 / HiGor riBEiro BorGEs / 015.520.892-66
5957191 / JosUÉ lEitE dos Passos / 020.464.612-07
54189931/1 / liliaN YaE Kato KiMUra / 446.338.742-68
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
54195133 / oZiEl silVa aVElar / 602.760.372-00
571947431 / siMÃo saNtaNa PaiXÃo da silVa / 775.271.352-04
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM Esta-
BElEciMENtos, casas dE fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGlo-
MEraÇÕEs, oriENtar o Uso adEQUado dE Máscaras E distaNcia-
MENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, DE ABRANGÊNCIA 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° 2406 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: BraGaNca
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59591961 / aNa lUcia da silVa soBral  / 881.437.912-20
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
57192511 / daYsE lUZ da silVa MaUEs costa / 517.425.272-72
5957447 / Maria raiMUNda PErEira da silVa / 734.607.292-87
59591971 / Naiara EMilY MartiNs dE oliVEira / 029.081.962-80
5959195 / NilsoN soUsa do NasciMENto / 702.598.192-39
oBJEtiVo: dar aPoio aos sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar BarrEi-
ras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso 
adEQUado dE Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNicÍPio 
DE BRAGANÇA, DE ABRANGÊNCIA DA 4ª CRS, PARA O CUMPRIMENTO DO 
dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 2407 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: BraGaNca
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
5938735 / alEX oliVEira dos Passos / 629.738.512-20
5722864 / GilsoN MoraEs dos saNtos / 781.338.742-20
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 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° 2408 de 04 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: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 12/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
084824-011 / GEssE costa dos saNtos / 042.379.192-34
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia - 12º crs a sEr coNdUZido PElo 
Motorista do dsG iVaN saNtos da silVa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2409 de 04 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: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 12/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN saNtos da silVa / 184.088.502-53
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs GEssE 
costa dos saNtos a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBio-
lÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio 
do MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia - 12º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2410 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: MaraBá
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErsoN da coNcEiÇÃo silVa / 818.066.982-34
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE MaraBá - 11º crs a sEr coNdUZido PElo Motorista do 
straN iVaN saNtos da silVa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2411 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: MaraBá
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN saNtos da silVa / 184.088.502-53
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs WaN-
dErsoN da coNcEiÇÃo silVa a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE 
iMUNoBiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE 
dE frio do MUNicÍPio dE MaraBá - 11º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2412 de 04 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: altaMira
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 12/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54194579/1 / roNaldo JosÉ cordoVil da rocHa JUNior / 
726.400.572-00
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE altaMira - 10º crs a sEr coNdUZido PElo Motorista do 
straN EdVaN laUriNHo BarBosa
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2413 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: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57193731 / cYNtHia das GraÇas saNtos BittENcoUrt / 591.481.362-04
5958128 / sara rodriGUEs dE castro / 957.773.342-53
oBJEtiVo: 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° 2414 de 04 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: altaMira
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 12/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBosa / 301.957.642-34
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs roNal-
do JosÉ cordoVil da rocHa JUNior a fiM dE rEaliZar a distriBUi-
ÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto 
Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE altaMira - 10º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2415 de 17 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: ParaGoMiNas
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / rosiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo aos tÉcNicos da EaP E cEs-
Mad, QUE EstarÃo rEaliZaNdo MoNitoraMENto dE trataMENto dE 
PaciENtEs coM traNstorNo MENtal EM coNflito coM a lEi, dEsiN-
tErNados do HosPital GEral PENitENciário, E caPacitaÇÃo da raPs.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2416 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 08/09/2021 a 09/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE BarcarENa - 6º crs a sEr coNdUZido PElo Motorista do 
straN aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2417 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 08/09/2021 a 09/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2418 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária      Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará.
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 06/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194007 / WENdEl daYVisoN costa BErNardEs / 042.232.962-21
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MU-
NicÍPio dE saNta iZaBEl do Pará - 2º crs a sEr coNdUZido PElo 
Motorista do straN aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2419 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária      Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sta iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 06/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs WEN-
dEl daYVisoN costa BErNardEs a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE saNta iZaBEl do Pará - 2º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2420 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
5947337 / tatiaNY raiol PEralta da rocHa / 581.969.602-63
oBJEtiVo: ParticiPar da rEaliZaÇÃo do ENcoNtro dE ENcErra-
MENto dos tEMBÉ tENEtEHara, Na aldEia sÃo PEdro No tErritÓ-
rio iNdÍGENa alto rio GUaMá, PErtENcENtE ao MUNiciPio dE saNta 
lUZia do Pará, E Na oPortUNidadE MoNitorar a rEaliZaÇÃo das 
aÇÕEs dE saÚdE, PrEVENÇÃo E coMBatE a coVid-19.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 2421 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: toME-acU
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carlos lEoNardo BorGEs dE castro / 646.965.452-53
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE Para rEaliZar rEUNiÃo coM o 2º crs 
E MUNicÍPios dE aBraNGÊNcia (acará, coNcÓrdia E toMÉ-aÇU), 
coM a fiNalidadE dE rEaliZar QUalificaÇÃo do BaNco dE dados 
das doENÇas EXaNtEMáticas E coVid-19 (siVEP-GriPE).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2422 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 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54194033/1 / diaNNa lHYs araUJo lEal / 765.088.892-49
5955233 / MarcEla NEri fErNaNdEs / 865.874.802-25
57198100 / Priscilla soUZa alVarEs dE MEllo / 450.087.872-68
5784921 / silVia fErNaNdEs dE araUJo diNElli / 605.779.162-20
oBJEtiVo: PrEstar aPoio aos sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar Bar-
rEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso 
adEQUado dE Máscaras E distaNciaMENto social No MUNicÍPio 
DE 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° 2423 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 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5562635 / WaldEMir aMoriM da silVa / 250.812.762-00
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° 2424 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: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 02/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE oliVEira MENdEs / 
680.348.812-87
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto da rEdE dE frio dos MU-
NicÍPios dE caPaNEMa - 4º crs E sÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crs 
a sEr coNdUZida PElo Motorista do straN aNtoNio JosÉ soUZa 
sardiNHa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2425 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: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 02/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir a tÉcNica da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs laris-
sE MarioNor saNtaNa dE oliVEira MENdEs a fiM dE rEaliZar a 
distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNi-
toraMENto Na rEdE dE frio dos MUNicÍPios dE caPaNEMa - 4º crs 
E sÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2426 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 21/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572065931 / carMEM raMos costa dos saNtos / 607.832.572-87
5594642 / fraNcisca das Gracas VidiGal MElo / 179.235.653-68
oBJEtiVo: rEaliZar tEstaGEM/diaGNÓstico do HiV, sifilis E HEPa-
titEs Virais atraVÉs dE tEstEs ráPidos, Na aÇÃo EstratEGica dE 
PrEVENÇÃo EM HiV/aids, sifilis E HEPatitEs No MUNiciPio dE MUaNá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2427 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária      Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal

PErÍodo: dE 03/09/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194316/1 / rEiNaldo GoMEs do sacraMENto / 740.167.332-00
oBJEtiVo: a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicos, 
iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE castaNHal - 3º crs a sEr coNdUZido PElo Motorista do 
straN aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2428 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 21/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
115525/1 / Maria lUiZa saNtos dE soUZa / 137.632.102-53
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo Na MoBiliZaÇÃo E triaGEM 
Na aÇÃo EstratEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aids, sifilis E HEPati-
tEs Virais No MUNiciPio dE MUaNá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2429 de 04 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária      Valor: r$ 83,53
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 03/09/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtiVo: coNdUZir o tÉcNico da diVisÃo dE iMUNiZaÇÕEs rEi-
Naldo GoMEs do sacraMENto a fiM dE rEaliZar a distriBUiÇÃo dE 
iMUNoBiolÓGicos, iNsUMos, aValiaÇÃo E MoNitoraMENto Na rEdE 
dE frio do MUNicÍPio dE castaNHal - 3º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2430 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: toME-acU
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59553161 / fáBYla d’ tácia Brito triNdadE / 539.027.002-97
6081860 / MarilENa dE JEsUs araÚJo rodriGUEs PUrEZa / 
263.095.482-04
oBJEtiVo: rEaliZar rEUNiÃo coM o 2º crs E MUNicÍPios dE aBraN-
GÊNcia (acará, coNcÓrdia E toMÉ-aÇU), coM a fiNalidadE dE rE-
aliZar QUalificaÇÃo do BaNco dE dados das doENÇas EXaNtEMá-
ticas E coVid-19 (siVEP-GriPE).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2431 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: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571899692 / GaBriEllY cristiNE loPEs PErEira / 581.265.112-49
54191738-1 / JariNa do socorro da silVa GoMEs / 391.854.002-20
oBJEtiVo: aPoio tÉcNico a EQUiPE da cENtral EstadUal da rEGU-
laÇÃo aMBUlatorial/ddass/sEsPa E a EQUiPE do crr/11º crs/sEs-
Pa, Na caPacitaÇÃo das cENtrais dE rEGUlaÇÃo MUNiciPais Para a 
iMPlaNtaÇÃo do Uso do sistEMa sEr 2 aMBUlatorial Para rEGUla-
ÇÃo do acEsso aos sErViÇos aMBUlatoriais dE GEstÃo EstadUal 
Nas rEGiÕEs dE saÚdE caraJás E laGo do tUcUrUÍ
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2432 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: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / siNdErlEi cardoso da sErra / 401.567.102-34
oBJEtiVo: coNdUZir os tÉcNicos do dra/ddass/sEsPa ao 11º crs 
Para rEaliZaÇÃo dE aPoio tÉcNico Na caPacitaÇÃo das cENtrais 
dE rEGUlaÇÃo MUNiciPais Para a iMPlaNtaÇÃo do Uso do sistEMa 
sEr 2 aMBUlatorial Para rEGUlaÇÃo do acEsso aos sErViÇos aM-
BUlatoriais dE GEstÃo EstadUal Nas rEGiÕEs dE saÚdE caraJás 
E laGo do tUcUrUÍ
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2433 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
6120369 / carla rEGiNa NoGUEira / 393.244.602-00
59555041 / carlos PiNHEiro dE alMEida / 667.283.982-87
oBJEtiVo: PrEstar aPoio aos sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar Bar-
rEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso 
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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° 2434 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 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE saNtos rEis / 736.164.352-34
5143853 / laNa do socorro da cUNHa torrEs / 375.503.652-53
1044181 / rEGiNaldo rUBENs MEsQUita dE PaUla / 072.387.542-15
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM Esta-
BElEciMENtos, casas dE fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGlo-
MEraÇÕEs, oriENtar o Uso adEQUado dE Máscaras E distaNcia-
MENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, DE ABRANGÊNCIA DA 6ª 
crs, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E 
sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2435 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 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5929668 / dE lEoN JEaN frEitas / 694.328.132-15
541951291 / MUrilo aNtoNio PiNHEiro MarQUEs / 448.594.812-91
5989926 / rafaElla GaMa fErrEira / 005.235.622-17
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° 2436 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 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59555041 / carlos PiNHEiro dE alMEida / 667.283.982-87
oBJEtiVo: PrEstar aPoio aos sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar Bar-
rEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso 
adEQUado dE Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNicÍPio 
DE 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° 2437 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: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 01/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
6120369 / carla rEGiNa NoGUEira / 393.244.602-00
oBJEtiVo: PrEstar aPoio aos sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar Bar-
rEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso 
adEQUado dE Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNicÍPio 
DE 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° 2438 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 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57193414/1 / fraNcisco PaUlo sErrÃo MoUrÃo / 096.825.382-20
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° 2439 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 27/07/2021 a 29/07/2021

MatrÍcUla / NoME / cPf
59580101 / clEci rodriGUEs da silVa  / 839.674.192-15
54192820/1 / laUra da costa coNcEiÇÃo / 751.475.992-15
oBJEtiVo: ParticiPar da ENtrEGa dE EQUiPaMENto BiPaP oriUNdo 
dE dEMaNda JUdicial PaciENtE fáBio fErrEira fEitosa No MUNici-
Pio dE MaraBá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2440 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 27/07/2021 a 29/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JosE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs da diVisÃo dE PatriMÔNio da 
sEsPa Para rEaliZarEM a ENtrEGa dE EQUiPaMENto BiPaP (dEMaN-
da JUdicial) No MUNiciPio dE MaraBá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2441 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 584,68
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 12/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5896855 / Marcia PatrÍcia NUNEs E silVa GodiNHo / 597.913.492-15
572125802 / Maria dE fátiMa Bastos da costa / 709.972.842-34
5903800 / Nicolli PatrÍcia ViEira PErEira MENdEs  / 998.593.862-34
5858014 / tHais da PaiXÃo fUrtado / 015.138.272-78
oBJEtiVo: rEaliZar trEiNaMENto dE QUalificaÇÃo da atENÇÃo ao 
PrÉ-Natal E o Parto No MUNicÍPio dE castaNHal/Pa No PErÍodo dE 
09 a 12/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2442 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 584,68
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 12/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572063401 / olacir silVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJEtiVo: coNdUZir EQUiPE tÉcNica Para rEaliZar trEiNaMENto 
dE QUalificaÇÃo da atENÇÃo ao PrÉ-Natal E o Parto No MUNicÍPio 
dE castaNHal/Pa No PErÍodo dE 09 a 12/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2443 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
504261 / arGEMiro JosÉ do liVraMENto coElHo / 179.638.772-04
oBJEtiVo: rEaliZar sUPErVisÃo, MoNitoraMENto E aPoio Às aÇÕEs 
dE PrEVENÇÃo E coNtrolE da Malária, Nos MUNicÍPios dE MaraBá 
E NoVo rEPartiMENto (11ºcrs).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2444 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo silVa MoNtEiro JUNior / 332.247.732-00
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNico QUE irá rEaliZar sUPErVisÃo, Mo-
NitoraMENto E aPoio Às aÇÕEs dE coNtrolE da Malária, aNá-
lisE E atUaliZaÇÃo dos sistEMas dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia 
EPidEMiolÓGica, coNtrolE dE VEtorEs E iNsUMos EstratÉGicos 
(siVEP-Malária/VEtorEs/siEs) Nos MUNicÍPios dE MaraBá E NoVo 
rEPartiMENto, No PErÍodo dE 09 a 14/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2445 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 14/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / MarlENE crUZ dE alBUQUErQUE / 236.099.402-63
oBJEtiVo: rEaliZar sUPErVisÃo, MoNitoraMENto, atUaliZaÇÃo E 
aNalisE dos sistEMas dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓ-
Gica, coNtrolE dE VEtorEs E iNsUMos EstratÉGicos (siVEP-Malá-
ria/VEtorEs/siEs) Nos MUNicÍPio dE MaraBá E NoVo rEPartiMENto 
(11ºcrs).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2446 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: s. doMiNGos do caPiM, dEstiNo: sÃo JoÃo da PoNta
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PErÍodo: dE 01/09/2021 a 03/09/2021
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 sÃo JoÃo da PoNta
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2447 de 19 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: s. doMiNGos do caPiM, dEstiNo: sÃo JoÃo da PoNta
PErÍodo: dE 01/09/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilsoN loPEs MoNtEiro / 454.827.992-04
oBJEtiVo: coNdUZir as sErVidoras Para rEaliZarEM  a oficiNa dE 
QUalificaÇÃo Para o trataMENto dE cEssaÇÃo do taBaGisMo No 
sUs aos ProfissioNais dE saÚdE das EQUiPEs da atENÇÃo PriMá-
ria No MUNicÍPio dE sÃo JoÃo da PoNta
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2448 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 26/09/2021 a 01/10/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
 / daNiElE dE Barros GaliNdo / 559.707.532-20
6081860 / MarilENa dE JEsUs araÚJo rodriGUEs PUrEZa / 
263.095.482-04
oBJEtiVo: : rEaliZar rEUNiÃo coM o 11º crs E MUNicÍPios dE 
aBraNGÊNcia (MaraBá, sÃo JoÃo do araGUaia E itUPiraNGa), coM 
a fiNalidadE dE rEaliZar QUalificaÇÃo do BaNco dE dados das 
doENÇas EXaNtEMáticas E coVid-19 (siVEP-GriPE).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2449 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 26/09/2021 a 01/10/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carlos lEoNardo BorGEs dE castro / 646.965.452-53
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE Para rEaliZar rEUNiÃo coM o 11º 
crs E MUNicÍPios dE aBraNGÊNcia (MaraBá, sÃo JoÃo do araGUaia E 
itUPiraNGa), coM a fiNalidadE dE rEaliZar QUalificaÇÃo do BaNco 
dE dados das doENÇas EXaNtEMáticas E coVid-19 (siVEP-GriPE)
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2450 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNta BárBara
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 19/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
86746/1 / fraNcisco rEGiNaldo MoraEs / 122.427.482-20
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE dE tfd/cErac Para rEaliZar caPa-
citaÇÃo, sUPErVisÃo E Visita tÉcNica No 1º cENtro rEGioNal dE 
saÚdE E Nos MUNÍciPios soB JUrisdiÇÃo do MEsMo: BENEVidEs E 
saNta BárBara/Pa, coNsidEraNdo a MEta dE PlaNEJaMENto dE iM-
PlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do Pará No PErÍodo dE 18 
a 19/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2451 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNta BárBara
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 19/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNaValÉria soUZa cHaGas rodriGUEs / 373.940.372-15
54145983 / Maria JosE MoUra dE soUZa / 218.703.492-53
oBJEtiVo: rEaliZar caPacitaÇÃo, sUPErVisÃo E Visita tÉcNica No 
1º cENtro rEGioNal dE saÚdE E Nos MUNÍciPios soB JUrisdiÇÃo 
do MEsMo: BENEVidEs E saNta BárBara/Pa coNsidEraNdo a MEta 
dE PlaNEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do 
Pará No PErÍodo dE 18 a 19/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2452 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 250,58
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNta BárBara
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 19/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194327 / alEXaNdrE da silVa corrEa / 582.631.442-72
571978051 / saNdra sUElY Gil BorcEM / 624.886.942-15
oBJEtiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da caPacitaÇÃo, sUPErVisÃo E 
Visita tÉcNica No 1º cENtro rEGioNal dE saÚdE E Nos MUNÍciPios 
soB JUrisdiÇÃo do MEsMo: BENEVidEs E saNta BárBara/Pa coNsi-

dEraNdo a MEta dE PlaNEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac 
No Estado do Pará No PErÍodo dE 18 a 19/08/2021.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2453 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária      Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: PoNta dE PEdras
PErÍodo: dE 30/07/2021 a 30/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955310 / JaMillY sHallUaM silVa dE liMa / 009.855.792-00
OBJETIVO: ENTREGA DE 1ª E 2ª DOSES VACINAS CONTRA O COVID-19 
Nos MUNiciPios do 7ºcrs (salVatErra, soUrE, saNta crUZ do ara-
ri, sÃo sEBastiÃo da Boa Vista,, MUaNá E PoNta dE PEdras)
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2456 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57223215 / cUrsiNo da silVa loBato filHo / 512.259.212-87
33284733 / rENata tEiXEira dE carValHo silVa / 304.898.732-00
oBJEtiVo: rEaliZar Visita tÉcNica E acoMPaNHaMENto À oBra da 
PoliclÍNica dE caPaNEMa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2457 de 05 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
57205095 / siNdErlEi cardoso da sErra / 401.567.102-34
oBJEtiVo: coNdUZir a dirEtora tÉcNica carla fErNaNdEs fiGUEi-
rEdo E EQUiPE dEssa sEs, Para Visita tÉcNica No MUNicÍPio dE 
BUJarU/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2458 de 05 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: acará
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571927041 / diaNa MoraEs dE soUZa / 293.426.942-68
5897157/1 / lEoNardo dos saNtos BarBosa / 887.506.472-53
oBJEtiVo: rEaliZar rEUNiÃo coM o 2º crs E MUNicÍPios dE aBraN-
GÊNcia (acará, coNcÓrdia E toMÉ aÇU), coM a fiNalidadE dE rEa-
liZar QUalificaÇÃo do BaNco dE dados das doENÇas EXaNtEMá-
ticas E coVid-19 (siVEP-GriPE).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2459 de 05 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: acará
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE Para rEaliZar rEUNiÃo coM o 2º crs 
E MUNicÍPios dE aBraNGÊNcia (acará, coNcÓrdia E toMÉ-aÇU), 
coM a fiNalidadE dE rEaliZar QUalificaÇÃo do BaNco dE dados 
das doENÇas EXaNtEMáticas E coVid-19 (siVEP-GriPE).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2460 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 04/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
85944 / JoÃo dos saNtos Mota / 064.563.832-34
6515228 / JoÃo ricardo fErrEira liMa / 012.754.182-95
59554841 / larissa dos saNtos cardoso PErEira / 021.617.832-03
oBJEtiVo: ViaGEM ao MUNicÍPio dE castElo dos soNHos a fiM dE rE-
aliZar Visita tÉcNica ao HosPital dE castElo dos soNHos-altaMira
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2461 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: ParaGoMiNas
PErÍodo: dE 30/07/2021 a 31/07/2021
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 ParaGoMiNas 
coM a fiNalidadE dE aNalisar a EstrUtUra fÍsica E a ViaBilidadE 
dE rEcEBiMENto, acoNdicioNaMENto, MaNUtENÇÃo da tEMPEratU-
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ra 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 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° 2462 de 05 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária E MEia               Valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: ParaGoMiNas
PErÍodo: dE 30/07/2021 a 31/07/2021
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 saÚ-
dE do MUNicÍPio dE ParaGoMiNas coM a fiNalidadE dE aNalisar 
a EstrUtUra fÍsica E a ViaBilidadE dE rEcEBiMENto, acoNdicio-
NaMENto, MaNUtENÇÃo da tEMPEratUra coNforME PrEcoNiZa o 
ProGraMa NacioNal dE iMUNiZaÇÕEs - PNi/Ms EsPEcificaMENtE EM 
rElaÇÃo À VaciNa coNtra a coVid 19 do laBoratÓrio PfiZEr BioN-
tEcH Na UNidadE MENcioNada.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2463 de 05 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 30/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571910131 / caroliNE oliVEira dE fiGUErEdo / 745.298.032-87
oBJEtiVo: rEaliZar acoNsElHaMENto/diaGNÓstico do HiV, sifi-
lis E HEPatitEs Virais atraVÉs dE tEstEs ráPidos E PalEstras Na 
aÇÃo EstratEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aids, sifilis E HEPatitEs 
Na aÇÃo ciVico-social aciso No MUNiciPio dE BarcarENa No fUro 
do arroZal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2464 de 05 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 30/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572065931 / carMEM raMos costa dos saNtos / 607.832.572-87
oBJEtiVo: rEaliZar tEstaGEM/diaGNÓstico do HiV, sifilis E HE-
PatitEs Virais atraVÉs dE tEstEs ráPidos E PalEstras Na aÇÃo 
EstratEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aids, sifilis E HEPatitEs Na 
aÇÃo ciVico-social aciso No MUNicÍPio dE BarcarENa No fUro 
do arroZal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2465 de 05 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 30/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / Haroldo Barroso rUfiNo / 132.697.472-68
oBJEtiVo: dar aPoio adMiNistratiVo Na MoBiliZaÇÃo / triaGEM / 
cadastraMENto Na aÇÃo EstratEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aids, 
sifilis E HEPatitEs Na aÇÃo ciVico-social aciso No MUNiciPio dE 
BarcarENa No fUro do arroZal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2466 de 05 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 30/07/2021 a 31/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NasciMENto / 649.330.912-34
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar aÇÃo dE 
MoBiliZaÇÃo / triaGEM / cadastraMENto Na aÇÃo EstratEGica dE 
PrEVENÇÃo EM HiV/aids, sifilis E HEPatitEs Na aÇÃo ciVico social
-aciso, No MUNiciPio dE BarcarENa No fUro do arroZal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2467 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 11 diárias E MEia           Valor: r$ 2.729,87
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: salVatErra
PErÍodo: dE 04/08/2021 a 15/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5693160/1 / fErNaNdo aUGUsto loUrENÇo EstEVEs / 227.634.732-53
oBJEtiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENto, assEssoraMENto E coMPlE-
MENtar aÇÕEs do 7º. crs - MaraJÓ i E sMs / salVatErra - Pa Nas 
aÇÕEs dE coNtrolE, sUPErVisÃo E MoNitoraMENto dE MorcEGos 
HEMatÓfaGos Nas localidadEs oNdE EstÃo ocorrENdo aGrEs-
sÕEs aNiMais (BUBaliNos, sUÍNos, aVEs, cÃEs), oBJEtiVaNdo a 
coNtrolar a circUlaÇÃo do VÍrUs ráBico Na rEGiÃo do 7°. crs 

- MaraJÓ i.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 2469 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: ParaUaPEBas
PErÍodo: dE 06/08/2021 a 08/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
51033712 / PaUlo roBErto dos saNtos liMa / 304.401.902-82
oBJEtiVo: ViaGEM ao MUNiciPio dE ParaUaPEBas oNdE o MEsMo 
acoMPaNHará os EXcElENtissiMos sEcrEtário E GoVErNador Na 
iNaUGUraÇÃo do cENtro EsPEcialiZado dE atENdiMENto ao coVid 
19 E aGENda oficial, No PErÍodo dE 06 a 08 dE aGosto dE 2021.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2470 de 09 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: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
720089-1 / carMEN silVia GoMEs carNEiro / 263.347.552-34
57206626 / MicHEllY MilENY MEsQUita dE soUZa / 634.236.772-87
oBJEtiVo: rEaliZaÇÃo dE MoNitoraMENto E acoMPaNHaMENto da 
VaciNaÇÃo coNtra coVid No MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do ca-
PiM soB JUrisdiÇÃo da 3º crs, aÇÃo PactUada No 1º E 2º QdQQ.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2471 de 09 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: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJEtiVo: coNdUZir as sErVidoras: MicHEllY MilENY MEsQUita dE 
soUZa E carMEM silVia GoMEs carNEiro Para rEaliZar sUPErVi-
sÃo das aÇÕEs dE VaciNaÇÃo, rEGistro E aPlicaÇÃo coNtra co-
Vid-19 No MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do caPiM soB JUrisdiÇÃo 
da 3 crs aÇÃo PactUada No QdQQ.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2472 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária               Valor: r$ 167,05
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaracaNa
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 30/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056431 / EdEr do aMaral MoNtEiro  / 746.693.032-87
5957564 / EMaNUEllY cristiNY MElo dE JEsUs / 037.755.662-95
oBJEtiVo: rEaliZar “MoNitoraMENto, sUPErVisÃo E aValiaÇÃo do 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINAN”, NOS MUNICÍPIOS 
castaNHal, MaracaNÃ E MaraPaNiM.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2473 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 4 diárias E MEia             Valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNtarÉM
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5939975 / aGlaisa cristiNa NaBica crUZ / 946.835.732-53
5959645 / MaNoEl Vitor MartiNs MariNHo / 018.880.092-17
oBJEtiVo: aPoio tÉcNico a dirEtoria doca/9º crs, E EQUiPE da 
cENtral EstadUal dE rEGUlaÇÃo Na caPacitaÇÃo das cENtrais 
dE rEGUlaÇÃo MUNiciPais Para a iMPlaNtaÇÃo do Uso do sistEMa 
sEr ii aMBUlatorial Para rEGUlaÇÃo do acEsso aos sErViÇos aM-
BUlatoriais dE GEstÃo dos MUNicÍPios.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2474 de 09 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
5596823 / afoNso NaZarENo araUJo da crUZ / 319.719.542-68
oBJEtiVo: coNdUZir a dirEtora tÉcNica da saPs/sEsPa carla fEr-
NaNdEs fiGUEirEdo MEllo, ProcEsso Nº 2021/823815, Para Visita 
tÉcNica No MUNicÍPio dE BUJarU/Pa, No dia 05/08/2021.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2475 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 1 diária               Valor: r$ 167,05
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaracaNa
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 30/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JosÉ ZildoMar Matos cordEiro / 263.861.782-20
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar “MoNitora-
MENto, sUPErVisÃo E aValiaÇÃo do sistEMa dE iNforMaÇÃo dos 
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DADOS DO SINAN”, NOS MUNICÍPIOS CASTANHAL, MARACANÃ E MARA-
PaNiM No PErÍodo dE 30.08.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2476 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: MaracaNa, dEstiNo: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 31/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056431 / EdEr do aMaral MoNtEiro / 746.693.032-87
5957564 / EMaNUEllY cristiNY MElo dE JEsUs / 037.755.662-95
oBJEtiVo: rEaliZar “MoNitoraMENto, sUPErVisÃo E aValiaÇÃo do 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINAN”, NO MUNICÍPIO DE 
sÃo doMiNGos do caPiM dE 31.08 a 03.09.21.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2477 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: MaracaNa, dEstiNo: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 31/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JosÉ ZildoMar Matos cordEiro / 263.861.782-20
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar “MoNitora-
MENto, sUPErVisÃo E aValiaÇÃo do sistEMa dE iNforMaÇÃo dos 
DADOS DO SINAN”, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM NO 
PErÍodo dE 31.08 a 03.09.21.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2478 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: oEiras do Para
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
32603483 / aGricola lEÃo fEio / 029.825.952-49
oBJEtiVo: rEaliZar iNsPEÇÃo Na UNidadE Mista, No MUNicÍPio dE 
oEiras do Pará/Pa.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2479 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: oEiras do Para
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54184514 / lUciaNa Barros da silVa / 693.044.242-91
oBJEtiVo: rEaliZar aPoio adMiNistratiVo E loGÍstico Na iNsPE-
ÇÃo a sEr rEaliZada Na UNidadE Mista, No MUNicÍPio dE oEiras 
do Pará/Pa.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2480 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: oEiras do Para
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 13/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErsoN WaGNEr da crUZ NasciMENto / 609.877.822-15
oBJEtiVo: coNdUZir tÉcNicos do cErEst/Pa/dVs/sEsPa, Para rE-
aliZarEM iNsPEÇÃo Na UNidadE Mista, do MUNicÍPio dE oEiras do 
Pará/Pa.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2481 de 09 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BraGaNca, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 25/07/2021 a 28/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria liZ do socorro do NasciMENto silVa / 430.768.742-68
oBJEtiVo: ParticiPar das rEUNiÕEs das coMissÕEs PErMaNENtEs 
dE acoMPaNHaMENto do cEs/Pa E da rEUNiÃo ordiNária do cEs/
Pa, EM BElÉM/Pa.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa.
Portaria N° 2482 de 23 de JULHo de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias E MEia             Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: rEdENÇÃo, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 23/07/2021 a 28/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / daNilo JordÃo dE MENEsE / 007.572.193-73
00000 / HEldoN alVEs da silVa / 658.835.192-53
oBJEtiVo: ParticiPar das rEUNiÕEs das coMissÕEs PErMaNENtEs 
DE ACOMPANHAMENTO DO CES/PA E DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
cEs/Pa, No MÊs dE JUlHo/2021, EM BElÉM/Pa.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa

Portaria N° 2483 de 10 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: BraGaNca
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / caio cÉsar MacEdo dE soUZa / 022.382.322-81
55585765-1 / dorilEa dE sENa PaNtoJa salEs / 299.020.372-91
571975381 / silVia rEGiNa silVa PiNto / 587.771.052-49
oBJEtiVo: rEaliZar BarrEiras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM Esta-
BElEciMENtos, casas dE fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGlo-
MEraÇÕEs, oriENtar o Uso adEQUado dE Máscaras E distaNcia-
MENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, DE ABRANGÊNCIA DA 4ª 
crs, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E 
sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2484 de 10 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: BraGaNca
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732681 / aNdErsoN Matos siQUEira  / 683.281.092-04
541929961 / cid MaYKE caBral E silVa / 746.854.302-04
5301874/1 / cristiNa GUiMarÃEs oliVEira / 425.298.082-87
54194033/1 / diaNNa lHYs araUJo lEal / 765.088.892-49
555897951 / fraNciMEirE silVa dias / 986.751.173-53
571909321 / GillENE liMa fErrEira / 306.146.432-87
541928371 / iGor NEVEs dE soUZa / 884.926.802-53
572343711 / iVaNEtE soUZa dE alMEida / 255.104.952-00
57198100 / Priscilla soUZa alVarEs dE MEllo / 450.087.872-68
oBJEtiVo: dar aPoio aos sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar BarrEi-
ras saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE 
fEstas, BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso 
adEQUado dE Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNicÍPio 
dE BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia da 4º crs, Para o cUMPriMENto do 
dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2485 de 10 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: BraGaNca
PErÍodo: dE 22/07/2021 a 26/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar BarrEiras 
saNitárias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE fEstas, 
BarEs, E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso adE-
QUado dE Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNicÍPio dE 
BraGaNÇa, dE aBraNGÊNcia do 4º crs, Para o cUMPriMENto do 
dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020 E sUas atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2486 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo caEtaNo dE odiVElas
PErÍodo: dE 20/07/2021 a 22/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957970 / Edir do socorro aMaral da silVa JUNior / 015.631.042-29
5958640 / lUiZ otáVio saNtos dE MoraEs / 151.597.872-91
 / MiltoN caMPEllo NEto / 794.803.732-20
5904860 / saNdro fEliPE liMa da rocHa / 910.103.732-34
oBJEtiVo: rEaliZar lEVaNtaMENto tÉcNico Para rEforMa E aM-
PliaÇÃo do HosPital dE sÃo caEtaNo dE odiVElas.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2487 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo caEtaNo dE odiVElas
PErÍodo: dE 20/07/2021 a 22/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JosÉ ZildoMar Matos cordEiro / 263.861.782-20
oBJEtiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial, tÉcNicos Para rEaliZar 
lEVaNtaMENto tÉcNico Para rEforMa E aMPliaÇÃo do HosPital dE 
sÃo caEtaNo dE odiVElas.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2488 de 10 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 23/08/2021 a 27/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraEs MartiNs / 081.344.132-34
5147018 / Maria rEGiNa carValHo do EsPÍrito saNto / 055.559.222-72
5959205 / taNia lUcia alVEs da silVa / 590.253.102-06
oBJEtiVo: rEaliZar iNsPEÇÃo saNitária Para fiNs dE licENciaMENto 
No HosPital rEGioNal PÚBlico do MaraJÓ HrPM, coM o oBJEtiVo dE 
HaBilitaÇÃo dos lEitos Para os sErViÇos dE tEraPia rENal crÔNica.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
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Portaria N° 2489 de 10 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15
58819862 / NicHolas fErNaNdEs Mota / 576.176.602-78
59595181 / Priscila cristiNa dE soUsa / 000.988.902-71
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 aBraNGÊNcia do 4º crs, Na locali-
dadE dE saliNÓPolis/Pa, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 800 dE 
31 dE Maio dE 2020*-atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2490 de 10 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 02/08/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE soUZa / 145.554.172-91
oBJEtiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar BarrEiras saNitá-
rias, fiscaliZaÇÃo EM EstaBElEciMENtos, casas dE fEstas, BarEs, 
E siMilarEs, EVitar aGloMEraÇÕEs, oriENtar o Uso adEQUado dE 
Máscaras E distaNciaMENto social, No MUNicÍPio dE aBraNGÊN-
cia do 4º crs, Na localidadE dE saliNÓPolis/Pa, Para o cUMPri-
MENto do dEcrEto 800 dE 31 dE Maio dE 2020*-atUaliZaÇÕEs.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2491 de 10 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: BarcarENa
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57174477/1 / isMaEl PiMENta dos saNtos / 450.065.392-91
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs cYNtHia das GraÇas saNtos 
BittENcoUrt E EUrifraNcE do socorro dE soUZa ao MUNicÍPio dE 
BarcarENa Para HaBilitaÇÃo dE GEstaÇÃo dE alto risco tiPo ii , 
MoNitoraMENto dE Uti NEoNatal E MoNitoraMENto Uci solicita-
Mos diária Para os dias 30/08/2021 a 03/09/2021.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2492 de 10 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
 / JENiffEr airEs aMoriM / 019.099.432-07
oBJEtiVo: Para rEaliZar ProcEdiMENto dE iNVEstiGaÇÃo do sUr-
to dE fEBrE aMarEla E BloQUEio VaciNal No MUNicÍPio dE afUá.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2493 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: MEia diária      Valor: r$ 118,69
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: afUá
PErÍodo: dE 29/07/2021 a 29/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
54240192 / lUiZ carlos BaHia NUNEs / 615.520.892-15
oBJEtiVo: ParticiPaÇÃo da distriBUiÇÃo das VaciNas Nos MUNicÍ-
Pios dE cHaVEs E afUá, EM ViaGEM PElo GraEsP.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2494 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias             Valor: r$ 334,10
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo fraNcisco do Pará
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 14/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957944 / EliZÂNGEla do socorro da silVa MoNtEiro / 681.756.392-53
oBJEtiVo: rEaliZar o trEiNaMENto dE iNsPEÇÃo saNitária Nos 
sistEMas dE aBastEciMENto dE áGUa E ProPorcioNar forNEci-
MENto dE áGUa coM QUalidadE Para PoPUlaÇÃo E assiM ProMoVEr 
a PrEVENÇÃo do coVid Nos MUNicÍPios dE cUrUÇá, sÃo fraNcisco 
do Pará E sÃo doMiNGo do caPiM.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2495 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: sÃo fraNcisco do Pará, dEstiNo: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 15/09/2021 a 17/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957944 / EliZÂNGEla do socorro da silVa MoNtEiro / 681.756.392-53
oBJEtiVo: rEaliZar o trEiNaMENto dE iNsPEÇÃo saNitária Nos 
sistEMas dE aBastEciMENto dE áGUa E ProPorcioNar forNEci-

MENto dE áGUa coM QUalidadE Para PoPUlaÇÃo E assiM ProMoVEr 
a PrEVENÇÃo do coVid Nos MUNicÍPios dE cUrUÇá, sÃo fraNcisco 
do Pará E sÃo doMiNGo do caPiM.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2496 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 3 diárias E MEia             Valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 21/07/2021 a 24/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
53049461 / Marta GiaNE MacHado torrEs / 219.555.302-20
oBJEtiVo: rEaliZar acoNsElHaMENto/diaGNÓstico do HiV, sifilis 
E HEPatitEs Virais atraVEs dE tEstEs ráPidos EM HiV, /aids, sÍfi-
lis E HEPatitEs Na aÇÃo dE saÚdE No MUNiciPio dE MocaJUBa
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2497 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias             Valor: r$ 334,10
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo fraNcisco do Pará
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 14/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572214091 / carla carValHo da silVa / 733.666.172-68
oBJEtiVo: dar aPoio No trEiNaMENto dE iNsPEÇÃo saNitária Nos 
sistEMas dE aBastEciMENto dE áGUa E ProPorcioNar forNEci-
MENto dE áGUa coM QUalidadE Para PoPUlaÇÃo E assiM ProMoVEr 
a PrEVENÇÃo do coVid Nos MUNicÍPios dE cUrUÇá, sÃo fraNcisco 
do Pará E sÃo doMiNGo do caPiM.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2498 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias E MEia             Valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: sÃo fraNcisco do Pará, dEstiNo: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 15/09/2021 a 17/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572214091 / carla carValHo da silVa / 733.666.172-68
oBJEtiVo: dar aPoio No trEiNaMENto dE iNsPEÇÃo saNitária Nos 
sistEMas dE aBastEciMENto dE áGUa E ProPorcioNar forNEci-
MENto dE áGUa coM QUalidadE Para PoPUlaÇÃo E assiM ProMoVEr 
a PrEVENÇÃo do coVid Nos MUNicÍPios dE cUrUÇá, sÃo fraNcisco 
do Pará E sÃo doMiNGo do caPiM.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa
Portaria N° 2499 de 10 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diárias: 2 diárias             Valor: r$ 334,10
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo fraNcisco do Pará
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 14/09/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NasciMENto sarGEs / 634.745.812-87
oBJEtiVo: coNdUZir os sErVidorEs QUE irÃo rEaliZar trEiNaMEN-
to E iNsPEÇÃo saNitária dE sistEMas E solUÇÕEs colEtiVas dE 
aBastEciMENto dE áGUa, Nos MUNicÍPios dE cUrUÇá, sÃo fraNcis-
co do Pará E sÃo doMiNGos do caPiM.
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM EX: dENisE da 
costa GoMEs silVa

Protocolo: 699948

FÉrias
.

Portaria N° 1.163 de 17 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,
rEsolVE: 
coNcEdEr, férias regulamentares à servidora desta sEsPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
57206321/1 PaUla isaBEllE cHaVEs dE oliVEira 23.10.2013 a 22.10.2014 01.12.2021 a 30.12.2021
57206321/1 PaUla isaBEllE cHaVEs dE oliVEira 23.10.2014 a 22.10.2015 31.12.2021 a 29.01.2022
57206321/1 PaUla isaBEllE cHaVEs dE oliVEira 23.10.2016 a 22.10.2017 31.01.2022 a 01.03.2022
57206321/1 PaUla isaBEllE cHaVEs dE oliVEira 23.10.2017 a 22.10.2018 02.03.2022 a 31.03.2022

oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 
2021/190440 
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 17.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 705802
eXcLUsÃo de PUBLicaÇÃo                                                                         
EXclUir, da Portaria coletiva de ferias nº 1.088/ 09.09.2021, publica-
do no doE n°.34.696 /13.09.2021, o nome da servidora aNtHoNia talEEssa 
MorENo dE aBrEU coElHo, id. funcional nº 5918185-2, no período de 01 de 
outubro de 2021 a 30 de outubro de 2021, referente ao exercício 2020/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, 15.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 705810
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Portaria N° 1.165 de 17 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 2021/1031992;
rEsolVE: 
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 13.09.2021, o 
período de gozo das férias do servidor PaUlo roBErto ValE fraiHa, 
identidade funcional nº 57207958/3, ocupante do cargo de aGENtE ad-
MiNistratiVo, lotado na diretoria administrativa e financeira, concedi-
das 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. 17.09.2021. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 706222

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.146 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso II, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/1004746.
rEsolVE:
autorizar o afastamento da servidora raiMUNda MarcY silVa faVacHo, 
ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 5150604/1, 
lo tada na coNJUr, a contar de 02/09/2021, por um período de 08 (oito) 
dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
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 cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde
Portaria Nº 1.160 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso II, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/1022077.
rEsolVE:
autorizar o afastamento da servidora fraNcisca dos rEis saNtia-
Go, ocupante do cargo de agente de artes Práticas, id. funcional nº 
5167698/1, lo tada na diretoria administrativa e financeira, a contar de 
10/06/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu cônjuge.
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 cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde
Portaria Nº 1.162 de 17 de seteMBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso II, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/1029484.
rEsolVE:
autorizar o afastamento da servidora GisEllE dE soUsa NasciMENto, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, id. funcional nº 5906780/1, lo tada na 
Hospital regional - salinópolis, a contar de 25/08/2021, por um período de 
08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
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 17/09/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 705921

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 148 de 16/09/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO EVENTO INTITULADO “I 
fÓrUM rEGioNal dE EsforÇo iNtEGrado Para PrEVENÇÃo E a EliMi-
NAÇÃO DA RAIVA HUMANA NO PARÁ”.
Período da viagem: 21 a 23/09/2021.
Quantidade: 2 e ½ (duas e Meia) diárias.

origem: Belém – Pa
destino: Breves – Pa.
servidores: denilson José silva feitosa Junior / Mat. 5955786-1/ diretor da dVs.
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 705761

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 702 de diária de 17/09/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir técnico que irá buscar materiais ( Medicamentos, in-
sulinas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros ma-
teriais), em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Belém- Pa- Brasil.
Período: 28/09/2021. 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: 705792
Portaria Nº 701 de diária de 17/09/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir técnico que irá buscar materiais ( Medicamentos, in-
sulinas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros ma-
teriais), em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Belém- Pa- Brasil.
Período: 23/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: João ricardo da rocha rodrigues
Matrícula: 57205648-1
cPf: 689.018.952-34
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705790
Portarias nº 695, 696, 697 e 698 de diária de 17/09/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Buscar materiais (medicamentos, insulinas, medicamentos espe-
cíficos, medicamento da UDME, e outros materiais), em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém–Pa–Brasil | Período: 21, 23,28 e 30/09/2021 | Nº de diá-
rias: quatro meias diárias.
servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro  |  cPf: 467.313.182-
72  |  Matrícula: 57194948-1  |  cargo: administrador.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705781
Portarias nº 699 e 700 de diária de 17/09/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir técnico que irá buscar materiais ( Medicamentos, in-
sulinas, medicamentos específicos, medicamento da UDME e outros ma-
teriais), em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Belém- Pa- Brasil.
Período: 21 e 30/09/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
servidor: cícero alves ferreira
Matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705785
Portaria Nº 703 de diária de 17/09/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir a paciente: Ivana Karine Monteiro Brito para realizar 
cirUrGia Bariátrica no hospital Jean Bittar, em Belém dia 22/09/2021, 
saindo da Vila santo antônio do Prata.
origem: igarapé-açú-Pa-Brasil
destino: –Belém- Pa- Brasil.
Período: 22/09/2021. 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: 705847
Portaria Nº 705 de diária de 17/09/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidora que irá participar da capacitação para as Co-
missões de avaliação e Monitoramento dos contratos dos Hospitais, no 
auditório da sEsPa em Belém.



 diário oficial Nº 34.704  39 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Belém- Pa- Brasil.
Período: 24/09/2021. 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: 705906
Portarias nº 704 de diária de 17/09/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar da Capacitação para as comissões de Avaliação e Moni-
toramento dos contratos no auditório da sEsPa em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém–Pa–Brasil | Período: 24/09/2021 | Nº de diárias: meia diária.
servidora: tenille Maria oliveira dos santos |  cPf: 700.569.782-00  |  
Matrícula: 6402938-1  |  cargo: chefe da div/adm.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 705898

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 451 20 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 Peçonhen-
tos e iniciar os preparativos 
da campanha de Vacinação de cães e gatos 2021, e evitar mortes ou se-
quelas por falta de ações 
preventivas.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: Peixe Boi, Nova timboteua, 
santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Pedro Geraldo Gonçalves Nogueira 1086485 Guarda de Endemias

Período: 01 a 03/09/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 489 03 de seteMBro 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: Peixe Boi, Nova timboteua, 
santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
antônio Marques da cruz 0500866 motorista

Período: 01 a 03/09/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 705922
diÁria
Portaria Nº 488 27 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Participar como ministrante de temas relevantes para a Saúde 
do trabalhador e 
Trabalhadora na Qualificação dos Agravos pertinentes a PNSTT (Politica 
Nacional de saúde do trabalhador e trabalhadora).
origem: capanema/Pa – destino: aUGUsto corrEa/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
Maria José costa de lima 57206147-1 ag. de controle de Endemias

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

Protocolo: 705936
diÁria
Portaria Nº 492 31 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, nos municípios
origem: caPaNEMa/Pa – destino: Bonito e são João de Pirabas/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Nádia cristina figueiredo ferreira santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos santos 108812-1 ag. de Portaria

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

Protocolo: 705942

Portaria Nº 483 30 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: participar do evento “PLANEJAMENTO EM FOCO – Pensando na 
Gestão da Saúde” realizado pelo NISPLAN.
origem: caPaNEMa/Pa – destino: Belém/
Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
andressa Nayarah de sousa 57193961-1 ag. administrativo

Período: 30 e 31/08/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 484 30 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: participar do evento “PLANEJAMENTO EM FOCO – Pensando na 
Gestão da Saúde” realizado pelo NISPLAN.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
aglaídes amorim da costa 5146437-1 Nutricionista

Período: 30/08 à 01/09 /2021: Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 705890

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 248 de 17 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
faBiola Maria silVa  -  aGENtE dE Portaria  – Mat.57190964 /1
Programa de trabalho        fonte do recurso   Natureza da despesa            Valor
908874                                 0103000000              339033                               360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre  para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei silva teixeira Júnior

Protocolo: 705957

.

.

diÁria
.

Portaria N° 249 de 17 de setembro de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 27/09/2021 a 02/10/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JEsUs MoraEs GoMEs / 370.149.192-53
oBJEtiVo: coordENar as aÇÕEs rEaliZadas PEla EQUiPE tÉcNica 
dEsta rEGioNal dE oriENtaÇÃo soBrE o NoVo fiNaNciaMENto da 
atENÇÃo PriMária (ProGraMa PrEViNE Brasil), aValiaÇÃo dos iN-
dicadorEs dE saÚdE do MiNistÉrio da saÚdE, sistEMa E-sUs E 
sisaB E Na oPortUNidadE iNforMar a PoPUlaÇÃo acErca da PrE-
VENÇÃo Às HEPatitEs Virais, ist’s E iNcENtiVar QUaNto ao Uso 
do PrEsErVatiVo E rEaliZaÇÃo dE tEstEs ráPidos dE HEPatitEs 
Virais, sÍfilis, HiV/aids.(MUNicÍPio dE MUaNá)
dirEtor do 7° crs/sEsPa: ValdiNEi silVa tEiXEira JÚNior
Portaria N° 250 de 17 de setembro de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 27/09/2021 a 02/10/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
5347637 / JUraNEidE GoMEs da silVa / 245.131.562-87
oBJEtiVo: rEPassar iNforMaÇÃo soBrE o sistEMa E-sUs E sisaB, 
Nos PrEENcHiMENtos das ficHas dE ProdUÇÃo diária dos sErVi-
dorEs das UNidadEs Básicas dE saÚdE E Na oPortUNidadE MiNis-
trar PalEstras a PoPUlaÇÃo acErca da PrEVENÇÃo Às HEPatitEs 
Virais, ist’s E iNcENtiVar QUaNto ao Uso do PrEsErVatiVo E rEa-
liZaÇÃo dE tEstEs ráPidos dE HEPatitEs Virais, sÍfilis, HiV/aids.
(MUNicÍPio dE MUaNá)
dirEtor do 7° crs/sEsPa: ValdiNEi silVa tEiXEira JÚNior
Portaria N° 251 de 17 de setembro de 2021
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 27/09/2021 a 02/10/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57190964 / faBiola Maria silVa / 794.759.302-72
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oBJEtiVo: aPoiar EQUiPE tÉcNica Na rEaliZaÇÃo dE oriENtaÇÃo 
soBrE o NoVo fiNaNciaMENto da atENÇÃo PriMária (ProGraMa 
PrEViNE Brasil), aValiaÇÃo dos iNdicadorEs dE saÚdE do MiNis-
tÉrio da saÚdE Na oPortUNidadE iNforMar a PoPUlaÇÃo acErca 
da PrEVENÇÃo Às HEPatitEs Virais, ist’s E iNcENtiVar QUaNto ao 
Uso do PrEsErVatiVo E rEaliZaÇÃo dE tEstEs ráPidos dE HEPati-
tEs Virais, sÍfilis, HiV/aids.(MUNicÍPio dE MUaNá)
dirEtor do 7° crs/sEsPa: ValdiNEi silVa tEiXEira JÚNior

Protocolo: 705964

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº 272 de 14 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
oBJEtiVo: averiguar o funcionamento dos equipamentos hospitalares e 
um possível recolhimento dos mesmos, haja visto, a não renovação do 
contrato de Gestão entre o Governo do Estado do Pará e o Hospital Nove 
de Abril na Providência de Deus e atualização do acervo patrimonial imobi-
liário afetados a esta sespa.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Juruti/ Pá – Brasil
Período: 04/10/2021 a 08/10/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meias)
servidores:
ronaldo Gomes Nascimento 
cPf: 480.396.162-04.
Matrícula: 57207377.
cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas.
Maria Edilena de sousa
cPf: 414.647.292-04
Matrícula: 735043581
cargo: técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 705861
Portaria Nº273 de 14 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
oBJEtiVo: realizar a atualização do acervo patrimonial imobiliário afeta-
dos a esta sEsPa.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: faro/ Pá – Brasil
Período: 18/10/2021 a 22/10/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meias)
servidores:
Elisangela Tapajós Sousa. 
cPf:621.800.612-34.
Matrícula: 59012071.
cargo: técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 705864
Portaria Nº271 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: curuá/ Pa – Brasil
Período: 04/10/2021 a 08/10/2021 / N° de diária: 4,5(quatro diárias e meia)
servidores:
alberto soares da silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de saúde
sandra regina caramuru da costa
cPf: 205.396.652-15
Matrícula: 12253343
cargo: agente de saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 705828
diÁrias

Portaria Nº 270 de 14 de setembro de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
Objetivo: participar do 1° Encontro de Gestores da SESPA , vista a impor-
tância da comunicação e interserialidade da coordenação Estadual.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 26/09/2021 a 01/10/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
servidores
Eraldo Guilherme dos santos sá.
cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
franciane de Paula fernandes
cPf: 650.593.602-53
Matrícula: 57198144/3
cargo: Enfermeira
rilda célia da silva Jati souza, 

cPf: 442.325.352-68 
Matricula: 54189018/1
cargo: Nutricionista
iglea thaiana silva fontinelles
cPf: 803.962.752-49.
Matrícula: 572079152
cargo: Enfermeira
aline Nair liberal cunha. 
cPf: 775.375.052-68
 Matrícula: 58972771.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 705766

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 340/2021, de 15/09/2021
Portaria individual
Objetivo: Realizar reunião de alinhamento com gestor e o conselho muni-
cipal de saúde sobre as conferencias municipais de saúde e a construção 
dos planos municipais de saúde
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Uruará
servidor: 5426421/ GElcidEs soarEs ModEsto (técnica Pat. clínica) / 
2,5 diárias (completa) de 16/09/2021 a 18/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 705829
Portaria N° 341/2021, de 15/09/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora para realizar reunião de 
alinhamento com gestor e o conselho municipal de saúde sobre as confe-
rencias municipais de saúde e a construção dos planos municipais de saúde
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Uruará
servidor: 5155452-1/ JaNdUY siMÃo (Motorista) / 2,5 diárias (completa) 
de 16/09/2021 a 18/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 705830
Portaria N° 342/2021, de 17/09/2021
Portaria individual
Objetivo: Realizar reunião de alinhamento com gestor e o conselho muni-
cipal de saúde sobre as conferencias municipais de saúde e a construção 
dos planos municipais de saúde
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
servidor: 5426421/ GElcidEs soarEs ModEsto (técnica Pat. clínica) / 
0,5 diária de 20/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 706273
Portaria N° 343/2021, de 17/09/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora para realizar reunião de 
alinhamento com gestor e o conselho municipal de saúde sobre as confe-
rencias municipais de saúde e a construção dos planos municipais de saúde
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
servidor: 0498789/ fraNcisco foNtENElE dE PiNHo (agente de saúde 
Pública) / 0,5 diária de 20/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 706276
Portaria N° 336/2021, de 15/09/2021
Portaria individual
Objetivo: Realizar levantamento do transmissor da leishmaniose LTA e LV
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vila itata e Vila mocotó
servidor: 0504272/ fraNcisco GoNÇalVEs dos saNtos filHo (GUar-
da dE ENdEMias) / 4,5 diárias (completa) de 27/09/2021 a 01/10/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 706281
Portaria N° 346/2021, de 17/09/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor para realizar levantamento 
do transmissor da leishmaniose lta e lV
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vila itata e Vila mocotó
servidor: 5155452-1/ JaNdUY siMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 27/09/2021 a 01/10/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 706285
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 73 de 16 de agosto  de 2021
o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES DA SESPA TENDO 
EM Vista a iMPortaNcia da coMUNicaÇÃo coNsidEraNdo QUE so-
Mos UMa ÚNica dE GEstÃo.
dEstiNo:  MaraBá/ BElÉM
PEriodo 26 /09 a 02/10/2021
Nº dE diarias: 6,5 ( sEis  diarias E MEia) 

sErVidor carGo MatricUla
irlaNdia  da silVa GalVao dirEtora 5946003/3

JoElMa fErNaNdEs sarMENto ENfErMEira 55585809/1
WEVErtoN G.araUJo liMa aGENtE dE artEs Pratica 57209274/1
JoEl corrEa dos saNtos aGENtE dE artEs Pratica 57233238/1

lUZiENE alVEs do NasciMENto aGENtE adMiNistratiVo 54192924/1
liliaN  da silVa loPEs costa aGENtE dE Portaria 55590243/1
tErEZiNHa caMPos BraNdÃo aGENtE dE artEs Pratica 54186123/2

                                              ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 705972

      
Portaria Nº 75  de 16  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:  fiscaliZar  a EXEcUÇÃo do coNtrato dE ViGilaN-
cia do Posto dE ENdEMias No distrito dEscENtraliZaÇÃo  tUcU-
rUÍ EM NoVo rEPartiMENto.
destino: Marabá/ NoVo rEPartiMENto
 Período: 03 a 04/10/2021
N° de diárias: 1,5 (UMa diaria MEia)

NoME carGo  MatricUla
WEVErtoN GUtEMBErGUE araUJo liMa aGENtE dE artEs Praticas 57209274/1
fraNcisca doMiNGUEs rEsPlaNdEs aGENtE adMiNistratiVo 54193844/1

JosE saraiVa  aMado Motorista 503577
                                              
ordenador: irlândia da silva Galvão

Protocolo: 706286
     
Portaria Nº 74 de 16  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: ParticiPar do MoNitoraMENto E acEssoraMENto 
dos rEfEridos ProGraMas NUtriÇÃo PsE  E saUdE do adolEscENtE
destino: Marabá/ BrEJo GraNdE do araGUaia /sÃo Joao do ara-
GUaia/sÃo doMiNGos do araGUaia
Período: 27/09 a 01/10/2021
N° de diárias: 4,5 (QUatro  MEia diaria)

NoME carGo  MatricUla
rosangela Viana dos santos coMissioNado 5942525/2

taciana Miranda ribeiro da silva aGENtE dE artEs Pratica 57206550/1
iZaQUE caValcaNtE araUJo Motorista 505659

ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 706221

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 024 de 16 de setembro de 2021.
Nome: Janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/siape: 0113255-1.
Cargo: Farmacêutico-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crs / sEsPa.
Triênio: 01.12.2005 a 30.11.2008.
Período: 01.11.2021 a 30.12.2021.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 706119

Portaria Nº 025 de 16 de setembro de 2021.
Nome: Janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/siape: 0113255-1.
Cargo: Farmacêutico-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crs / sEsPa.
Triênio: 01.12.2008 a 30.11.2011.
Período: 03.01.2022 a 03.03.2022.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 706123

diÁria
.

Portaria Nº 495 de 17 de setembro de 2021
Nome: antônia rosileide Mariano de souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: daiana ferreira sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Nome: Maria cruz Marinho silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 27.09 a 02.10.2021.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia.
Objetivo: realizar treinamento de implantação do Prontuário Eletrônico do 
cidadão (PEc/EsUs/aB) para as equipes de saúde da família e saúde Bucal.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 706114
Portaria Nº 496 de 17 de setembro de 2021.
Nome: daniele Marciano Moura.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5955657-1.
cPf: 042.914.432-69.
Período: 19 a 25.09.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém-Pa.
Objetivo: Participar de reuniões junto ao DDASS.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 706116

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 494 de 17 de setembro de 2021.
s. Efeitos na Port. Nº 447/31.08.2021
Nome: leomar Pires Pereira
cargo: agente de controle de Endemias
Matrícula/siape: 57207935
cPf: 252.586.212-00
Período: 13 à 17.09.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: redenção
Objetivo: Assessorar o município na coleta de análise fiscal do Plano de 
Vigilância sanitária e implantar e Monitorar iras (infecção relacionada 
à Saúde) e verificar o cumprimento do termo de intimação do Hospital 
regional e são Vicente
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 705817

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 673/2021–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 ma-
trícula nº 54187974/2-Hol e, no seu impedimento o servidor rodriGo 
da silVa PiNto, matricula nº 54181018/2, ambos lotados na divisão de 
Farmácia do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato 
Administrativo nº 123/2021, firmado com a MEDIMAC COMÉRCIO DE AR-
TIGOS MÉDICOS LTDA, que têm como objeto a aquisição de Equipamento 
de Proteção individual (EPi’s) para a divisão de farmácia. Processo nº 
2021/694626 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705862
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coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 123/2021-HoL
Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI’S).
data assinatura: 15/09/2021
Vigência: 15/09/2021 até 14/09/2022
Pregão nº 042/2020 - Processo nº 2021/694626
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 foNtE: 0103/0269
Valor Global: r$ 301.500,00 (trezentos e um mil e quinhentos reais)
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 foNtE: 0103/0301/0269
contratado: MEdiMac coMÉrcio dE artiGos MÉdicos ltda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 03.569.923/0001-46, sediada na rua Ema Gazzi 
Magnusson, nº 128, Bairro comercial Vitória Martini, indaiatuba-sP, cEP: 
13.347-630 fone: (91) 3935-1723,   e-mail: licitacao@medimac.com.br
ordenador: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 705833

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 173/2018-HoL
data assinatura:17/09/2021
Processo nº: 2021/357936
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 20/09/2021 A 19/09/2022       
Valor total do aditivo: de r$ 25.446,20 (vinte e cinco mil quatrocentos e 
quarenta e seis reais e vinte centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.33 fonte: 0103/0269
contratado dEcolaNdo tUrisMo E rEPrEsENtaÇÕEs ltda
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral

Protocolo: 695866

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicaÇÃo
Pregão eletrônico N°113/2021 – HoL
Objeto: PROCESSAMENTO de ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
data da abertura: 30/09/2021
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, 17 de setembro de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 706184

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 042/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 17/09/2021
Empresas contratadas: alfaMEd coMErcial EirEli Valor total: r$ 
30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
Objeto: contratação em caráter emergencial, para o fornecimento de com-
pressa estéril com 13 fios 7,5 x 7,5 cm - material técnico hospitalar para o pe-
ríodo de 02 (dois) meses, para abastecimento do Hospital ophir loyola – Hol.
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei n° 8.666/93
Processo nº 2021/932839
orçamento: ProJ/atiV: 10.302.1507.8880 foNtE: 0103/0269 ElEMENto 
dE dEsP: 339030
ordenador responsável: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 706182

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 042/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribui-
ções legais, resolve ratificar a disPENsa dE licitaÇÃo Nº 042/2021, 
em favor da empresa, alfaMEd coMErcial EirEli, para contratação em 
caráter emergencial, para o fornecimento de compressa estéril com 13 
fios 7,5 x 7,5 cm - material técnico hospitalar para o período de 02 (dois) 
meses, para abastecimento do Hospital ophir loyola – Hol, no valor total 
de r$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), com fundamento no art. 
24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/932839
Belém, 17 de setembro de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral

Protocolo: 706186

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 672/2021 – GaB/dG/HoL
o dirEtor GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/784035;
rEsolVE:
i – autorizar o afastamento da servidora fraNcilENE fraNco PiNto 
PErEira, ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, matricula nº 
5903919/4, a contar de 08/07/2021, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de MaUro cEsar fraNco PiNto (irmão) sem 
prejuízo de sua remuneração.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 08/07/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola,
Belém, 13 de setembro de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hol

Protocolo: 705744
Portaria Nº 675/2021 – 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 2021/1016169 de 
14/09/2021.
rEsolVE:
rEMaNEJar a partir de 01/09/2021, por necessidade de serviço, a servi-
dora aNa lUcia do socorro loBato BEssa, Enfermeiro, matrícula nº 
5851807/4, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do centro de 
Neurologia para a Agência Transfusional, deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de setembro de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 706125
Portaria Nº 674/2021 – 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 2021/1016169 de 
14/09/2021.
rEsolVE:
rEMaNEJar a partir de 01/09/2021, por necessidade de serviço, a ser-
vidora Maiara Batista loUrido dE sENa, Enfermeiro, matrícula nº 
5895248/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Agência 
transfusional para o centro de suporte de Enfermagem, deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de setembro de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 706122
Portaria Nº 678/2021 – 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 2021/565255 de 
26/05/2021.
rEsolVE:
i – rEMaNEJar a partir de 01/06/2021, por necessidade de serviço, a ser-
vidora EliZaNGEla NoBrE fErrEira, técnico de Enfermagem, matrícula 
nº 57216808/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da clínica 
2º dc para o c.t.i, deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/06/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de setembro de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 706132

FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 818/2021 – caPe/GP/FscMP, de 15 de seteMBro de 2021.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
CONSIDERANDO os termos da tramitação através do Processo nº 2021/999239;
rEsolVE: 
torNar sEM EfEito a Portaria nº514/2019 - GaPE/GP/fscMP, de 13/06/2019, 
que nomeou a Comissão de Avaliação do Absenteísmo da FSCMP;
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NoMEar osservidores abaixo relacionados para compor a referida comis-
são de avaliação do absenteísmo da fscMP:
tÍtUlar: MoNica ValErio da silVEira
sUPlENtE: EdNa dos saNtos raiol
titUlar: clElia aNdradE salUstriNo
sUPlENtE: iVaNGEla Maria dE soUZa dUartE
titUlar: fErNaNda da rocHa EstEVEs
sUPlENtE: caroliNa MEssEdEr ZaHlUtH
titUlar: carlos JEffErsoN saNtaNa dE soUZa 
sUPlENtE: caMila alVEs PErEira
titUlar: liNa cristiNa dE PaUla MaGNo
sUPlENtE: MYrNa lais daNtas GrEcia coUtiNHo
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 706283
Portaria Nº 813/2021 – GaPe/GP/FscMP, de 15 de seteMBro de 2021.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no DOE n° 33.864;
coNsidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/1004963;
rEsolVE:
NoMEar osservidores abaixo relacionados para compor a comissão de re-
sidência Multiprofissional da FSCMP, para o biênio 2021 à 2023;

MatricUla sErVidor sEtor carGo / fUNÇÃo Na coMissÃo
5072913/3 aNa tErEZa fradE dE araUJo GBio PsicÓloGo / coordENador

54190774/2 ciNtHia cristiNa soUsa dE MENEZEs 
da silVEira Gasf farMacÊUtico / VicE coordE-

Nador
 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 19/05/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 706278

errata
.

Portaria Nº 778/2021 – caPe/GP/FscMPa, PUBLicada No doe 
Nº 34.694 de 10/09/2021. referente às Férias da (s) servidor (as) 
listadas abaixo.

sErVidor(a) MatrÍcUla carGo sEtor oNdE sE lÊ: 
PErÍodo lEia-sE: PErÍodo

EstEr MiraNda da 
silVa PErEira 57193129/1 terapeuta 

ocupacional
Gerência do Núcleo 

Biopsicossocial
16/10/2021 a 
14/11/2021

18/10/2021 a 
16/11/2021

rosaNGEla dE al-
MEida PiNHEiro 5155673/1 assistente social Gerência do Núcleo 

Biopsicossocial
16/10/2021 a 
14/11/2021

18/10/2021 a 
16/11/2021

 rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
 Belém, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 706189

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 138/2021
Pae Nº 2021/870062
data: 17/09/2021
Valor total: r$403.638,10
Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS FRACASSADOS NA LICITAÇÃO PE 31/2021
Justificativa: Considerando a necessidade de abastecimento emergencial, so-
licita compra a fim de não causar prejuízos a rotina de atendimento aos clien-
tes internados nesta fundação. informa que os medicamentos correspondem 
a itens que foram fracassados e/ou dEsErtos No PrEGÃo 31.2021.
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer n.º 286/2021/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 17/09/2021
dotação orçamentária: funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits.
Elemento de despesa: 339030
CONTRATADA: ALFAMED COMERCIAL LTDA; CNPJ/MF: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: aV MarQUEs dE HErVal, Nº2106, cEP: 66.087-320, Bairro: 
Pedreira, cidade: Belém-Pa
tElEfoNE:(91)3277-2744 - (91)3276-8395 - (91)3276-8395
Valor: r$159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais)
coNtratada: cristalia ProdUtos QUiMicos farMacEUticos ltda 
cNPJ/Mf: 44.734.671/0001-51
ENdErEÇo: rodoVia itaPira-liNdoia, s/N, KM 14, cEP: 13.974-900, 
Bairro: faZ EstaNcia cristalia, cidade: itaPira-sP
tElEfoNE: (19) 3863-9500/ (19) 3863-9536
Valor: r$244.038,10 (duzentos e quarenta e quatro mil, trinta e oito 
reais e dez centavos)
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 706198

disPeNsa: 139/2021
Pae Nº 2021/938030
data: 17/09/2021
Valor: r$67.904,20  
Objeto: Aquisição de medicamento, ALBUMINA HUMANA 20%
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer n.º 280/2021/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 17/09/2021
dotação orçamentária:
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits.
Elemento de despesa: 339030
CONTRATADA: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA;  
cNPJ/Mf: 05.049.432/0001-00
ENdErEÇo: traV castElo BraNco, Nº2028, cEP: 66.063-000, Bairro:-
GUaMa, cidade: Belém-Pa
tElEfoNE: (91): 3249 8720
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 706201

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº139/2021
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
Objeto: Aquisição de medicamento, ALBUMINA HUMANA 20% 
Empresas: coMErcio E rEPrEsENtacoEs Prado ltda 
data: 17/09/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 706203
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº138/2021
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
Objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO - EQUIPO MACROGOTAS, 
iNJ.latEral EM Y
Empresas: ALFAMED COMERCIAL LTDA; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
farMacEUticos ltda
data: 17/09/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 706200

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 814/2021-caPe/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que são conferi-
das pelo decreto do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E s o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares ao servidor MicHEl fraNK da 
CUNHA HOLANDA, Enfermeiro - Generalista, lotação Gerência de Clíni-
ca Médica - GMEd, Matrícula Nº 57204704/1, no período de 03/10/2021 
a 01/11/2021, referente ao exercício de 2020, no período aquisitivo 
de 30/09/2020 a 29/09/2021 para fins de Regularização Funcional.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 15 de setembro de 2021
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP
Portaria Nº 815/2021-caPe/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que são conferi-
das pelo decreto do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E s o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares ao servidor JosE carlos lEal dE 
siQUEira, agente de artes Práticas, lotação coordenação de infraes-
trutura - ciNf, Matrícula Nº 54191407/1, no período de 01/10/2021 
a 15/10/2021, referente ao exercício de 2020, no período aquisitivo 
de 31/08/2020 a 30/08/2021 para fins de Regularização Funcional.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 15 de setembro de 2021
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 706178

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 812/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019, 
r E s o l V E:
torNar sEM EfEito o período de férias dos servidores listados abai-
xo, conforme Portaria nº. 778/2021 - caPE/GP/fscMP, publicada no doE 
Nº. 34.694 de 10/09/2021.
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sErVidor(a) MatrÍcUla carGo sEtor coNcEssÃo dE 
fÉrias ProcEsso

saMUEl dE oliVEira 
Mota 5174830/1 JorNalista

assessoria de 
comunicação e 

Eventos

18/10/2021 a 
16/11/2021 2021/992363

BrUNa da cUNHa 
GHaMMacHi 5911478/1 MÉdico s/ EsPE-

cialidadE
coordenação Uti 

Pediátrica
18/10/2021 a 
16/11/2021 2021/996789

rEGistrE - sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP
Portaria Nº 816/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019, 
considerando o processo nº 2021/999429
r E s o l V E:
torNar sEM EfEito o período de férias de MarJaNE aZEVEdo sEr-
RA, cargo Médico Pediatra, lotada na Gerência da Neonatologia, Matricula 
nº. 5445434/3, concedida de 16/09/2021 a 15/10/2021, conforme Por-
taria nº. 673/2021- caPE/GP/fscMP, publicada no doE Nº. 34.669 de 
13/08/2021.
rEGistrE - sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 706187

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 795/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 13 de seteMBro de 2021.

a PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
decreto do dia 10/08/2021, publicado no doE n° 34.666, de 11/08/2021,
CONSIDERANDO o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da Lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e Instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no DOE nº 33.138, de 01/06/2016;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2021/905259;
rEsolVE:
EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessen-
ta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) MarisEtH 
carValHo dE aNdradE, id. funcional nº 5681642/5, ocupante do cargo 
de Estatístico, lotado (a) na coordenação de Estatística - cEst desta fun-
dação, a contar de 01/09/2021;
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) EliaNE MoUra da 
silVa, funcional nº5955001/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotado 
(a) na Diretoria de Planejamento, Orçamento e Gestão - DPOG  desta Fun-
dação, a contar de 01/09/2021. 
.rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
Belém – Pa, 13 de setembro de 2021.
Walda clEoMa loPEs ValENtE dos saNtos
Presidente da fscMP, em exercício

Protocolo: 705951
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº125/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 
023/2021 - fscMP, Processo nº 2020/1013372, homologado pelo ordena-
dor de despesa, em 15/09/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura 
e eventual “MatErial tÉcNico HosPitalar,diVErsos Para Uso EM 
GErÊNcia dE ProcEssaMENto dE MatEriais E EstEriliZaÇÃo, 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 15/09/2021 a 
15/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:
loBato coMÉrcio dE ProdUtos HosPitalarEs ltda, Bairro agulha, 
cEP: 66.811.000, icoaraci/Pa, telefone: (91) 98414-6777 , inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 34.875.727/0001-34, e-mail: lobatohospitalar@gmail.com.
lotE/GrUPo

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

10

PaPEl GraU cirUrGi-
co, sElaGEM triPla, 
100MM X 100M rG Ms: 

isENto

dUotEc rolo 140 55,00 7.700,00

11

PaPEl GraU cirUrGi-
co, sElaGEM triPla, 
150MM X 100M rG Ms: 

isENto

dUotEc/       EstErilcarE rolo 180 78,73 14.171,40

12
PaPEl GraU cirUrGi-
co, sElaGEM triPla, 

200MM X 100M 
dUotEc/        EstErilcarE rolo 300 102,61 30.783,00

13

PaPEl GraU cirUrGi-
co, sElaGEM triPla, 
250MM X 100M rG Ms: 

isENto

dUotEc
EstErilcarE rolo 300 126,71 38.013,00

14

PaPEl GraU cirUrGi-
co, sElaGEM triPla, 
300MM X 100M rG Ms: 

isENto

dUotEc
EstErilcarE rolo 200 151,86 30.372,00

15

PaPEl GraU cirUrGi-
co, sElaGEM triPla, 
350MM X 100M rG Ms: 

isENto

dUotEc
EstErilcarE rolo 200 172,83 34.566,00

16

PaPEl GraU cirUrGi-
co, sElaGEM triPla, 
500MM X 100M rG Ms: 

isENto

dUotEc 
EstErilcarE rolo 80 261,34 20.907,20

total GEral r$ 176.512,60
 
ordENador rEsPoNsáVEl : dr BrUNo MENdEs carMoNa

Protocolo: 706317
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº123/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 
023/2021 - fscMP, Processo nº 2020/1013372, homologado pelo ordena-
dor de despesa, em 15/09/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura 
e eventual “MatErial tÉcNico HosPitalar,diVErsos Para Uso EM 
GErÊNcia dE ProcEssaMENto dE MatEriais E EstEriliZaÇÃo, 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 15/09/2021 a 
15/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

i.s costa cENtral tElEMEdiciNa EirEli, Bairro centro, cEP: 76310-000, rialma/Go, telefone: (62) 3397-2256 , 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 18.031.325/0001-05, e-mail: licitacao@centraltelemedicina.

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

17
 

reanimador Pulmonar com balão 
auto-inflável em SILICONE, válvula 

de admissão de ar com conexão 
para entrada de oxigênio. Registro 

na anvisa N° 81766600016.

HosPicENtEr
Pediátrico 100 170,00 17.000,00

 
ordENador rEsPoNsáVEl: dr  BrUNo MENdEs carMoNa

Protocolo: 706312
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº124/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 
023/2021 - fscMP, Processo nº 2020/1013372, homologado pelo ordena-
dor de despesa, em 15/09/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura 
e eventual “MatErial tÉcNico HosPitalar,diVErsos Para Uso EM 
GErÊNcia dE ProcEssaMENto dE MatEriais E EstErEliZaÇÃo, 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 15/09/2021 a 
15/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

sENso solUtioN Brasil tEcNoloGia ltda, Bairro Jardim floripa, cEP: 13208-703, Jundiai/sP, telefone: (11) 2923-
9876 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 29.290.243/0001-93, e-mail: diretoria@sensolutionbrasil.com.br.

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

28
 

indicador de selagem,apresentação: tira 
de papel,uso: teste p, rotina operacional, 
aplicação:monitorar qualidade seladoras 
hospitalares,dimensão: 180 x 75 mm,ca-
racterística adicional: usoem papel grau 

cirúrgico

ParasUrE 5 1.100,00 5.500,00

 
ordENador rEsPoNsáVEl: dr BrUNo MENdEs carMoNa

Protocolo: 706315
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01452
Valor: r$537,70
data: 13/09/2021
Objeto: Aquisição de  FLUDROCORTISONA 0,1MG, COMPRIMIDO e DES-
MoPrEssiNa 0,1 MG/Ml 2,5Ml sPraY
PaE nº 2021/897564   -  dispensa de licitação Nº 133/2021/fscMP
Orçamento: Funcional Programática: 10302150782880000; Fonte de Re-
curso: 0669008101; Elemento de Despesa: 33903000
CONTRATADA: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ENdErEÇo: Estrada do curuçamba, curuçamba, ananindeua/Pa, cEP: 
67.146-263
tElEfoNE: (91) 3346-0446 - 3282-0206
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 706196
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01459
Valor: r$12.120,00
data: 13/09/2021
Objeto: Aquisição de  MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 
PaE nº 2021/1008294   -  dispensa de licitação Nº 132/2021/fscMP
Orçamento: Funcional Programática: 10302150776840000; Fonte de Re-
curso: 0349008725; Elemento de Despesa: 33903000
CONTRATADA: E.R. TRINDADE; CNPJ/MF: 04.252.742/0001-65 ENDERE-
Ço: rua são francisco nº1104, Bairro Juazeiro, santa isabel/Pa, cEP: 
68.790-000 tElEfoNE: (91) 98814.4784
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 706197
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº122/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 
023/2021 - fscMP, Processo nº 2020/1013372, homologado pelo ordena-
dor de despesa, em 15/092021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura 
e eventual “MatErial tÉcNico HosPitalar,diVErsos Para Uso EM 
GErÊNcia dE ProcEssaMENto dE MatEriais E EstEriliZaÇÃo, 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 15/09/2021 a 
15/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

cirUBEl coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs dE ProdUtos MÉdicos E HosPitalar-EirEli, Bairro Guamá, cEP: 66.063-
495, Belém/Pa, telefone: (91) 3355-1366 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 05.323.167/0001-07, e-mail: comercial@

cirubel.com.br.

item Especificação Marca/fab. Qtd. Valor unitário Valor total
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Kit dilatador de denniston -autoclavá-
vel-com 5 peças WoMaN carE/EUa 20 900,00 18.000,00

32 Kit micronebulizador- adulto P/02-Não 
estéril rWr/Brasil 400 12,00 4.800,00

33 Kit Micronebulizador-infantil -P/02 
Não Esteril rWr/Brasil 400 12,00 4.800,00

total Geral r$ 27.600,00

 
ordENador rEsPoNsáVEl: dr BrUNo MENdEs carMoNa

Protocolo: 706279

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021 
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
Eletrônico 2021/487210 - Pregão Eletrônico Nº 058/2021 para contratação 
de empresa especializada para no fornecimento de mobiliário em Mdf para 
o novo Hemocentro regional de castanhal.
lotE ÚNico – W. r. dE oliVEira sErViÇos, iNdÚstria E coMÉrcio 
EPP. cNPJ: 16.550.802/0001-05 com a Proposta no Preço total de r$ 
32.999,65 (trinta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta 
e cinco centavos)
os autos do Processo administrativo Nº 2021/487210 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 706154
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021 
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
Eletrônico 2021/348903 - Pregão Eletrônico srP Nº 052/2021 para registro 
de preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos 
laboratoriais, para equipar agencias transfusionais que serão implantadas 
em hospitais do Estado do Pará.

itENs 01 e 02 – iNdrEl iNdUstria dE rEfriGEraÇÃo loNdriNENsE 
LTDA – CNPJ: 78.589.504/0001-86, com Proposta (ANEXO PAE - sequência 
317-318) no valor conforme abaixo:
item 01 – Valor unitário: r$ 17.000,00 – Valor total: 680.000,00
item 02 – Valor unitário: r$ 24.000,00 – Valor total: 480.000,00
total Global itens 1 e 2: r$1.160.000,00
itEM 03 – Vdr iNdUstria E coMErcio dE EQUiPaMENtos Para saÚdE 
LTDA – CNPJ: 34.994.114/0001-16, com Proposta (ANEXO PAE - sequência 
113) no Valor unitário: R$ 13.200,00 – Valor total: 264.000,00;
itEM 06 – f cardoso E cia ltda – cNPJ: 04.949.905/0001-63, com 
Proposta (ANEXO PAE - sequência 170) no Valor unitário: R$ 26.652,00 – 
Valor total: 533.040,00;
itEM 07 – QUicKBUM E-coMMErcE EirEli – cNPJ: 30.323.616/0001-64, 
com Proposta (ANEXO PAE - sequência 225) no Valor unitário: R$ 1.700,00 
– Valor total: 68.000,00;
itENs 4, 5 , 8 – restaram fracassados pois as empresas não atenderam 
a Qualificação Técnica.  
os autos do Processo administrativo Nº 2021/348903 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 706146
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2021 
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
Eletrônico Nº 2021/238081 - Pregão Eletrônico nº 060/2021 - aquisição de 
mobiliários tipo cadeira secretária giratória com braços, cadeira fixa sem 
braços, armário alto com tampo, mesa de trabalho tampo reto em madeira 
Mdf, estante de aço, longarina metálica 3 lugares e 2 lugares, para atender os 
setores da recepção de pacientes e setores da coaMB da fundação HEMoPa.
GrUPo 1 (itENs 1 a 9) – alMEida  Brasil coMÉrcio E iNdÚstria EirE-
li-EPP, cNPJ: 83.373.670/0001-80, com Proposta no valor de r$ 26.515,68 
(Vinte e seis mil e quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/238081 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 706147

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

Pae Nº 2021/795054
aUtora: EtiQUEtas HEMo ltda
rEQUErida: HiGH tEcH HEaltH rEPrEsENtaÇÕEs EirEli
 EXtrato dE JUlGaMENto E NotificaÇÃo
EMENta: dirEito adMiNistratiVo. licitaÇÃo. PrEGÃo ElEtrÔNi-
co. dENÚNcia dE UtiliZaÇÃo dE docUMENto falso Por PartE dE 
licitaNtE. fato coMProVado Nos aUtos. aPlicaÇÃo dE saNÇÕEs 
adMiNistratiVas À EMPrEsa licitaNtE. iMPEdiMENto dE licitar E 
coNtratar coM a UNiÃo, Estados, distrito fEdEral oU MUNicÍ-
Pios, BEM coMo dEscrEdENciaMENto No sicaf E/oU Nos sistEMas 
dE cadastraMENto dE forNEcEdorEs EstadUais a QUE sE rEfErE 
o iNciso XiV do art. 4º da lEi Nº 10.520/2002, PElo PraZo dE atÉ 5 
(ciNco) aNos, sEM PrEJUÍZo das MUltas PrEVistas EM Edital E das 
dEMais coMiNaÇÕEs lEGais, coM fUNdaMENto No art. 7º da lEi Nº 
10.520/2002. ENcaMiNHaMENto dE cÓPia dos aUtos ao MiNistÉrio 
PÚBlico Para aNálisE E o EVENtUal ofErEciMENto dE dENÚNcia 
Por criMEs coNtra a fÉ PÚBlica (cÓdiGo PENal, art. 297 – falsifica-
ÇÃo dE docUMENto PÚBlico) E coNtra a adMiNistraÇÃo PÚBlica (cÓdi-
Go PENal, art. 337-f – criME EM licitaÇÃo E coNtrato adMiNistratiVo).
ETIQUETAS HEMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 15.284.881/0001-97, com sede na rua rui 
Barbosa, nº 10, Bairro centro, itaparica-Ba, cEP 44.460-000, por seu re-
presentante legal,apresentou dENÚNcia E PEdido dE ProVidÊNcias em 
face da empresa HiGH tEcH HEaltH rEPrEsENtaÇÕEs EirEli, a qual, 
após a devida instrução do processo e o acolhimento do Parecer Jurídico 
nº 260/2021/AJUR/HEMOPA, teve a seguinte decisão da Presidência da 
fundação Hemopa:
“aplicar sanção administrativa à empresa HiGH tEcH HEaltH rEPrEsEN-
TAÇÕES EIRELI, a qual deverá ficar impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, distrito federal ou Municípios, bem como deverá ser des-
credenciada no sicaf e/ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
estaduais (http://www.compraspara.pa.gov.br/) a que se refere o inciso 
XiV do art. 4º da lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações le-
gais, com fundamento no art. 7º da lei nº 10.520/2002.
outrossim, por se tratar de fato, em tese, caracterizado como crime, deve-
se encaminhar cópia integral destes autos e do PaE nº 2021/183102 (pre-
gão eletrônico nº 032/2021) ao Ministério Público do Estado do Pará para, 
na qualidade de dominus litis, proceda à análise e eventual oferecimen-
to de denúncia em desfavor do representante legal da referida empresa, 
posto se tratar de crime contra a fé pública (CP, art. 297 – falsificação de 
documento público) e contra a administração Pública (art. 337-f – crime 
em licitação e contrato administrativo).”
Belém, 17 de setembro de 2021.
PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação Hemopa

Protocolo: 705971
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.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 481 de 20 de seteMBro de 2021
o diretor administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria Nº 562, de 13 de novembro de 2020, publicada no doE/Pa 
nº 34.409, de 17 de novembro de 2020;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 030/2021;
rEsolVE:
i – arquivar o processo administrativo nº 2021/385163, instaurado em 
face da empresa sEllBriM coNfEcÇÕEs E coMÉrcio do VEstUário E 
acEssÓrios ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 33.993.442/0001-35, publi-
cado no D.O.E. nº 34.640 no dia 15 de julho de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
alEXaNdrE da cUNHa fErrEira
diretor administrativo financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 705745

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 282/21
Nome: JENYffEr PrYscila fErrEira loBato
Matrícula: 5959439/1
cargo/ lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 11/09/2021 a 15/09/2021

Protocolo: 706029

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 343/2021
Objeto: Aquisição de OPME para realização de procedimento de paciente 
dos sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Valor: r$ 2725,00 (dois Mil, sEtEcENtos E ViNtE E ciNco 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: BiosaUdE ProdUtos HosPitalarEs ltda -ME
Endereço: travessa dom romualdo de seixas, 427, Vila reis, nº 51, Bair-
ro: Umarizal
BElÉM – Pará – cEP: 66050-110
telefone: (091) 32411150
E-mail: danisilva@biosaudenet.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 706078

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° termo aditivo ao contrato n° 117/2021
data da assinatura: 17/09/2021
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Realizar o acréscimo de aproximadamente 23,75% (Vinte e 
três vírgula setenta e cinco por cento) do valor do Contrato nº 117/2021.
Exercício: 2021
contratado: d crUZ coMErcial HosPitalar ltda.
Endereço: rua Joaquim Guarani, n° 51, Jardim das acácias.
itapevi – sP
cEP: 04.707-060
telefone: (11)2385-6884 / (11)5666-0483
ordenador: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 706191

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 62/FHcGV/2021
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para 
aquisição eventual de Produtos para saúde (PPs) utilizados na central de 

Material e Esterilização, com equipamentos em comodato, para atender 
as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna e da clínica de Hemodiálise Monteiro leite.
EMPrEsa(s) VENcEdora(s):

itEM EsPEcificaÇÃo QUaNt Valor UNitário VENcEdor

1.        

iNtEGrador QUÍMico: indicador químico tipo integrador, 
por mudança de limite/movimento frontal, onde  durante a 
esterilização a substância química funde e migra como um 
líquido através da mecha de papel, tipo 5, conforme norma 
aNsi/aaMi/iso 11.140-1, composto de uma tira de papel 
e um comprimido químico sensível a temperatura, tempo 
e vapor, acondicionados em uma embalagem composta 

por papel/filme e alumínio laminado, que permite efetuar o 
monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo 
de esterilização a vapor, com performance equivalente ou 

superior a curva de morte microbiana do Bacilo stearother-
mophillus. A embalagem deverá contemplar 03 (três) valores 
declarados: 121°c, 135° e uma temperatura intermediaria 
correlacionadas com o tempo de morte do bacilo, e na tem-

peratura de 121° deverá reagir a partir de 16,5 min.

57.000 r$ 0,50

d crUZ 
coMErcial 
HosPitalar 

ltda

2.        

PacotE tEstE PlUs BoWiE & dicK: Pacote teste para 
verificação da eficiência da bomba de vácuo de autoclaves, 

de acordo com a iso 11140-1 e isso 11140 partes 5, 
constituído por duas folhas de teste impressas com indicador 
químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas 
de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem 
que forma um pacote. o pacote é embalado em não tecido 
descartável e fechado por um rótulo indicador que indica a 

exposição ao vapor. a folha de teste principal consiste de um 
indicador químico impresso em um padrão diagonal em cor 

amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uni-
forme, dentro do espectro de cores compreendendo entre o 

marrom escuro e a cor preta. o pacote teste também contém 
uma folha de alerta, que possui um indicador químico que 

muda de cor amarela para os espectros de cores compreen-
didos entre marrom escuro e a cor preta, quando detectado 

qualquer falha na bomba de vácuo.

1.400 r$ 8,50
is 8 iNtErNa-

tioNal
sUPPliEs iMPo

3.        

PacotE tEstE dEsafio coM iNdicador BiolÓGico dE 
lEitUra sUPEr-ráPida E iNtEGrador QUÍMico: Pacote 

teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador 
Biológico de leitura super-rápida, do tipo autocontido, para 

o monitoramento do processo de esterilização a vapor, 
com tempo de resposta final negativa de 20 minutos a 50 

minutos, por método de fluorescência e um Integrador 
Químico tipo 5, conforme norma aNsi/aaMi/iso 11140-1, o 
pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização 
a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 
campos aaMi. o indicador Biológico deverá ser composto por 
uma câmara contendo uma população microbiana maior que 
1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de 
Geobacillus stearothermophillus (ATCC 7953 com certificado 
de Qualidade assegurada). a câmara contendo os esporos 

deverá estar acondicionada em uma ampola plástica 
transparente e termorresistente, contendo uma ampola de 
vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento 
dos micro-organismos, dispositivo para quebra da ampola e 
material de não tecido. deverá acompanhar 02 incubadoras 
de leitura em sistema de COMODATO conforme especificação 

no item 14.5 das obrigações do comodante.

1.400 r$ 58,00
d crUZ coMEr-

cial HosPitalar 
ltda

4.        

PacotE tEstE dEsafio coM iNtEGrador QUÍMico tiPo 
5 coM lEitUra Por MUdaNÇa dE liMitE: Pacote teste 

desafio pronto, de uso único, composto por um Integrador 
Químico tipo 5, conforme norma aNsi/aaMi/iso 11140-1, 

posicionado em um substrato poroso embrulhado em 
embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar 
o processo de esterilização a vapor, com desempenho equi-
valente ao pacote teste de 16 campos aaMi, para liberação 
de cargas subsequentes que não contenham implantes. o 

integrador químico é composto de uma mecha de papel e de 
uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, 
acondicionadas em uma embalagem composta por papel/

filme e alumínio laminado. Integrador de movimento frontal 
(não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização 
a vapor, a substância química funde e migra como um líquido 

de coloração escura através da mecha de papel,etc...

4.200 r$ 15,80 dEVaNt carE 
coMErcial ltda

5.        

sistEMa dE tEstE Para QUalificaÇÃo oPEracioNal E 
MoNitoraMENto dE rotiNa dE ProcEssos dE sElaGEM. 

fita indicadora, desenvolvida para caracterizar e mostrar 
visualmente a integridade da faixa de selagem em envelopes 
de PaPEl GraU cirÚrGico E tYVEK. são indicadas para o 
uso durante a qualificação operacional do equipamento de 

selagem e embalagens envolvidas.

1.000 r$ 3,50
d crUZ coMEr-

cial HosPitalar 
ltda

6.        

dEtErGENtE PrÉ-liMPEZa: detergente pronto uso para 
pré-lavagem instrumentais, disponível em frasco entre 700 e 
1000 ml para uso com gatilho spray dispensador de espuma, 

sem risco de suspensão de partículas, não possuir cloro, 
possuir formulação com pH neutro, desengordurante, não 

corrosivo e livre de aldeído. apresentar atividade enzimática 
proteolítica e amiolítica comprovada, conforme rdc nº 55/12

200 r$ 44,90

loBato 
coMErcio dE 

ProdUtos 
HosPitalarEs 

ltda
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7.        

dEtErGENtE ENZiMático: detergente enzimático para 
limpeza de artigos médicos hospitalares compostos por 5 

(cinco) ou 6 (seis) enzimas, detergente não iônico/ aniônico, 
pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para 
ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para 

processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápi-
da, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma 
concentrada ou diluída. deverá acompanhar 01 lavadoras ul-
trassónica em sistema de COMODATO conforme especificação 

no item 14.6 das obrigações do comodante.

750.000
 (litros

diluídos)
r$ 0,11

NoVa MÉdica 
coMErcio E 
sErViÇos dE 

ProdUtos Hos-
PitalarEs

8.        

LUBRIFICANTE MINERAL: Solução lubrificante a base de óleos 
minerais sem silicone disponível em frasco entre 700 e 1000 

ml para uso com gatilho spray, especialmente formuladas 
para prevenir corrosão e travamento das articulações de 

instrumentais cirúrgicos e outros materiais. É um lubrificante 
não oleoso, hidrossolúvel totalmente permeável ao vapor da 

esterilização. frascos de 1l.

05 r$ 49,84

NoVa MÉdica 
coMErcio E 
sErViÇos dE 

ProdUtos Hos-
PitalarEs

9.        

rEMoVEdor dE oXidaÇÃo: solução especialmente formu-
lada para remoção de manchas, oxidações e placas minerais 

em instrumentais cirúrgicos e outros materiais fabricados 
em aço inox.

2.500
litros 

diluídos
r$ 3,28

NoVa MÉdica 
coMErcio E 
sErViÇos dE 

ProdUtos Hos-
PitalarEs

10.     

UMIDIFICADOR: Umidificador para oxigênio medicinal 
contendo: copo de material plástico resistente, capacidade 
de 250 ml, com gravação da marca e dos níveis mínimo e 
máximo e tampa de material plástico e conector de rosca 
cromado de entrada com rosca fêmea DISS de oxigênio e 
saída com bico para tubo flexível, compatível com a marca 

ProtEc existente na fHcGV 

300 r$ 20,00

cirUBEl 
coMErcio E rE-
PrEsENtaÇÕEs 
dE ProdUtos 

MEdicos

11.     

tEstE laVadora UltrassÔNica E tErModEsiNfEctora: 
indicador químico aplicado sobre um carreador em aço inoxi-
dável, para monitorar a eficácia de limpeza em equipamentos 
automáticos, lavadoras termodesinfectoras e ultrassônicas, 

cuja composição simula sangue humano conforme as provas 
de sujidade descritas na norma EN 15883. Isento de sangue 

e atóxico. Projetado para ser utilizado em um dispositivo 
desafio padrão em aço inoxidável resistente a corrosão e 

atrito para validação de processo de limpeza em lavadoras 
termodesinfectadora, e em dispositivo desafio padrão em 

plástico e/ou silicone para lúmen para validação de processo 
de limpeza em lavadoras ultrassônicas.

2.100 r$ 27,99 dEVaNt carE 
coMErcial ltda

12.     

iNdicador QUÍMico Para MoNitorar tEMPEratUra 
dE laVadoras tErModEsiNfEctadora para controle 
de termo- desinfecção. termômetro de mudança química 

irreversível (permanente) que grava e registra instantane-
amente a temperatura das superfícies dos equipamentos 

de lavagem. dever ter temperaturas calculadas, fornecidas 
na janela do sensor para assegurar que a lavadora está 

atingindo a temperatura desejada. Cada registrador deve 
conter quatro grandes janelas de indicação de 6mm de diâ-
metro nas diferentes calibragens, 71°c, 77°c, 82°c, e 88°c 

aproximadamente. o indicador deve mudar totalmente de cor 
após a exposição apropriada à temperatura desejada a ser 

atingida, constituído de cobertura plástica resistente ao calor 
para encapsular os indicadores químicos termossensíveis e 

protegê-los de contaminação por solventes, sujeiras, sangue, 
água e altas temperaturas.

500 r$ 13,96
d crUZ coMEr-

cial HosPitalar 
ltda

13.     

PaNos dE liMPEZa/liMPadorEs dEscartáVEis:  panos 
de limpeza de uso prolongado especifico par SECAGEM 

de instrumentais e FORRAÇÃO de bandejas, autoclavável, 
feitos de polipropileno e celulose, possuir alta capacidade de 
absorção de líquidos e alta resistência. Tamanho: 28 x 41,5 

cm aproximadamente. cor branca ou bege.

150 caNcElado No JUlGaMENto

14.     

MEdidor dE liMPEZa Ultra-sÔNica – medidor de limpeza 
ultrassônica para monitoramento do nível de energia ultras-
sônica durante a limpeza dos instrumentais; apresentação 

em frascos transparentes, pronto uso e com resultado fácil e 
imediato por mudança de cor, em conformidade com a norma 

EM iso 15883

120 r$ 45,00 dEVaNt carE 
coMErcial ltda

15.     

tEstE dE sUJidadE Para tErModEsiNfEctora - teste de 
Sujidade para Termodesinfectora composto por uma mistura 

na forma de tinta em pó, que simula as características do 
sangue e de outras matérias orgânicas. acrescentar água, 

agitar, aplicar a mistura no instrumental que será submetido 
à lavagem. O teste de sujidade adverte clara e visualmente 

quanto a qualquer falha na eficiência do equipamento. 
formulação atóxica. Embalagem em frasco de até 70ml com 

tampa rosqueavel e pincel aplicador.

30 r$ 168,00
d crUZ coMEr-

cial HosPitalar 
ltda

Lote i

16.     

PaPEl GraU cirÚrGico: Embalagem para esterilização 
em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno 
laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a 

vapor, oxido de etileno e radiação gama.

110 r$ 57,61
GUilBEr 

farMacÊUtica 
coMErcio ltda

17.     

PaPEl GraU cirÚrGico: Embalagem para esterilização 
em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno 
laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a 

vapor, oxido de etileno e radiação gama

100 r$ 71,05
GUilBEr 

farMacÊUtica 
coMErcio ltda

18.     

PaPEl GraU cirÚrGico: Embalagem para esterilização 
em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno 
laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a 

vapor, oxido de etileno e radiação gama.

100 r$ 90,00
 

GUilBEr 
farMacÊUtica 
coMErcio ltda

19.     

PaPEl GraU cirÚrGico: Embalagem para esterilização 
em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno 
laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a 

vapor, oxido de etileno e radiação gama.

150 r$ 115,37
GUilBEr 

farMacÊUtica 
coMErcio ltda

20.     

PaPEl GraU cirÚrGico: Embalagem para esterilização 
em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno 
laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a 

vapor, oxido de etileno e radiação gama.

60 r$ 171,72
GUilBEr 

farMacÊUtica 
coMErcio ltda

21.     

PaPEl GraU cirÚrGico: Embalagem para esterilização 
em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno 
laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a 

vapor, oxido de etileno e radiação gama.

30 r$ 199,07
GUilBEr 

farMacÊUtica 
coMErcio ltda

22.     

PaPEl GraU cirÚrGico: Embalagem para esterilização 
em papel grau cirúrgico 70g/m²+ poliéster + polipropileno 
laminado, impresso com tinta indicativa para esterilização a 

vapor, oxido de etileno e radiação gama.

24 r$ 229,82
GUilBEr 

farMacÊUtica 
coMErcio ltda

Lote ii

23.     

BoBiNa dE filME Plástico MUltilaMiNado 4 caMadas: 
composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, 
com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. 
O filme de 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de 

modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. 
abertura asséptica do envelope pós formados, com indicação 

do ponto de abertura

 
200 caNcElado No JUlGaMENto

24.     

BoBiNa dE filME Plástico MUltilaMiNado 4 caMadas: 
composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, 
com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. 
O filme 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de 

modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. 
abertura asséptica do envelope pós formados, com indicação 

do ponto de abertura.

 
50 caNcElado No JUlGaMENto

25.     

BoBiNa dE filME Plástico MUltilaMiNado 4 caMadas: 
composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, 
com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. 
O filme 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de 

modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. 
abertura asséptica do envelope pós formado, com indicação 

do ponto de abertura.

 
50 caNcElado No JUlGaMENto

26.     

BoBiNa dE filME Plástico MUltilaMiNado 4 caMadas: 
composto de poliéster e polipropileno de gramatura 45 m2, 
com variação de ± 10% selados com solda tripla em filme. 
O filme 4 Camadas deverá possuir alta complexidade de 

modo a que proporcionar um sistema de barreira microbiana. 
abertura asséptica do envelope pós formados, com indicação 

do ponto de abertura

80 caNcElado No JUlGaMENto

Lote iii

27.     

KIT PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL: Conjunto micronebu-
lizador para inalação individual de oXiGÊNio, desmontável, 

atóxico, de fácil esterilização, contendo uma máscara plástica 
adUlto com elástico, 01 copo micronebulizador com fecha-
mento em rosca e adaptador da máscara na lateral da tampa 
(em “L”, para melhor acomodação do paciente em decúbito 

no momento do procedimento) e 01 extensão.

100 r$ 11,05

cirUBEl 
coMErcio E rE-
PrEsENtaÇÕEs 
dE ProdUtos 

MEdicos

28.     

KIT PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL: Conjunto micro nebuli-
zador para inalação individual de e oXiGÊNio, desmontável, 
atóxico, de fácil esterilização, contendo uma máscara plástica 
iNfaNtil com elástico, 01 copo micronebulizador com fecha-
mento em rosca e adaptador da máscara na lateral da tampa 
(em “L”, para melhor acomodação do paciente em decúbito 

no momento do procedimento) e 01 extensão.

150 r$ 11,05

cirUBEl 
coMErcio E rE-
PrEsENtaÇÕEs 
dE ProdUtos 

MEdicos

29.     

KIT PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL: Conjunto micro nebuli-
zador para inalação individual de ar coMPriMido, desmon-
tável, atóxico, de fácil esterilização, contendo uma máscara 

plástica adUlto com elástico, 01 copo micronebulizador com 
fechamento em rosca e adaptador da máscara na lateral da 
tampa (em “L”, para melhor acomodação do paciente em 
decúbito, no momento do procedimento) e 01 extensão.

100 r$ 11,90

cirUBEl 
coMErcio E rE-
PrEsENtaÇÕEs 
dE ProdUtos 

MEdicos

Lote iV

30.     

FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO: Conjunto para aspiração 
de secreção para rede de ar coMPriMido contendo 01 

frasco de vidro de 500ml coM a VálVUla, compatível com a 
marca ProtEc existente na fHcGV.

150 r$ 150,56

NoVa MÉdica 
coMErcio E 
sErViÇos dE 

ProdUtos Hos-
PitalarEs

31.     

frasco colEtor dE sEcrEÇÃo: frasco de vidro para aspi-
ração de secreção para rede de ar comprimido ou vácuo de 

500ml que permita o encaixe das válvulas, compatível com a 
marca ProtEc existente na fHcGV.

50 r$ 150,56

NoVa MÉdica 
coMErcio E 
sErViÇos dE 

ProdUtos Hos-
PitalarEs

32.     

FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO: Conjunto para aspiração 
de secreção para rede de VácUo contendo 01 frasco de vidro 
de 500 ml coM a VálVUla, compatível com a marca ProtEc 

existente na fHcGV.

150 r$ 201,96

NoVa MÉdica 
coMErcio E 
sErViÇos dE 

ProdUtos Hos-
PitalarEs

Lote V

33.     

CONJUNTO MACRONEBULIZADOR: Conjunto de nebulização 
contínua, constituídos de um Macronebulizador 500 ml, com 
tampa injetada em nylon e conexão de entrada e saída nor-
matizados pela aBNt, copo de 500ml de plástico policarbo-

nato, uma traqueia adulto de 1,20 m de silicone autoclavável 
com interno liso e máscara facial em PVc, compatível com a 

marca ProtEc

50 r$ 198,07

loBato 
coMErcio dE 

ProdUtos 
HosPitalarEs 

ltda
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34.     
traQUEia MacroNEBUliZador: traqueia em silicone 22 x 

1200 mm adulto
 

50 r$ 156,08

loBato 
coMErcio dE 

ProdUtos 
HosPitalarEs 

ltda
Lote Vi

35.     

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas em ambas as 
extremidades com cabo antiderrapante. comprimento de 17 
cm aproximadamente para limpeza de instrumentais cirúrgi-
cos delicados. Tamanho das cerdas: na extremidade fina com 

2 cm e na extremidade larga 3 cm aproximadamente

400 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

36.     

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas cabo anatômi-
co, para limpeza de produtos de grande porte (cuba rim, ban-
dejas, bacias) comprimento total de 25 cm aproximadamente 

e cerdas de entre 2 cm e 3 cm.

20 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

37.     

Escova com cerdas em nylon antimicrobiana cabo antiderra-
pante e pega confortável para limpeza de caixas e conteiners; 

de comprimento aproximado entre 17 cm e 18 cm. cerdas 
com rolo de tamanho entre 1,50 a 1,75 cm x 6 a 7 cm.

20 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

38.     

Escova com cerdas em nylon antimicrobiana com cabo 
longo antiderrapante e pega confortável, para limpeza dos 

frascos de aspiração de 5 litros comprimento de 30 cm 
aproximadamente

15 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

39.     

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas, reutilizável, 
cabo em aço torcido, flexível para limpeza de instrumentais 
canulados e com angulação tamanho entre 10 mm x 61cm 

de comprimento aproximadamente.

50 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

40.     

cerdas Macias para limpeza macia de cânulas e instrumen-
tais longos de difícil acesso, com cerdas de nylon e fibras 

de poliéster, para limpeza, secagem e inspeção de material 
canulado medindo entre 6mm x 15 m aproximadamente.

06 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

41.     
Escova para jarros e tubos de ensaio com cerdas em nylon 

para jarros, frascos de aspiração de 500ml e tubos de ensaio. 
Medidas aproximadas de 36cm x 7mm

20 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

42.     

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas, reutilizável 
cabo em aço torcido, flexível para limpeza de instrumentais 
canulados e com angulação tamanho aproximado 10 mm x 

31 cm de comprimento aproximadamente

30 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

43.     

Escova endoscópica reutilizável, para lavagem do urete-
roscópio com medidas aproximadas de 77 cm x 5mm x 22 
mm (comprimento x diâmetro da escova x comprimento 

da escova)

20 caNcElado Por iNEXistÊNcia dE 
ProPosta

total do PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 62/fHcGV/2021:
r$ 517.192,78 (Quinhentos e dezessete mil, cento e noventa e dois reais 
e setenta e oito centavos).
Belém/Pa, 16 de setembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 705753

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 134/2021
Valor: r$ 1.412,00 (Mil QUatrocENtos E doZE rEais)
Objeto: Aquisição de OPME’S para realização de procedimento em paciente 
do sUs, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Data de Ratificação: 16/09/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: M.r.BioMEdica rio PrEto ltda
Endereço: av. Murchid Homsi, n.º 2313 - Jardim santa Maria - são José 
do rio Preto /sP
cEP: 15.080-210
telefone: (91) 981364748 / (17) 3227-3234
E-mail: mrbiomedica@terra.com.br
ordenadora:  ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 706002
disPeNsa: 133/2021
Valor: r$6.960,00 (sEis Mil, NoVEcENtos E sEssENta rEais)
oBJEto: aQUisiÇÃo EMErGENcial dE lENÇol dEscartáVEl, Para rE-
PosiÇÃo, aBastEciMENto E distriBUiÇÃo ENtrE os sEtorEs dEsta 
fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital dE clÍNicas GasPar ViaNNa 
— fPEHcGV.
data dE ratificaÇÃo: 15/09/2021
fUNdaMENto lEGal: art. 24, iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENto: 2021
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.7684
ElEMENto: 339030
foNtE do rEcUrso: 0149008950
PlaNo iNtErNo: 7684coVidPa
oriGEM do rEcUrso: EstadUal
coNtratado:
NoME: E. r. triNdadE - EPP

ENdErEÇo: rUa da rEPÚBlica, 1525 – cENtro – saNta iZaBEl do 
Pará/Pa
cEP: 68.790-000
tElEfoNE: (91) 3014-7418 / 3019-2606
E-Mail: triMEdPa@GMail.coM
ordENadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 705979

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 188/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 188/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 63/2021/fHcGV, Processo nº 2021/363326, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 08/09/2021.
oBJEto: aquisição eventual de kit de linhas arterial e venosa para hemodi-
álise para atender a necessidade de 12 (doze) meses no serviço de terapia 
renal substitutiva (strs) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite 
(cHMl) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV).
ViGÊNcia: 15/09/2021 a 14/09/2022.
EMPrEsa: BioMEd ProdUtos MÉdicos E HosPitalarEs ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 93.248.979/0001-
00, inscrição Estadual nº 096/2115037, com sede na avenida teixeira 
Mendes, 588, Vila Jardim, Porto alegre/rs, cEP: 91.330-391.

itEM EsPEcificaÇÕEs QUaNt Marca  faBri-
caNtE

Valor UNi-
tário r$

Valor
total r$

1

Kit liNHas adUlto (linha arterial e venosa), 
Material estéril, atóxico, apirogênico, descartável, 

catabolha, com 2 isoladores de pressão conec-
tados as linhas arterial e venosa, com trava tipo 

clamp, tubo condutor de PVc grau médio.

10000 BioMEd GiaNt r$ 14,33 r$ 143.300,00

Valor total:  
r$ 143.300,00

        

* o valor global estimado desta ata é r$ 143.300,00 (cento e quarenta e 
três mil e trezentos reais).
dra iVEtE GadElHa VaZ
ordENadora rEsPoNsáVEl.

Protocolo: 705747
decisÃo adMiNistratiVa 
ProcEsso N° 2021/520706,  N° 2020/219747, N° 2020/233740, N° 
2020/350140. 2020/441360
acato o despacho da asJUr e, autorizo a conversão de penalidade de sus-
pensão do direito de licitar e contratar com esta fHcGV pelo prazo de 12 
(doze) meses em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sendo aplicada 
a penalidade de Advertência. Mantida a aplicação da multa de 10% sobre 
o valor das notas de empenho, objeto do descumprimento das obrigações 
pactuadas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 10 de setembro de 2021
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 706247

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 079/2021 de 15 de setembro de 2021.
Nome: Maria Karem dos santos fernandes
cargo: administradora
Matrícula: 57211829-2
cPf: 634.210.542-15
Período: 23.09.21
Nº de diárias: 1/2(meia)
origem: salinópolis/Pa
destino: Belém/Pa
Objetivo: Participar de palestra “Novidades da Lei nº 9.230/2021, Adoção 
do Pad simplicado e tad, a ser realizada na aGE-Pa.
ordenador de despesas: lUaNa KEllY NoroNHa loiola
Portaria Nº 080/2021 de 15 de setembro de 2021.
Nome: Lorannio Silva Araújo
cargo: Motorista
Matrícula: 55585570-1
cPf: 705.203.482-49
Período: 23.09.21
Nº de diárias: 1/2(meia)
origem: salinópolis/Pa
destino: Belém/Pa
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Objetivo: conduzir a servidora para Participar de palestra “Novidades da 
lei nº 9.230/2021, adoção do Pad simplicado e tad, a ser realizada na 
aGE-Pa.
ordenador de despesas: lUaNa KEllY NoroNHa loiola

Protocolo: 706296

.

.

secretaria de estado 
de traNsPortes

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 012/2021.
oBJEto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 2º Núcleo regional, na região de integração do caetés.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de Licitação torna público o resultado da Concorrência Pública 
nº 012/2021 – sEtraN.
Vencedora: coNstrUaMEc – coNstrUo aGricUltUra MEcaNiZada s/a
Valor: r$ 24.759.078,44
Belém, 17 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 706149

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo de eMPresas
Modalidade: concorrência
Número: n.º 021/2021.
oBJEto: restauração da rodovia Pa-279 lote ii, trecho: Perim. Urb. de 
água azul do Norte / tucumã, com extensão de 83,00 Km, na região de 
integração Araguaia, sob a jurisdição do 6º Núcleo Regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação, comunica os interessados na licitação em refe-
rência, que, no dia 23 de setembro de 2021, às 09h00min, será realizada 
a sessão de abertura e julgamento das propostas financeiras das empresas 
habilitadas no certame, no auditório da sEtraN, na av. almirante Barroso, 
nº 3639, 2º andar – souza – Belém/Pa.
Belém, 17 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 706151
resULtado do JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo e 
coNVocaÇÃo das eMPresas
Modalidade: concorrência
Número: n.º 007/2021.
oBJEto: Pavimentação da Pa-477, trecho Ent. Pa-153 / Piçarra, sub-tre-
cho Ent. Vicinal armazém castro / Piçarra, com extensão de 13,30 km, 
na Região de integração Carajás, sob a jurisdição do 5º Núcleo Regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento dos Re-
cursos administrativos: a comissão reconsiderou sua decisão e HaBilitoU 
a empresa coNstrUMaBE coNstrUtora ltda. as empresas habilitadas 
ficam desde já convocadas para a data de 22/09/2021, às 09h00min, para 
abertura e julgamento das propostas de preços relativos à Concorrência 
Pública n°007/2021.
Belém, 17 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 706148
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência     Número: n.º 003/2021.
oBJEto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 8º Núcleo regional, na região de integração do tocantins.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de Licitação torna público o resultado parcial da Concorrência 
Pública nº 003/2021 – sEtraN.
1ª Classificada: B. A. MEIO AMBIENTE LTDA.
Valor: R$ 3.583.776,72 (Três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, se-
tecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da sEtraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – souza – Belém/Pa.
Belém, 17 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 706143
coNVocaÇÃo de eMPresas
Modalidade: concorrência
Número: n.º 022/2021.
oBJEto: restauração e conservação da rodovia Pa-150, no trecho: km 
285,10 (Ponte Igarapé Gavião) ao km 231,13 (Ponte Mojuzinho), na Região 
de integração do Lago de Tucuruí, sob jurisdição do 5º Núcleo Regional.

a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação, comunica os interessados na licitação em refe-
rência, que, no dia 21 de setembro de 2021, às 09h00min, será realizada 
a sessão de abertura e julgamento das propostas financeiras das empresas 
habilitadas no certame, no auditório da sEtraN, na av. almirante Barroso, 
nº 3639, 2º andar – souza – Belém/Pa.
Belém, 17 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 706155
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 024/2021.
oBJEto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, de estrutura 
mista (aço e concreto) sobre o rio alto acará, (280,00m x 10,00m), loca-
lizado na Pa-256, trecho: ao-475 / Pa-451, no Município de acará, sob a 
Jurisdição do 7° Núcleo regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de Licitação torna público o resultado parcial da Concorrência 
Pública nº 024/2021 – sEtraN.
1ª Classificada: CONSÓRCIO INTEGRA PA-256, constituído pelas empresas 
PaUlitEc coNstrUÇÕEs ltda. e coPEM coNstrUtora ParaENsE dE 
EstrUtUras MEtálicas s/a.
Valor: r$ 47.591.938,75 (Quarenta e sete milhões, quinhentos e noventa e 
um mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da sEtraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – souza – Belém/Pa.
Belém, 17 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 706156
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: tomada de Preço.
Número: n.º 017/2021.
oBJEto: construção de Pátios para implantação de Balanças de controle 
de Pesagem de Veículos nas rodovias Pa-252 e Pa-150, na região de inte-
gração do Lago de Tucuruí, sob jurisdição dos 4º e 5º Núcleos Regionais.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da tomada de 
Preço nº 017/2021 – sEtraN.
1ª Classificada: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO INDIANA LTDA.
Valor: R$ 3.033.336,97 (Três milhões, trinta e três mil, trezentos e trinta e 
seis reais e noventa e sete centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da sEtraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – souza – Belém/Pa.
Belém, 17 de setembro de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 706158
eXtrato de ordeM de serViÇo
ordem de serviço n°: 026/2021-dirtec
Processo: 2020/764495
Partes: sEtraN-secretaria de Estado de transportes   cNPJ - 
04.953.717/0001-09 e   d fátiMa coNstrUtora ltda     cNPJ - 
22.208.322/0001-63
Objeto: Construção e Pavimentação da PA-160 (Vicinal VS-53), com ex-
tensão de 26,60 km, trecho Canaã dos Carajás / Entroncamento BR-155 
(Posto 70), na Região de Integração Carajás, sob a jurisdição do 5º Núcleo 
regional.
Modalidade de licitação: cP-010/2021-001
contrato: 029/2021
Valor contratual: r$ 28.656.752,57
Prazo de Execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco ) dias
Vigência: 06/08/2021 à 05/08/2022
data: 06/08/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da silveira

Protocolo: 706162

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação 701209 referente ao 2º termo de apostilamento do con-
trato 017/2017-cPH, publicado no doE 34.692 de 08 de setembro de 2021,
onde se lê: a partir do presente termo de apostilamento o valor global do 
contrato nº 017/2017, referente aos serviços no município de curuá, passa 
a ser de r$ 4.021.733,32 (quatro milhões, vinte e um mil, setecentos e 
trinta e três reais e trinta e dois centavos) e, referente aos serviços no mu-
nicípio de terra santa passará a ser de r$ 4.891.718,65 (quatro milhões, 
oitocentos e noventa e um mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e 
cinco centavos).
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leia-se: a partir do presente termo de apostilamento o valor global do 
contrato nº 017/2017, referente aos serviços no município de curuá, pas-
sa a ser de r$ 4.021.733,32 (quatro milhões, vinte e um mil, setecentos 
e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e, referente aos serviços no 
município de santana do tapará passará a ser de r$ 4.891.718,65 (quatro 
milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e dezoito reais e ses-
senta e cinco centavos).

Protocolo: 705742

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 696/2021 – arcoN - Pa, de 17 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 2021/613435 rEsolVE: i – aUtoriZar caNdido rodriGUEs MoN-
tEiro, matricula nº 5432065/2, ocupante do cargo de Motorista a gozar 
Quinze (15) dias de férias, concedida através da Portaria N.º 470/2021 
de 01/07/2021, publicado no doE n° 34.629 referente ao período aquisiti-
vo 2020/2021, no período de 13/09/2021 a 27/09/2021. ii – o efeito desta 
Portaria retroagirá a contar de 13/09/2021. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErViÇos PÚBli-
cos do Estado do Pará, 17 dE sEtEMBro 2021. dENisE rodriGUEs 
BraNdao PiMENta diretor Geral em exercício – arcoN-Pa

Protocolo: 706050
Portaria Nº 697/2021 – arcoN - Pa, de 17 de seteMBro 2021. 
O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públi-
cos 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 dispos-
to no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; Considerando 
o Processo Eletrônico n.º 2021/905094 rEsolVE: i – aUtoriZar Mar-
cos alEXaNdrE silVa dE soUZa, matricula nº 5893336/3, ocupante do 
cargo de auxilar em regulação a gozar dezoito (18) dias de férias, con-
cedida através da Portaria N.º 058/2021 de 10/02/2021, publicado no 
doE n° 34.489 referente ao período aquisitivo 2020/2021, no período de 
13/09/2021 a 30/09/2021. ii – o efeito desta Portaria retroagirá a contar 
de 13/09/2021. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErViÇos PÚBlicos do Estado do Pará, 
17 dE sEtEMBro 2021. dENisE rodriGUEs BraNdao PiMENta diretor 
Geral em exercício – arcoN-Pa

Protocolo: 706064

.

.

coNtrato
.

extrato de 1º termo aditivo ao contrato de Nº03/2020
Partes: Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do 
ParáARCON-PA/Imprensa Oficial do Estado do Pará-IOEPA.
Objeto: Publicações no Diário Oficial do Estado. Justificativa: Acréscimo 
de 25%.
fundamento legal: artigo 65 §1 da lei federal n° 8.666/93.Valor estimado: 
r$ 10.000,00 (dez mil reais). dotação orçamentária: 04.131.1508.8233c.
fonte/Natureza da despesa: 0261_0661.
ordenador responsável: denise rodrigues Brandão Pimenta.
contratada: ioEPa
c.N.P.J. N.º 04.835.476/0001-01, com sede a travessa do chaco, 2271. 
cEP:66093-410.
denise rodrigues Brandão Pimenta.
diretora Geral em exercício.

Protocolo: 705987

.

.

oUtras MatÉrias
.

recoNsideraÇÃo de decisÃo
a diretora Geral interina da arcoN designada pela Portaria 486/2021, 
publicada no doE 34.631 de 08/07/2021, diante do relatório apresentado 
pela comissão de sindicância instaurada pelas Portarias nº 324/2021 de 
17/05/2021 e 337/2021 de 24/05/2021, decide.
Reconsiderar a decisão publicada no diário oficial Nº 34.680 de 25/08/2021 
e;
decide pelo arquivamento da sindicância investigativa e consequente ex-
tinção do processo, haja vista que o andamento do processo restou pre-
judicado por fato superveniente de que a servidora matrícula 5955846/1 
foi exonerada antes desta decisão ser lavrada, por motivos alheios ao pre-
sente processo. desta feita, no âmbito da administração pública, não há 
nada mais a ser feito contra a ex-servidora, pois caso fosse instaurado 

procedimento sancionatório, a pena mais gravosa que poderia ser aplicada 
à ex-servidora seria a penalidade de destituição do cargo em comissão. 
Entretanto, como a referida ex-servidora já foi exonerada, a instauração 
de procedimento sancionatório restou completamente prejudicado por 
fato superveniente. ANTE O EXPOSTO, em juízo de reconsideração, de-
claro NUla a decisão por mim proferida no Processo administrativo nº 
2021/587895 e, consequentemente, declaro NUla a aplicação da penalida-
de de repreensão anteriormente aplicada ao servidor matrícula 5953703/1.
Em decisão final, julgo pelo arquivamento do presente processo, com base 
na fundamentação supra.
16 de setembro de 2021
denise rodrigues Brandão Pimenta
Diretora Geral Interina da Agência de Regulação e Controle de Serviços 
Públicos - arcoN/Pa

Protocolo: 705951
eXtrato de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 015/2021.
Partes: Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará - arcoN-Pa e rioNortE NaVEGaÇÃo ltda
Objeto: A empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
título precário a linha Belém – Barcarena (arapari), do tipo interurbana 
(não admite passageiro em pé), com o código l004 referente ao serviço 
regular de transporte Hidroviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. 
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30.12.1999, e o artigo 
71, incisos i e ii da resolução arcoN/Pa nº 09/2000, de 20 de setembro 
de 2000, que disciplina a operação do serviço de transporte Hidroviário 
intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa do veículo tipo: r$ 47,48 (quarenta e sete reais e quarenta 
e oito centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da 
legislação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 13/agosto/2021. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa.

Protocolo: 706062

.

.

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias  550/2021
BENEficiário: fábio andré tourão
oNde se LÊ: dEstiNo: Breves/Pa Leia-se: dEstiNo: Breves e Portel/
Pa
Portaria de diÁrias  551/2021
BENEficiário: atila santos Brandão
oNde se LÊ: dEstiNo: Breves/Pa Leia-se: dEstiNo: Breves e Portel/
Pa

Protocolo: 705875

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 002/2021-sedaP
Nos termos do art.26, da Lei nº 8666/93 ratifico a inexigibilidade de li-
citação para contratação da empresa a. M. da s. PaNtoJa EirEli – ME 
(aMaZoN floRA) CNPJ/MF nº 83.339.960/0001-08, objetivando a AQUI-
siÇÃo dE sEMENtEs dE aÇai, cUltiVar Brs Pai d’ÉGUa,  constante no 
Processo nº 2021/369862, no valor total estimado de r$ 45.000,00 (qua-
renta e cinco mil).
Belém, 16 de setembro de 2021
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 706032

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 555/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Emerson de souza Vieira
carGo: Motorista
Mat. fUNcioNal: 57205257
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Mãe do rio e são Miguel do Guamá /Pa
oBJEtiVo: conduzir servidora que irá avaliar área para a implantação de 
tanques-redes e palestrar no evento “Semana do Pescado”.
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PErÍodo: 22 a 24/09/2021
Nº dE diárias: 2 ½ (duas  e meia)
ORDENADOR: Giovanne Corrêa Queiróz - Secretário de Estado de Desen-
volvimento agropecuário e da Pesca/sEdaP

Protocolo: 705910

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021-sedaP
a sEcrEtaria dE Estado dE dEsENVolViMENto aGroPEcUario E da 
PEsca – sEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 
25 § 1º da lei federal nº. 8.666/93 e considerando o Parecer Juridico, 
exarado no Processo nº 2021/369862, resolve reconhecer a inexigibilidade 
de licitação para contratação da empresa a. M. da s. PaNtoJa EirEli 
– ME (AMAZON FLORA) CNPJ/MF nº 83.339.960/0001-08, objetivando a 
aQUisiÇÃo dE sEMENtEs dE aÇai, cUltiVar Brs Pai d’ÉGUa no valor 
estimado de r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Belém, 16 de setembro de 2021
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 706028

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo Na PUBlicaÇÃo ioEPa do dia 15.09.2021 
- itErPa
oNde-se LÊ: flaVio fErNaNdo raiol loPEs
Leia-se: flaVio fErNaNdo raiol GoMEs

Protocolo: 705953

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 022/2021
coNtrataNtE: iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNtratado:  EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErViÇos-EirEli - cNPJ: 
08.928.777/0001-22
ProcEsso: 2021/566677
ENdErEÇo: avenidada Perimetral, 1630, 1º andar, Marco, cEP: 66.095-
780, Belém-Pa
oBJEto: sErViÇos EVENtUais dE MaNUtENÇÃo PrEdial PrEVENtiVa 
E corrEtiVa
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/93 e 10.520/02
ViGÊNcia: 15/09/2021 a 14/09/2022 (12 MEsEs)
Valor GloBal:  r$ 50.195,00 (cinquenta Mil, cento e noventa e cinco 
reais)
EXERCÍCIO: 2021 – Projeto Atividade: 21.122.1297.8338; P.I.: 
412.000.8338c;
Elemento de Despesas: 339039; Fonte: 0661007852
data assiNatUra: 01/09/2021 - ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMos – Presidente.

Protocolo: 706180

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01368 de 17/09/2021
Objetivo:Ação de Regularização Fundiária
Municipio: Paragominas
Periodo: 16/09(1,0) diária
servidores:
-5930-538/3-Marco antonio Guedes cardoso-Gerente/GaM
-23132/1-iranildo Vicente da silva-Motorista
Ordenador:Bruno Yoheiji Kono Ramos-Presidente

Protocolo: 706301
Portaria Nº 01351 de 17/09/2021
Objetivo:Ação de Regularização Fundiária
Municipio: tomé açu e tailândia
Periodo: 21/09 a 01/10/2021(10,5) diária
servidores:
-5721-3623/1-Rosiane Cristina Pimentel Pantoja-Técnico/DEAF
-5947-7539/2-luis felipe de oliveira foro-técnico/dEaf
-5961-235/1-thiago alex souza dias-Motorista
Ordenador:Bruno Yoheiji Kono Ramos-Presidente
Portaria Nº 01352 de 17/09/2021
Objetivo:Ação de Regularização Fundiária
Municipios Moju
Periodo: 20 a 21.09.2021(1,5) diária

servidores:
-5957270/1-Mauro antonio cavaleiro de Macedo rodrigues-técnico/dEaf
-5918-157/2-Hugo lopes teixeira- técnico/dEaf
Ordenador:Bruno Yoheiji Kono Ramos-Presidente
Portaria Nº 01367 de 17/09/2021
Objetivo:Ação de Regularização Fundiária
Municipio: Bragança, salinópolis, Marapanim, igarapé-açu, acará, Baião 
e igarapé-Miri.
Periodo: 20/09 a 05/10/2021(15,5) diárias
servidores:
-5800-161/2-Kátia Maria Carvalho de Araujo Ohashi-Técnico/DEAF
-5936-876/2-Matheus silva da silva-assistente técnico/dEaf
--23132/1-iranildo Vicente da silva-Motorista
Ordenador:Bruno Yoheiji Kono Ramos-Presidente

Protocolo: 706250

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
e d i t a L
ProFissioNais HaBiLitados – BaNco de credeNciados do 
iterPa – editaL Nº 001/2021
o iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa torna público, para conheci-
mento de quem possa interessar, a relação nominal dos profissionais ha-
bilitados e aprovados para prestação de serviços de georreferenciamento, 
visando compor o Banco de credenciados do itErPa, conforme Edital nº 
001/2021, publicado no doE nº 34.663 de 09 de agosto de 2021.
EliaN Maria salEs MartiNs
Marcos PaUlo MENdEs
odilio dENis alMEida NasciMENto
JÚNior PErEira alVEs
rodriGo aUGUsto fErrari
liliaN coNcEiÇÃo taVarEs
odilio dENis alMEida NasciMENto
JÚNior PErEira alVEs
aldEMar aMoriM dE alMEida
itaNaY saBiNo da silVa
rodriGo aUGUsto fErrari
fraNcisco dE soUas filHo
JosÉ WilsoN rodriGUEs dE soUsa
liNdoMar BEZErra PErEira
lEaNdro PErEira dE Morais
lUis carlos da costa caXiado
dioGo GUErrEiro rEalE
liliaN coNcEiÇÃo taVarEs
rÔMUlo PErEira daMascENo da silVa
faUsto scaPiNi
saMara da silVa soUZa
roNEX saNtos dE JEsUs
sEBastiÃo da coNcEiÇÃo dias
EdiaNdErsoN raMos rEGo da silVa
lUis MarcElo dE alMEida caXiado
sEBastiÃo tEiXEira da silVa
aNdErsoN fErNaNdo lisiaK
EdsoN dos saNtos rocHa
aNtoNio HUMBErto dE MoUra
EdsoN aNcHiEta dE JEsUs
claUdEMir siMiao MorEira
JEaN carlos rodriGUEs
PaUlo roBErto trEViso
rodriGo rocHa da silVa
claUdio saNtos MartiNs dE rEsENdE
aNtoNio daNiEl MElo da silVa
MarcElo BEZErra PErEira
roBsoN JosE carrEra raMos
EdilsoN JUNior dE soUsa
tailaNE KElY costa draGo
EliEl VascoNcElo dE oliVEira
WEBsoN ViEira da silVa
WENdEl fraNKliN ciPriaNo da silVa
GilsoN PErEirEa da silVa
frEd NaZarENo MoNtEiro dE soUZa
frEdErYco aUGUsto PErEira EllErEs
JosÉ clEdsoN fEliPE dE MoraEs
JEffErsoN VarEiJÃo MorEira
loriNaldo araNHa MaciEl
cilENa dos saNtos MoY dE liMa
oZEias carValHo dE soUZa
JacKsoN carNEiro dos saNtos
lUis VaNdErlEi cardoso MENdEs
lEiltoN da silVa araÚJo
carlos adoNaY
ErBErtH silVEira carValHo
MaNUEl cláUdio oliVEira da cUNHa
odilio dENis alMEida NasciMENto
HEllEM cristiNa tEiXEira rodriGUEs
Marcos PaUlo MENdEs
EliaN Maria salEs MartiNs
saMara da silVa soUZa
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liliaN coNcEiÇÃo taVarEs
rodriGo aUGUsto fErrari
HEBErtH riBEiro saNtos
Belém(Pa), 17.09.2021
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura Flexa - Coordenadora do Comitê para Análise 
de Georreferenciamentos

Protocolo: 706235

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO 
DO PARÁ RURAL

.

.

.

errata
.

errata do aViso de LicitaÇÃo do PrEGÃo ElEtrÔNico dE Nº 
04/2021, PUBlicado No d.o.E Nº 34.701, dE 16 dE sEtEMBro dE 2021. 
onde se lê: data dE aBErtUra: 27/09/2021. Leia-se: data dE aBEr-
tUra 30/09/2021, Horário Às 9:00 Horas.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 706011

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 11/2021
Objeto: Aquisição de 09 (nove) Freezers, (05) Despolpadeiras, (03) Roça-
deiras Hidráulicas, (04) Motocicletas.
Valor global total r$ 144.250,00 (cento e quarenta e quatro mil duzentos 
e cinquenta reais)
data de assinatura: 09/09/2021
Vigência: 09/09/2021 a 09/09/2022
Programa de trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0101000000 E 0301000000
Plano interno: 21dEMG00069, 20dEMP00144, 20EMEN00144, 
21EMEN00157; 20EMEN00412.
contratada: EMPrEsa a s MiraNda coMErcio dE aliMENtos E sErVi-
Ços dE traNsPortEs EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº: 14.800.196/0001-
03
com endereço na travessa Paulo Nogueira, nº 2524, Bairro Matinha, cidade 
de cametá-Pa, cEP: 68.400-000.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 705795

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5643/2021- adeParÁ, de 15 de seteMBro de 2021 
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo, o PaE 2021423805, o de acordo da ddiV, dG e ain-
da o parecer juridico nº101/2021 e o que determina o Art. 49, da lei nº 
5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r E s o l V E:
rEMoVEr a pedido a servidora HEriKa Maria VascoNcElos dE soUsa, 
matrícula nº 5908938/3, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecu-
ário/ Eng. agrônoma, da GEr de tucumã/ Ulsa de tucumã para GEr de 
Paragominas/ Ulsa de aurora do Pará, a contar da data de publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra – sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 706202

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

iNcLUsao da LiceNÇa PrÊMio de seteMBro  2021
Portaria Nº 5066/2021, de 25 de aGosto de 2021, publicada 
no doe 34687 de 01.09.21
servidor: altEMar PaiXao da silVa
PaE 2021881536

Matrícula: 54197928/1
Triênio: 2018/2021
Período de Gozo: 01.09.21 a 30.09.21
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNYEllE cristiNa fErrEira NEGrao farias
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 706183

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 4602 de 10 de agosto de 2021, publicada no doE 
nº 34678 de 23 de agosto de 2021, referente as férias da liliaNa do 
socorro PErEira BEM BoM.
onde se lê: 08.09.21 a 07.10.21
Leia-se: 08.09.21 a 22.09.21

Protocolo: 706061

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 016/adeParÁ/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 016/2021
A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará comunica que realiza-
rá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo Por 
ITEM”, conforme abaixo:
Objeto: Aquisição de EPI´s (luva de vaqueta, luva de segurança e botas), 
além dos instrumentos de trabalho (formão de apicultor e fumigador), 
conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabeleci-
das em Edital.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: Webert luiz silva de Queiroz.
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 01/10/2021.
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBsErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirEtor GEral: JaMir JUNior ParaGUassÚ MacEdo

Protocolo: 705885

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0679/2021– 17.09.2021
a PrEsidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rEsolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, a auxiliar de admi-
nistração-alEssaNdra dE cassia silVa da silVa (titular)-Matricula nº 
57175456/1 e a auxiliar de administração- GiZEla carla raiol fUrtado 
draGo (suplente)-Matricula nº 57175852/1, para, na qualidade de fiscais 
do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 042/2021, celebrado 
entre a EMatEr-Pará e EMPrEsa saNta catariNa iNforMatica ltda, 
Constitui objeto do presente contrato, a contratação de Empresa espe-
cializada na manutenção e atualização de software de utilização do sci 
para as transmissões dos sped’s (eventos fiscais, contábeis e de folha de 
pagamento) da Empresa de Assistência técnica e Extensão rural do Estado 
do Pará, conforme especificação no termo de referência, de acordo com as 
normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal 
nº 8.666/93. PaE: 2021/635054.
laNa roBErta rEis dos saNtos - Presidente

Protocolo: 706001
Portaria Nº0662/2021– 10.09.2021
a PrEsidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rEsolVE:
d E s i G N a r, a contar de 04/10/2021 à 02/11/2021, o Extensionis-
ta rural ll- fraNcisco GEoVaNi MEdEiros dE aQUiNo - Matrícula nº 
57223884/1, para responder pela Chefia do Escritório Local de Nova Espe-
rança do Piriá/Escritório regional de são Miguel do Guamá, em virtude do 
titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErta rEis dos saNtos - Presidente

Protocolo: 705866
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errata
.

errata 
errata ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo Nº 036/2021 - 
Diário Oficial nº 34.701 de 16/09/2021/Protocolo: 704586
oNde LÊ: 1º tErMo aditiVo ao coNtrato dE PrEstaÇÃo Nº 036/2020
Leia-se: 2º tErMo aditiVo ao coNtrato dE PrEstaÇÃo Nº 036/2020
ordENadora: laNa roBErta rEis dos saNtos

Protocolo: 705978

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 149/2021;BENEFICIÁRIO: KEMESON OLI-
VEIRA DA SILVA;MATRÍCULA: 5936409/2;FUNÇÃO:EXT RURAL II;OB-
JEtiVo:rEaliZar Visitas tÉcNicas Para ElaBoraÇÃo dos PlaNos 
ProdUtiVos das ProPriEdadEs cadastradas No ts E aPtas Para 
atENdiMENto dE atEr, tENdo coMo BasE o MUNicÍPio dE altaMi-
RA;PERÍODO:30/08 A 01.09.2021;Nº DE DIÁRIAS:2,5 (DUAS E MEIA 
);DESTINO:ALTAMIRA;ORDENADOR DE DESPESA:ANTONIO CLAUDIO 
GoNÇalVEs do rosário JUNior .

Protocolo: 706058
Portaria de diaria Nº 148/2021;BENEFICIÁRIO:FLÁVIO ROBSON 
DIAS SEMBLANO;MATRÍCULA: 5956727-1;FUNÇÃO:GEÓLOGO;OBJETI-
Vo:rEaliZar Visitas tÉcNicas Para ElaBoraÇÃo dos PlaNos Pro-
dUtiVos das ProPriEdadEs cadastradas No ts E aPtas Para atEN-
DIMENTO DE ATER, TENDO COMO BASE O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA;PE-
RÍODO:30/08 A 01.09.2021;Nº DE DIÁRIAS:2,5 (DUAS E MEIA );DESTI-
NO:ALTAMIRA;ORDENADOR DE DESPESA:ANTONIO CLAUDIO GONÇALVES 
do rosário JUNior .

Protocolo: 706045
Portaria de diaria Nº 150/2021;BENEFICIÁRIA: ERCILENE DE 
CASSIA FERREIRA RODRIGUES;MATRÍCULA: 5956015/1;FUNÇÃO:EXT 
RURAL I;OBJETIVO:REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO 
dos PlaNos ProdUtiVos das ProPriEdadEs cadastradas No ts E 
aPtas Para atENdiMENto dE atEr, tENdo coMo BasE o MUNicÍPio 
DE ALTAMIRA;PERÍODO:30/08 A 01.09.2021;Nº DE DIÁRIAS:2,5 (DUAS 
E MEIA );DESTINO:ALTAMIRA;ORDENADOR DE DESPESA:ANTONIO CLAU-
dio GoNÇalVEs do rosário JUNior .

Protocolo: 706066
Portaria de diaria Nº 153/2021;BENEFICIÁRIO: JOSÉ EDNALDO 
MATOS PEREIRA;MATRÍCULA:57210193/1 ;FUNÇÃO:EXT RURAL II;OB-
JEtiVo:rEaliZar Visitas tÉcNicas Para ElaBoraÇÃo dos PlaNos 
ProdUtiVos das ProPriEdadEs cadastradas No ts E aPtas Para 
atENdiMENto dE atEr, tENdo coMo BasE o MUNicÍPio dE altaMi-
RA;PERÍODO:30/08 A 01.09.2021;Nº DE DIÁRIAS:2,5 (DUAS E MEIA 
);DESTINO:ALTAMIRA;ORDENADOR DE DESPESA:ANTONIO CLAUDIO 
GoNÇalVEs do rosário JUNior .

Protocolo: 706145
Portaria de diaria Nº 152/2021;BENEFICIÁRIO: JOSÉ FERREIRA 
DIAS;MATRÍCULA:55585977/1 ;FUNÇÃO:EXT RURAL I;OBJETIVO:REALI-
Zar Visitas tÉcNicas Para ElaBoraÇÃo dos PlaNos ProdUtiVos 
das ProPriEdadEs cadastradas No ts E aPtas Para atENdiMENto 
DE ATER, TENDO COMO BASE O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA;PERÍODO:30/08 
A 01.09.2021;Nº DE DIÁRIAS:2,5 (DUAS E MEIA );DESTINO:ALTAMI-
RA;ORDENADOR DE DESPESA:ANTONIO CLAUDIO GONÇALVES DO ROSÁ-
rio JUNior .

Protocolo: 706134
Portaria de diaria Nº 151/2021;BENEFICIÁRIO: JOSIE HELEN 
OLIVEIRA FERREIRA;MATRÍCULA: 97571319/2;FUNÇÃO:EXT RURAL I;OB-
JEtiVo:rEaliZar Visitas tÉcNicas Para ElaBoraÇÃo dos PlaNos 
ProdUtiVos das ProPriEdadEs cadastradas No ts E aPtas Para 
atENdiMENto dE atEr, tENdo coMo BasE o MUNicÍPio dE altaMi-
RA;PERÍODO:30/08 A 01.09.2021;Nº DE DIÁRIAS:2,5 (DUAS E MEIA 
);DESTINO:ALTAMIRA;ORDENADOR DE DESPESA:ANTONIO CLAUDIO 
GoNÇalVEs do rosário JUNior .

Protocolo: 706120

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº0673/2021 – 15.09.2021, Publicada no doe 34.701 
de 16.09.2021.
rEMaNEJar, a contar de 16.09.2021, a auxiliar de administração NElMa 
Maria saNtos GoNÇalVEs – Matrícula nº 3177203/1, do Núcleo de do-
cumentação e informação/cotEc, para exercer suas funções na seção de 
serviços Gerais/coafi.

Protocolo: 705854

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DO PARÁ S/A

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 074/2020
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-

presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução dos contratos:
rEsolVE:
designar os servidores luana leite de souza, agente administrativo, ma-
trícula Nº 55589639, como fiscal e Juarez Silveira de Souza, matrícula 
5081904, como suplente de fiscal, do Contrato Administrativo Nº 10/2021 
firmado com a empresa R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS, com vigência de 
02/09/2021 à 28/02/2022.
os efeitos desta portaria retroagem ao dia 02/09/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 17 de setembro de 2021.
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor Presidente 
cEasa/Pa

Protocolo: 706238

coNtrato
.

contrato: 10
exercício: 2021
Processo 2021/691098
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de 
pragas e sanitização dos ambientes da cEasa.  
fundamentação legal: lei 13.303/2016 e lei 8.666/1993
disPENsa dE licitaÇÃo Nº 02/2021
Valor total: r$ 40.500,00
data da assinatura: 02/09/2021
Vigência: 02/09/2021 a 28/02/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 580201
fonte de recursos: 0261008417
Programa: 23122150876830000
Natureza: 33.90.39 – outros serviços terceiros – PJ
sub elemento: 33.90.39.78 – limpeza e conservação
contratado: r. Mota PiNHEiro dE Morais
cNPJ: 08.532.930/0001-06
Endereço: rod. trabalhadores, Nº 25, loteamento 28 de agosto, Qd 04, 
lote 03
40 Horas, cEP: 67120-527 – ananindeua/Pa
ordenador: JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor Presidente
cEasa/Pa   

Protocolo: 706225

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 02/2021
Fica dispensável de licitação, a despesa abaixo especificada, devidamente 
justificada, com seus fundamentos nas Leis 8.666/90 e 13.303/2016.
Partes: cENtrais dE aBastEciMENto do Estado do Pará s/a – cE-
asa/Pa
E r. Mota PiNHEiro dE Morais – cNPJ: 08.532.930/0001-06
Valor: r$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)
oBJEto: serviços de controle de pragas e sanitização dos ambientes da 
cEasa
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentária: 58201 – fonte de recursos: 0261008417
Programa: 23122150876830000
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros serv. terceiros – PJ
Elemento de despesa: 33.90.39.78 – limpeza e conservação  
Belém (Pa), 02 de setembro de 2021.
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor Presidente
cEasa/Pa  

Protocolo: 706219

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Na forma da legislação vigente e na qualidade de autoridade superior, 
RATIFICO a Dispensa de Licitação Nª 02/2021, em conformidade com os 
documentos que instruem o respectivo processo, para contratação dos re-
feridos serviços. Publique-se.
Belém (Pa), 02 de setembro de 2021.
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor Presidente
cEasa/Pa  

Protocolo: 706223

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 1633/2021-dGaF/GaB/seMas, de 17/09/2021
Nome: stoNE cEsar caValcaNtE da costa
Matrícula: 57175268/1
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cargo: técnico em Gestão de infraestrutura
concessão: 8 (oito) dias de afastamento decorrente de casamento
Período: 03/09/2021 a 10/09/2021
HUGo YUtaKa sUENaGa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 706287

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1580/2021 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar Vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de pro-
cessos de licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa 
Período: 21/09/2021 – ½ diária.
servidores:
- 5954962 /1 - aNa PaUla JUstiNo dE faria - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente) 
- 57175386/1 - isaBEllE rodriGUEs dE carValHo - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 6403515/1- taUaNY MartiNs ViEira- (técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5954990-1 - YasMiN EMaNUEllE saNtos PErEira dE liMa -( técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão administrativa de finan-
ceira.

Protocolo: 703882

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 01533/2021-GaB/seMas de 
09/09/2021, PUBLicada No doe Nº 34.694 de 10/09/2021
oNde se LÊ: servidora: loUriVal da silVa riBEiro JUNior
Leia-se:  servidor: loUriVal da silVa riBEiro JUNior

Protocolo: 705831

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1628/2021 - GaB/seMas 17 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria na pavimentação de entrada e no muro da NURE 
e acompanhamento da empresa para elaboração de orçamento. 
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa 
Período: 22/09 a 23/09/2021 – 01 e ½ diária.
servidores: 
- 5913647/3 - tHiaGo JUscEliNo alVÃo da silVa - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5936210/2 - sttEfaNo ViEira fErrEira rodriGUEs - (Gerente)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 705985
Portaria Nº 1627/2021 - GaB/seMas 17 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar procedimento de Vistoria Técnica em Plano de Manejo 
florestal sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa 
destino: Novo Progresso/Pa e aveiro/Pa
Período: 20/09 a 25/09/2021 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5949632/1 - GisElli castilHo MoraEs- (técnica em Gestão de Meio 
ambiente)
- 80846411/2- rodriGo dos saNtos liMa- (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 705887
Portaria Nº 1598/2021 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria na área do polígono de possível aterro sanitário 
em ananindeua. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ananindeua/Pa
Período: 22/09/2021 – ½ diária
servidores:
- 5911161/4 - roMUlo HENriQUE alVarada fErrEira - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5903373/5 - EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5932607/2 - aliNNE NaYara NEGrao dE MElo - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 704550
Portaria Nº 1607/2021 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica para subsidiar análise de licenciamento 
ambiental, em processos localizados nos municípios citados. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.

origem: Paragominas/Pa
destino: Zona rural/Paragominas e dom Eliseu/Pa
Período: 23/09 a 24/09/2021 – 01 e ½ diária
servidores:
- 57194196/3 - aNdrEZa HElENa saNtos Barata - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5919696/2 - osMar roMaN JUNior - (técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 97571272/2 - riNaldo JosE GoNcalVEs BarBosa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 704962
Portaria Nº 1464/2021 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2021.
Objetivo: Treinamento em Inscrição do CAR para os técnicos das Secreta-
rias de Meio ambiente dos municípios de Baião e oeiras do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Baião/Pa
Período: 26/09 a 02/10/2021 – 06 e ½ diárias
servidores:
- 5955014/1 - aNa PaUla MoNtEiro alENcar - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955053/1 - rENata loPEs dE HolaNda - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57193748/1 - JosE lUciaNo saNtos rodriGUEs - (Motorista)
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: 697682
Portaria Nº 1543/2021 - GaB/seMas 09 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica no empreendimento Guamá Tratamento 
de resíduo, aterro sanitário no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 21/09/2021 –½ diária.
servidores:
- 5952142/1 - GUstaVo NEVEs silVa - (técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5911161/4 - rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 702033
Portaria Nº 1559/2021 - GaB/seMas 10 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Participar de Assembleia Deliberativa para a Nova Composição do 
conselho Estadual de recursos Hídricos - cErH 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: curuçá/Pa
destino: Belém/Pa 
Período: 20/09 a 22/09/2021- 2 e ½ diárias.
colaborador eventual:
-Enildo charles Mendes cardoso (colaborador eventual)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 702903
Portaria Nº 1614/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 798922/2021 e o teor do Me-
morando nº 33/2021 COFIN-SEMAS;
rEsolVE:
i – alterar o período de viagem, na Portaria Nº 1191/2021-GaB/sEMas 
de 30/07/2021, publicado no doE nº 34.664 do dia 10/08/2021, do ser-
vidor lUcas GoNÇalVEs da silVa, Matrícula nº 57216352/1, ocupante 
do cargo de técnico em Gestão Pública, que seria no período de 16/08 a 
20/08/2021 – 04 e ½ diárias, para o período de 17/08 a 20/08/2021 – 03 
e ½ diárias.
Belém, 16 de setembro de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lilia Marcia raMos rEis 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 705217
Portaria Nº 1481/2021- GaB/seMas 30 de aGosto de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica em indústrias madeireiras, para subsi-
diar a análise técnica de validação de Estudo de Coeficiente de Rendimento 
Volumétrico (crV), nos municípios citados. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa, oriximiná/Pa/ e distrito Moraes de almeida/Pa
Período: 27/09 a 03/10/2021 – 06 e ½ diárias
servidores: 
- 54189442/2 - rosiaNE da silVa soUZa - (técnico em Gestão de agro-
pecuária)
- 57227646/4 - MicHEllE Maria corrEa - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
JEssica BrilHaNtE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício / Portaria Nº 1367/2021 de 18 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.676 do dia 20 de agosto de 2021. 

Protocolo: 698737
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Portaria Nº 1629/2021 - GaB/seMas 17 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica em empreendimento, localizado no mu-
nicípio de Ipixuna do Pará, a fim de verificar o plano de suspensão relativo 
ao meio físico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ipixuna do Pará/Pa
Período: 20/09 a 24/09/2021 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 59075661/2 - diEGo silVa saldaNHa - (Geologo/Gerente)
- 5960956/1 - fErNaNdo aNdradE dE oliVEira - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5920319/2 - WildsoN da silVa QUEiroZ - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5952144/1 - osValdiNa dos saNtos araUJo - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 706139

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1567/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/09/2021
iNtErroMPEr, a contar do dia 03/09/2021, por necessidade de servi-
ços, o gozo de férias concedido através da Portaria Nº 986/2021, publi-
cado no doE de  nº 34.630 de 07/07/2021, a servidora sElMa solaNGE 
MoNtEiro saNtos , matricula nº 57215621/ 1, referente ao exercí-
cio  2020/2021,  restando 19(dezenove) dias a serem usufruídos poste-
riormente.
HUGo YUtaKa sUENaGa
Secretário  Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 706302
Portaria Nº 1589/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/09/2021
iNtErroMPEr, a contar do dia 22/09/2021, por necessidade de servi-
ços, o gozo de férias concedido através da Portaria Nº 1239/2021, publi-
cado no doE de  nº 34.664 de 10/08/2021, ao servidor PaUlo aNtoNio 
MartiNs PErEira Barros, matricula nº 5888074/4, referente ao exer-
cício  2020/2021,  restando 16(dezesseis) dias a serem usufruídos poste-
riormente.
HUGo YUtaKa sUENaGa
Secretário  Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 706304
Portaria Nº 1564/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/09/2021
coNcEdEr 29(vinte e nove) dias das férias regulamentares, ao servi-
dor HEiGlisoN da silVa GoMEs , matricula  5936139/ 2 , ocupante do 
cargo de secretario de Gabinete , lotado na diretoria de Gestão admi-
nistração e financeira no período de 04.10.2021 a 01.11.2021, referente 
exercício 2019/2020, interrompidas através da Portaria Nº 0400/2021-
dGaf/GaB/sEMas, publicada no doE nº 34.541 de 05/04/2021.
HUGo YUtaKa sUENaGa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 706310
Portaria Nº1568/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/09/2021
Excluir da Portaria Nº1487/2021-dGaf/GaB/sEMas de 31.08.2021, 
publicada no doE nº 34.688 de 02.09/2021, as férias regulamentares 
do servidor stENio oliVEira soarEs, matrícula nº 8400967/ 1, tornan-
do sem efeito o período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente exercício 
2020/2021.
HUGo YUtaKa sUENaGa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 706293
Portaria Nº1590/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/09/2021
CONCEDER  23(vinte e três) dias das férias regulamentares, à servido-
ra daNiEllE dos saNtos fErrEira, matricula  5933728/ 3, ocupan-
te do cargo de assistente administrativo , no período de 30/09/2021 a 
22/10/2021, referente exercício 2019/2020, interrompidas através da 
Portaria Nº 00383/2021-dGaf/GaB/sEMas, publicada no doE nº 
34.537 de  30/03/2021.
HUGo YUtaKa sUENaGa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 706313

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 520 de 16 de setembro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1000032 e art.145 da 
lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.  
Objetivo: Entrega de matérias e equipamentos para implantação de um 
entreposto do mel
origem: Belém-Pa

destino: santa Bárbara-Pa  
Período: 22/09/2021 - 0,5 (meia) diária 
servidor: daniel da costa francez - 57204718 - técnico em Gestão am-
biental 
antônio luiz Pereira campos - 54190874 - técnico em Gestão ambiental
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 706040

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 503 de 14 de setembro de 2021 
art. 1º - conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias ao servidor 
José renan Gaia Galhardo, matrícula nº 5915962, para o intervalo de 
13/10/2021 a 11/11/2021, referente ao período aquisitivo de 24/04/2020 
a 23/04/2021.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 706043

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 485 de 16 de setembro de 2021
art. 1º - alterar o 1º período de férias da servidora Karina dos santos car-
doso, matrícula nº 57189985, para 23/09/2021 a 07/10/2021, referente 
ao exercício 2019/2020, publicado no doE n° 34.678 de 23/08/2021.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 705996

.

.

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 33/2020-FisP 
Justificativa: Com fundamento na no art. 57, II, e 65, I, alinea “b” da Lei no 
8.666/93 e na manifestação nº 397/2021/coNJUr/sEGUP/Pa.
oBJEto:Prorrogação de prazo de conclusao da obra rEforMa dos Ba-
NHEiros dE Uso colEtiVos E adEQUaÇÃo do aUditÓrio B da dElE-
Gacia GEral - BElÉM / Pa, bem como acrescimo ao contrato original que 
corresponde a 19,05% do contrato no valor de r$107.621,08 (cento e sete 
mil, seiscentos e vinte e um reais e oito centavos).
Programação: 44.101.06.181.1502.7559.
Natureza: 449051
fonte: 0141 e 0341 
Pi: 105rdElPcBE
data da assiNatUra: 15/09/2021.
Prazo prorrogado: 08/09/2021 até 07/10/2021.
fáBio da lUZ dE PiNHo - dirEtor E ordENador dE dEsPEsa do fisP/
fUNdo dE iNVEstiMENto dE sEGUraNÇa PÚBlica - fisP/sEGUP/ JosÉ 
carlos aMaral raMos
facE ENGENHaria ltda – EPP

Protocolo: 705976

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021 – FisP
o diretor e ordenador de despesa do fisP, no uso de suas atribuições 
legais resolve HOMOLOGAR a adjudicação efetivada no Pregão Eletrôni-
co nº 04/2021-FISP, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOTOS AQUÁTICAS, 
EMBarcaÇÕEs, carrEtiNHas dE traNsPortE E EQUiPaMENtos dE 
ProtEÇÃo iNdiVidUal Para atENdiMENto das atiVidadEs dE PrE-
VENÇÃo BalNEária, no valor global de r$ 416.191,40 (quatrocentos e 
dezesseis mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos), sendo 
vencedoras as Empresas:
Empresa: ENtroPia MEdical iNdÚstria E coMÉrcio dE ProdUtos 
MÉDICOS LTDA, CNPJ: 40.838.415/0001-53; Item 01 (Óculos de proteção 
- 30 unidades), no valor unitário de r$ 31,38 e valor total de r$ 941,40.
Empresa: d. f. fErrEira coMErcio E sErViÇos ltda, cNPJ: 
17.547.400/0001-14;  Item 03 (Luva para moto aquática – 30 unida-
des), no valor unitário de r$ 250,00 e valor total de r$ 7.500,00.  item 
05 (sapatilha para moto aquática – 30 unidades), no valor unitário de r$ 
270,00 e valor total de r$ 8.100,00.  item 09 (carreta para transporte de 
moto aquática (jet ski/bote inflável/embarcações tubulares) - 7 unidades), 
no valor unitário de r$ 17.400,00 e valor total de r$ 121.800,00. item 10 
(Carreta para transporte de moto aquática (jet ski/bote inflável/embar-
cações tubulares) - 1 unidade), no valor unitário de r$ 17.400,00 e valor 
total de r$ 17.400,00.
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Empresa: asJs EQUiPaMENtos NáUticos ltda, cNPJ: 09.534.067/0001-
80; Item 07 (Embarcação do tipo Bote inflável – 04 unidades), no valor 
unitário de r$ 52.612,50 e no valor total de r$ 210.450,00.
Empresa: asaPBrasil coMÉrcio dE EQUiPaMENtos EirEli, cNPJ: 
22.259.901/0001-35. Item 08 (Embarcação do tipo Bote inflável – 01 uni-
dade), no valor unitário de r$ 50.000,00  e valor total de r$ 50.000,00.
itens desertos/cancelados:
– item 02 (capacete para moto aquática – 30 unidades) - deserto.
– item 04 (capacete para quadriciclo – 08 unidades) - deserto.
– item 06 (Moto aquática (Jet ski) – 03 unidades) - cancelado na fase de 
julgamento por não ter havido êxito na negociação, proposta 56,4% acima 
do valor máximo estimado pela administração.
Belém, 17 de setembro de 2021.
fáBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 706140

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1417/2021 –saGa
oBJEtiVo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 887/2021-saGa de 
23.06.2021, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
na cidade de SÃO PAULO/SP,” C”, À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-
sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): sÃo PaUlo/sP
PErÍodo: 04 à 05.08.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
sErVidor (Es): cEl BM silVio saNdro Barros fEitosa, Mf: 5398967-1
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs.
Portaria Nº 1418/2021-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): tailÂNdia/Pa
PErÍodo: 08 à 12.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 4 ½ (quatro e meia)
sErVidor (Es): dEidY GoMEs da silVa saNtaNa, Mf: 57207614
KaUÊ JosÉ PiMENtEl PoNtEs, Mf: 57174586
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
Portaria Nº 1419/2021-saGa
oBJEtiVo: para apoio a casa Militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): BaiÃo/Pa
PErÍodo: 20.08.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErVidor (Es): tEN cEl PM aNdrÉ icassatti QUEiroZ, Mf: 5817889-1
tEN cEl BM PaUlo cEsar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
Portaria Nº 1420/2021-saGa
oBJEtiVo: para apoio a casa Militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): BaiÃo/Pa
PErÍodo: 20.08.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErVidor (Es): JosÉ HUMBErto dE MElo JUNior, Mf: 57193016
carlos alBErto saldaNHa da silVa, Mf: 5958193-2
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
Portaria Nº 1421/2021-saGa
oBJEtiVo: para apoio a casa Militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): ParaGoMiNas/Pa
PErÍodo: 21.08.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErVidor (Es): tEN cEl PM aNdrÉ icassatti QUEiroZ, Mf: 5817889-1
MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
sGt BM MaX soarEs dE castro, Mf: 542782701
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
Portaria Nº 1422/2021-saGa
OBJETIVO para participar da “Operação Inundata”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtaNa/aP, afUá E adJacÊNcias/Pa
PErÍodo: 30.08 à 13.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 14 ½ (quatorze e meia)
sErVidor (Es): fraNcisco assis dE frEitas NEto, Mf: 57196690
ordENador: alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs

Protocolo: 705823

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa so-
ciaL 
PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica
Portaria Nº 005/2021 – ssMrPc/PMPa
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 
07 de fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e VIII;
considerando que a habilitação do candidato aprovado no concurso público 
para admissão ao curso de formação de Praças da Policia Militar (cfP/
PM/2016), foi homologada conforme o Edital nº 008/ssMrPc/2021, em 
decorrência de recomendação da Exmª. Srª. ANA CAROLINA LOBO GLÜCK 
PAÚL PERACCHI – Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, por meio do 
Ofício n° 001503/2020-PGE-GAB-PCTA, para fins de cumprimento da de-
cisão judicial nos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0816794-
76.2017.8.14.0301, para reformar a sentença recorrida e conceder a segu-
rança pleiteada, determinando que o impetrante seja incluído na próxima 
turma que venha se abrir para o curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Estado do Pará. 
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rEsolVE:
art. 1º – incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e Matricular 
no curso de formação de Praças, a ser realizado nesta corporação, o can-
didato DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS, na condição sub júdice.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogan-
do-se as disposições em contrário.
Quartel em Belém/Pa, 16 de setembro de 2021
MarcElo roNald BotElHo dE soUZa – cEl QoPM
rEsPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 705935

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 42/2021 – cPL/PMPa.
Órgão: PolÍcia Militar do Pará.
Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para refor-
ma dos Postos rodoviários da Polícia Militar do Estado do Pará nos municí-
pios de Moju (Rodovia PA-150, Km 9), Tailândia (Rodovia PA-150, Km 123), 
Goianésia (rodovia Pa-150, Km 223), ourém (rodovia Pa-124, Km 39), 
aurora do Pará (rodovia Pa-124, Km 39), Paragominas (rodovia Pa-256, 
Km 12), tomé-açú (rodovia Pa-140, Km 240), conceição do araguaia (ro-
dovia Pa-447, Km 14) e Marituba (rodovia Pa-486, Km 07), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
data e hora de abertura: 30/09/2021, às 10:00 hs (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras.
informações: (91)984210841.
o edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras.
Belém-Pa, 17 de setembro de 2021.
Nelson alves de sena – ten cel PM
Pregoeiro

Protocolo: 706280

diÁria
.

Portaria Nº 1594/21/di/dF – Objetivo: Realizar diligências de IPM; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Jacundá-PA; 
Destino: Belém-PA; Período: 09 a 12/08/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidor: TEN PM Lúcio Allan Romano de 
Melo; CPF: 888.259.062-34; Valor: R$ 846,66. Ordenador: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 705917
Portaria Nº 1712/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: 
São Félix do Xingu-PA; Período: 20 a 25/09/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: TEN PM Fatima do Socorro 
Dias da Cruz; CPF: 428.636.272-87; Valor: R$ 1.411,10. CB PM Ewerton 
sergio lima Dantas; CPF: 002.455.363-88; Valor: R$ 1.266,00. CB PM 
Elivaldo Pereira Ribeiro; CPF: 773.753.272-20; Valor: R$ 1.266,00.SD PM 
Cláudia Feitosa Lobo da Silva; CPF: 794.559.302-00; Valor: R$ 1.266,00. 
Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 705919
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Portaria Nº 399/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Abaetetuba-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Alberto De Araújo Fausto; CPF: 
703.109.392-91; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Márcio Silva Castro; CPF: 
772.723.822-87; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Dênis de Carvalho da Costa; 
CPF: 000.612.912-93; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Charliston Eduardo Dos 
Santos Lima; CPF: 883.852.642-72; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Nataliano 
de Oliveira Vilhena; CPF: 100.714.597-82; Valor: R$ 3.798,00. CB PM De-
nio de Macêdo Medeiros; CPF: 802.167.652-34; Valor: R$ 3.798,00. OR-
DENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 400/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Tailândia-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Flávio Gama Ribeiro Neves; CPF: 
376.222.182-00; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Marinaldo Miranda da Cruz; 
CPF: 381.751.262-72; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Abraão Moura Lobato; 
CPF: 004.753.792-25; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Jefferson Batista de Al-
meida; CPF: 991.064.502-53; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Rubervan Faus-
tino de Melo; CPF: 634.310.172-15; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Marcelo 
Ugarter de Almeida; CPF: 864.913.932-91; Valor: R$ 3.798,00. ORDENA-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 401/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Moju-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM André Luis Rodrigues da Costa; CPF: 
431.379.542-15; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Habio Cícero Caldas Barbo-
sa; CPF: 508.924.792-72 ; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Charles Palheta da 
Silva; CPF: 381.524.362-91; Valor: R$ 3.956,40. CB PM José Revelino de 
Maria Oliveira; CPF: 755.715.102-00; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Milton 
Cézar da Silva; CPF: 664.797.972-72; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Thiago 
da Silva Costa; CPF: 867.410.392-87; Valor: R$ 3.798,00. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 402/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Cametá-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João Carlos Almeida Rosa; CPF: 
221.714.602-53; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Luís Cristovão Farias de Sou-
za; CPF: 293.986.222-20; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Ivanildo Nazareno 
Miranda da Silva; CPF: 427.439.072-15; Valor: R$ 3.956,40. CB PM An-
derson de Mendonça Cordovil; CPF: 794.382.962-04; Valor: R$ 3.798,00. 
CB PM Renan Silva de Melo; CPF: 948.065.512-87; Valor: R$ 3.798,00. 
CB PM Ronaldo Denis dos Santos Corrêa; CPF: 834.718.982-04; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno. 
Portaria Nº 403/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Tomé- Açu-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo Augusto Brito Santos; CPF: 
476.626.702-87; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Jean José da Cruz; CPF: 
455.648.922-91; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Reginaldo Silva Barros; CPF: 
379.885.902-78; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Elias Queiróz Filho; CPF: 
582.185.992-15; Valor: R$ 3.956,40. CB PM João Damielson Ribeiro Canu-
to; CPF: 591.740.992-72; Valor: R$ 3.798,00. SD PM Elaine Cristina Da 
Silva Rodrigues; CPF: 903.670.732-34; Valor: R$ 3.798,00.ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 404/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Antonio Adriano Soares de 
Araújo; CPF: 400.712.512-00; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Aldo Natalino 
Conceição de Souza; CPF: 428.248.932-49; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM 
Manoel do Socorro Barbosa dos Santos; CPF: 283.343.452-91; Valor: R$ 
3.956,40. SGT PM Waldomiro Ferreira da Gama; CPF: 577.450.722-04; Va-
lor: R$ 3.956,40. CB PM Felipe Carvalho Trindade; CPF: 012.558.012-63; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
LHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno. 
Portaria Nº 405/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV ); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Mosqueiro-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Emerson Luiz Nazaré Da Gama; CPF: 
379.643.722-20; Valor: R$ 2.611,20. CB PM Pedro Paulo Santos Da Luz; 
CPF: 953.448.372-91; Valor: R$ 2.571,60. CB PM Wilson Da Fonseca Bar-
ros; CPF: 680.883.022-34; Valor: R$ 2.571,60. SD PM Marcelo Santos Da 
Luz Filho; CPF: 019.584.352-52; Valor: R$ 2.571,60. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 

Portaria Nº 406/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV ); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourém-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Carlos Augusto Teixeira Moura; CPF: 
564.247.872-91; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Everton Carlos Naiff Bote-
lho; CPF: 746.845.742-53; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Alexander Valente 
Mourao; CPF: 912.220.522-53; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Higor Antônio 
Ramos Corrêa; CPF: 526.776.212-15; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Pablo 
Ricardo Silva Calixto; CPF: 013.649.722-55; Valor: R$ 3.798,00. CB PM 
Werllington Pereira Barros; CPF: 823.897.052-00; Valor: R$ 3.798,00. OR-
DENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 407/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV ); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Marabá-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Marco Antônio Rocha De Oliveira; CPF: 
426.202.872-00; Valor: R$ 3.956,40. CB PM José Rodrigues Da Silva Neto; 
CPF: 069.571.484-83; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Jean Felippe Britto Nu-
nes; CPF: 001.715.452-90; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Leandro De Souza 
Rocha; CPF: 804.303.842-20; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Cleyton Batista 
Lopes; CPF: 699.030.692-00; Valor: R$ 3.798,00. SD PM Wanderley Ribei-
ro Gomes; CPF: 017.887.402-70; Valor: R$ 3.798,00.ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 408/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV ); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Paragomi-
nas-PA; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge Luiz Das Mercês De 
Souza; CPF: 237.537.222-00; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Adriano Roger 
Da Costa De Souza; CPF: 823.982.832-91; Valor: R$ 3.798,00. CB PM 
Jorge Victor Vieira Acioli; CPF: 751.113.652-49; Valor: R$ 3.798,00. CB 
PM Denilson José Nascimento Ferreira; CPF: 000.337.532-37; Valor: R$ 
3.798,00. CB PM Jaqueline Ribeiro Dos Santos; CPF: 930.837.002-10; Va-
lor: r$ 3.798,00. cB PM Joyce Capistrano Acioli; CPF: 965.766.852-20; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
LHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno. 
Portaria Nº 409/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV ); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Parauape-
bas-PA; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Amarilson Negrão Lobo; 
CPF: 449.772.712-20; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Fábio Junho Pereira Bar-
ros; CPF: 718.494.592-15; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Thiago Doná; CPF: 
769.187.002-78; Valor: R$ 3.798,00. CB PM João Paulo Brito Favacho; 
CPF: 736.205.052-68; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Paulo Sergio Raiol Gon-
çalves; CPF: 748.972.842-87; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Rafael De Souza 
Miranda; CPF: 935.545.402-34; Valor: R$ 3.798,00. ORDENADOR: CEL 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 410/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourilândia Do 
Norte-PA; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria Moraes Da Sil-
va Júnior; CPF: 333.876.562-20; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Cleison Anto-
nio De Oliveira Da Silva; CPF: 704.307.482-72; Valor: R$ 3.798,00. CB PM 
David De Paiva Carlos Junior; CPF: 825.635.782-72; Valor: R$ 3.798,00. 
CB PM Jurandir Pereira Da Silva Neto; CPF: 779.708.612-53; Valor: R$ 
3.798,00. CB PM Diogo Mendes Carlos; CPF: 888.766.242-87; Valor: R$ 
3.798,00. CB PM Wellison Fernando Rabelo Brilhante; CPF: 827.063.872-
20; Valor: R$ 3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno. 
Portaria Nº 411/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Conceição Do 
Araguaia-PA; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Elias Carlos Vieira 
Lima; CPF: 392.283.392-68; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Jorge Luiz Rodri-
gues Vasconcelos; CPF: 264.727.912-87; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Sér-
gio Cardoso De Souza Pereira; CPF: 846.464.972-04; Valor: R$ 3.798,00. 
CB PM Dayse Ferreira Dias; CPF: 900.093.712-49; Valor: R$ 3.798,00. CB 
PM Reginaldo Moreira Júnior; CPF: 802.183.692-04; Valor: R$ 3.798,00. 
SD PM Patrick Teles Pimenta; CPF: 965.446.192-72; Valor: R$ 3.798,00. 
ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 412/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Altamira-
PA; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Fábio Meireles Braga; CPF: 
605.917.732-87; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM George Iradir Meireles Bra-
ga; CPF: 397.204.892-00; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Rafael Lima Da Sil-
va; CPF: 758.882.972-91; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Petronio Castro De 
Araujo Filho; CPF: 562.960.452-04; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Robson De 
Sousa Barbosa; CPF: 818.276.872-15; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Hernan 
José Silva Da Silva; CPF: 912.539.342-15; Valor: R$ 3.798,00. ORDENA-
DOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
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Portaria Nº 413/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Santo Antônio 
Do Tauá-PA; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Nelson Luis Moraes Da 
Silva; CPF: 333.661.362-00; Valor: R$ 2.611,20. SGT PM Rosimar Barata 
Almeida De Souza; CPF: 454.930.732-34; Valor: R$ 2.611,20. SGT PM Ale-
xandre Guimarães De Oliveira; CPF: 587.365.902-82; Valor: R$ 2.611,20. 
SGT PM Tarcisio Meira De Paiva; CPF: 431.528.212-04; Valor: R$ 2.611,20. 
CB PM Thércio Júnior Pinheiro De Lima; CPF: 862.232.912-72; Valor: R$ 
2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno. 
Portaria Nº 414/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Castanhal-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Ronaldo Cézar Cordeiro Dos Santos; 
CPF: 301.007.472-72; Valor: R$ 2.611,20. SGT PM Carlos Sidney Souza; 
CPF: 283.342.642-91; Valor: R$ 2.611,20. SGT PM Adilson José Dos San-
tos; CPF: 627.577.414-20; Valor: R$ 2.611,20. CB PM Helder Valdelir De 
Oliveira Santos; CPF: 630.404.762-20; Valor: R$ 2.571,60. CB PM Fran-
cisco Parente Pinto Filho; CPF: 676.426.242-04; Valor: R$ 2.571,60. OR-
DENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 415/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZENA-SETEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Santarém-PA; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Lenilson Rodrigues De Araújo; 
CPF: 488.811.712-87; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Márcio Augusto Araújo 
Dos Santos; CPF: 410.284.492-91; Valor: R$ 3.956,40. SGT PM Simplício 
De Sousa Amorim; CPF: 443.614.242-68; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Mar-
celo Matias De Jesus; CPF: 775.684.272-34; Valor: R$ 3.798,00. CB PM 
Fabio Alexandre Lima Pereira; CPF: 957.444.442-20; Valor: R$ 3.798,00. 
CB PM Herivelton Tamerson Pereira Cardoso; CPF: 984.795.802-59; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno. 

Protocolo: 705896
Portaria Nº 1681/21/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: 04 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Ronailson De Araújo 
Costa; CPF: 887.665.352-04; Valor: R$ 2.637,60. CB PM Frederico De Je-
sus Aguiar; CPF: 967.038.732-91; Valor: R$ 2.532,00. CB PM Ellison Bruno 
De Aguiar Pinto; CPF: 800.621.132-91; Valor: R$ 2.532,00. CB PM Henri-
que Gerderson De Matos Riker; CPF: 842.721.802-82; Valor: R$ 2.532,00. 
Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1682/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Desti-
no: Ananindeua-PA; Período: 21 a 22/09/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Rogério Lúcio Fernan-
des Das Chagas; CPF: 452.120.662-04; Valor: R$ 261,12.Ordenador: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1683/21/di/dF – Objetivo: Realizar Curso de Supervi-
são Militar Educacional; Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 13 a 15/09/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SD 
PM Jonoerondi Da Silva Souza; CPF: 003.398.602-94; Valor: R$ 759,60.
Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1684/21/di/dF – Objetivo: a serviço da PMPA; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-PA; 
Destino: Belém-PA; Período: 09 a 11/09/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Israel De Souza Dan-
tas; CPF: 898.303.692-34; Valor: R$ 564,44. CB PM Alexandre Pio Furtado 
Santos; CPF: 983.389.272-87; Valor: R$ 506,40. SD PM Rodrigo De Araujo 
Santos; CPF: 023.021.233-60; Valor: R$ 506,40. Ordenador: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1685/21/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: 04 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Alexsandro Braga De 
Araujo; CPF: 515.679.542-00; Valor: R$ 2.637,60. CB PM Rodolfo Fernan-
des Amaral; CPF: 008.044.022-30; Valor: R$ 2.532,00. Ordenador: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1686/21/di/dF – Objetivo: Cumprir Diligência PADS; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; 
Destino: Belém-PA; Período: 01 a 04/09/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Rodrigo De Cássio 
Monteiro Dos Santos; CPF: 937.019.502-53; Valor: R$ 705,55.Ordenador: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1687/21/di/dF – Objetivo: Cumprir Diligência IPM; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; 
Destino: Curralinho-PA; Período: 06 a 09/09/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe Diego Lo-

pes Da Silva; CPF: 011.942.612-99; Valor: R$ 987,77. SGT PM Benedito 
Silva Azevedo; CPF: 367.173.472-87; Valor: R$ 923,16. Ordenador: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1688/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Gurupá-PA; Des-
tino: Anajás-PA; Período: 08 a 11/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Vanderson Favacho Da 
Silva; CPF: 395.298.862-68; Valor: R$ 791,28.Ordenador: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1689/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Sebastião Da 
Boa Vista-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 22 a 24/09/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Cleber Mar-
cio Aragão Dias; CPF: 488.498.982-15; Valor: R$ 791,28.Ordenador: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1690/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Desti-
no: Melgaço-PA; Período: 13 a 15/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: CB PM Diogo Gomes Freitas; CPF: 
738.009.612-53; Valor: R$ 379,80.Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AU-
GUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1691/21/di/dF – Objetivo: a serviço da PMPA; Funda-
mento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: 
Tomé-Açu-PA; Período: 08 a 11/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Gilberto Amaral Coutinho; 
CPF: 748.950.602-68; Valor: R$ 759,60. CB PM Allan Brito De Carvalho; 
CPF: 687.596.222-53; Valor: R$ 759,60. Ordenador: CEL QOPM ROBIN-
SON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1692/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-PA; Destino: 
Belém-PA; Período: 07 a 08/09/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidor: CB PM Antonio Carlos Da Silva Alves; 
CPF: 885.387.452-04; Valor: R$ 253,20.Ordenador: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1693/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Desti-
no: Belém-PA; Período: 08 a 10/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidor: SD PM Everton Carvalho Conceição; 
CPF: 005.465.642-75; Valor: R$ 506,40.Ordenador: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1694/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Curralinho-PA; 
Destino: Anajás-PA; Período: 08 a 10/09/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SD PM Tiago Lima Costa; CPF: 
837.351.272-15; Valor: R$ 759,60.Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AU-
GUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1695/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-PA; Desti-
no: Anajás-PA; Período: 09 a 11/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Humberto Gomes Duarte; 
CPF: 574.929.052-20; Valor: R$ 791,28.Ordenador: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1696/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; 
Destino: Belém-PA; Período: 29/09 a 01/10/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SD PM Daniel Nogueira 
Brasil; CPF: 041.380.322-82; Valor: R$ 633,00. Ordenador: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1697/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; 
Destino: Belém-PA; Período: 23 a 25/09/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SD PM Daniel Nogueira Brasil; 
CPF: 041.380.322-82; Valor: R$ 633,00.Ordenador: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1698/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Melgaço-PA; Des-
tino: Portel-PA; Período: 22 a 23/09/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Raimundo Paulo Silva 
Ferreira; CPF:455.152.472-72; Valor: R$ 263,76. Ordenador: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1699/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Gurupá-PA; Des-
tino: Anajás-PA; Período: 12 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Vanderson Favacho Da 
Silva; CPF:395.298.862-68; Valor: R$ 791,28. Ordenador: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1700/21/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; Funda-
mento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Afuá-PA; Destino: 
Breves-PA; Período: 08 a 10/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de ali-
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mentação e 02 de pousada; Servidor: MAJ PM Jeogenys Salazar De Almei-
da; CPF:782.275.342-87; Valor: R$ 633,04. Ordenador: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1701/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Floresta Do 
Araguaia-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 15/09/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Félix 
Pinto Da Costa; CPF:288.944.052-49; Valor: R$131,88. SGT PM Luiz Da 
Conceição; CPF:234.839.972-53; Valor: R$ 131,88. Ordenador: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1702/21/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: 04 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidor: CB PM Sávio Lima Rebelo; 
CPF:008.214.922-41; Valor: R$ 2.532,00. Ordenador: CEL QOPM ROBIN-
SON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1703/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Oriximiná-PA; Des-
tino: Santarém-PA; Período: 19 a 21/09/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Bruno Da Silva Barros; 
CPF:947.774.202-30; Valor: R$ 395,64.Ordenador: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1704/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-PA; 
Destino: Marituba-PA; Período: 28 a 30/09/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SD PM Gecinaldo Braga De 
Lima; CPF:000.094.462-90; Valor: R$ 428,60. Ordenador: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1705/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Curralinho-PA; 
Destino: Anajás-PA; Período: 19 a 21/09/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Mario Oliveira De Oei-
ras; CPF:303.239.402-34; Valor: R$ 791,28. Ordenador: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1706/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-PA; Desti-
no: Anajás-PA; Período: 19 a 21/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Humberto Gomes Duarte; 
CPF: 574.929.052-20; Valor: R$ 791,28. Ordenador: CEL QOPM ROBIN-
SON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1707/21/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; Funda-
mento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Cametá-PA; Destino: 
Limoeiro Do Ajuru-PA; Período: 05 a 07/09/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Anderson Damas-
ceno Silva; CPF:930.771.902-06; Valor: R$ 506,40. CB PM Rittz De Freitas 
Cruz; CPF:528.336.902-15; Valor: R$ 506,40 . Ordenador: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1708/21/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; Funda-
mento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: 
Rondon Do Pará-PA; Período: 18 a 28/09/2021; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidor: CB PM Zilma Luis Dos Santos; 
CPF:829.904.332-87; Valor: R$ 2.532,00. SD PM Darley Santos Souza; 
CPF:000.027.792-42; Valor: R$ 2.532,00. Ordenador: CEL QOPM ROBIN-
SON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1709/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; 
Destino: Santo Antônio Do Tauá-PA; Período: 15/09/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: MAJ PM Fábio Souza Campos; 
CPF:634.741.742-15; Valor: R$ 131,88. SGT PM Luís Alberto Da Silva Cos-
ta; CPF:394.152.522-00; Valor: R$ 87,04. Ordenador: CEL QOPM ROBIN-
SON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1710/21/di/dF – Objetivo: Participar do 1° Seminário 
de Gestores de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública ; Fundamento 
Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Brasília-
DF; Período: 26/09 a 02/10/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimenta-
ção e 07 indenizações de transporte; Servidor: TEN CEL PM Walder Braga 
De Carvalho; CPF:564.695.002-34; Valor: R$ 2.338,63. Ordenador: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 706166
Portaria Nº 693/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
VERÃO 2021); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 22/07 a 02/08/2021; Quantidade 
de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; Servidor: CB PM Elizangela 
Rodrigues Pereira; CPF:517.775.172-49; Valor: R$ 2.911,80. Ordenador: 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno

Protocolo: 706262

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa so-
ciaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica
HaBiLitaÇÃo de caNdidato ao coNcUrso PÚBLico Nº 001/
cFP/PM/2016
editaL Nº 008/ssMrPc/2021 – cFP/PMPa, de 16 de seteMBro 
de 2021
o Estado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação do candidato, DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS, em decorrên-
cia de recomendação da Exmª. Srª. ANA CAROLINA LOBO GLÜCK PAÚL 
PERACCHI – Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, por meio do Ofí-
cio n° 001503/2020-PGE-GAB-PCTA, para fins de cumprimento da deci-
são judicial nos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0816794-
76.2017.8.14.0301, para reformar a sentença recorrida e conceder a segu-
rança pleiteada, determinando que o impetrante seja incluído na próxima 
turma que venha se abrir para o curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Estado do Pará. 
1 – o candidato aPto na habilitação deverá se apresentar, para incor-
poração e Matrícula até o dia 22 de setembro de 2021, às 09h00min, no 
departamento - Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na subseção 
de seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal civil (ssMrPc), lo-
calizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque 
Guajará, no complexo do Comando Geral da PMPA, nesta Cidade de Belém, 
Estado do Pará.
2 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
MarcElo roNald BotElHo dE soUZa – cEl QoPM
rEsPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 705934

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNtE No diário oficial 
Nº 34.701 dE 16/09/2021, rEfErENtE a diaria, Portaria Nº 1671/21 
di-df, QUE GEroU o Protocolo dE PUBlicaÇÃo: 704847.

Protocolo: 705999
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNtE No diário oficial 
Nº 34.694 dE 10/09/2021, rEfErENtE a diaria, Portaria Nº 1594/21 
di-df, QUE GEroU o Protocolo dE PUBlicaÇÃo: 702418.

Protocolo: 706018

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 185/2021/Gab. diretor/FasPM – Objetivo: Por ter que 
seguir de caráter oficial para o município de Paragominas/PA NO PERÍODO 
DE 20 A 24 DE Setembro de 2021, a fim de tratar de assuntos referente 
ao FASPM. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-PA; Destinos: Paragominas - PA; Período de 20 a 24 Setembro de 
2021; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação, e 04 diárias de 
Pousada na Categoria “B”; Servidor: TEN CEL EMERSON ANIBAL MESQUI-
TA; CPF: 429.740.892-91, no Valor: R$ 1.424,34; SGT MARCELO GUI-
MARÃES DA SILVA; CPF: 373.029.732-53, no Valor: R$ 1.186,92; SGT 
ALONSO CASTILHO MUSSIO; CPF: 330.720.942-68, no Valor R$ 1.186,92. 
ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO 
dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 706075

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Portaria Nº. 106/diÁria/cedec, de 13 de aGosto de 2021.
errata
Portaria - cEdEc
PUBlicaÇÃo: doE Nº 34672 dE 17 dE aGosto dE 2021.
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O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o Decreto Estadual 
de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PORTARIA N° 039 de 26 de Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 de 28 de 
Janeiro de 2021.
oNde se LÊ:
art. 1º – conceder diárias aos militares da coordenadoria Estadual de defesa civil, 12 (doze) diárias de alimentação e 11 (onze) diárias de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 52.450,32 (ciNQUENta E dois Mil, QUatrocENtos E ciNQUENta rEais E triNta E dois cENtaVos), por 
terem seguido viagem de Belém-PA para os municípios de Parauapebas e Novo Progresso/PA, nas Regiões do Carajás e Tapajós com diárias do grupo B, 
nos períodos de 15 a 26 de agosto, 25 de agosto a 05 de setembro, 04 a 16 de setembro e 04 a 13 de setembro, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.

 Posto/Grad.  NoME  local
Nº dE diárias

 Valor UNitário  total r$
aliMENtaÇÃo PoUsada

stEN BM Marcio alBErto carValHo da silVa

 
ParaUaPEBas / Pa

12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

cB BM isMaEl JUNio PaNtoJa da silVa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM JEfErsoN da rocHa cordEiro 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM JoNatHaN soUZa da PENHa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

sGt BM roGErio da cUNHa Brito 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

cB BM Marilia lEÃo da costa PaNtoJa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM Marcio dos saNtos aVElar 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM adriaNo soUZa da rocHa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

sGt BM adalBErto saNtos silVa 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

cB BM Marcio dos saNtos aVElar 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM ElisEU BorGEs caValcaNtE 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM NiltoN do rosário soUZa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

sGt BM odraci JosE JorGE dE soUZa

 
NoVo ProGrEsso / Pa

 

12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

sGt BM iGor dE liMa Batista 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

sGt BM Eraldo NEVEs da costa JUNior 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

sGt BM iGor dE liMa Batista 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

sGt BM adriaNo dE aViZ BarBosa 10 9 r$ 131,88 r$ 2.505,72

sGt BM JosiNaldo PiNHEiro riBEiro 10 9 r$ 131,88 r$ 2.505,72

total r$ 52.450,32
 
Leia-se:
art. 1º – conceder diárias aos militares da coordenadoria Estadual de defesa civil, 10 (dez), 12 (doze) e 13(treze) diárias de alimentação e 10 (dez), 
11 (onze) e 12 (doze) diárias de Pousada, perfazendo um valor total de r$ 47.686,60 (QUarENta E sEtE Mil, sEiscENtos E oitENta E sEis rEais 
E sEssENta cENtaVos), por terem seguido viagem de Belém-Pa para os municípios de Parauapebas e Novo Progresso/Pa, nas regiões integração de 
Carajás e Tapajós, com diárias do grupo B, nos períodos de 15 a 26 de agosto, 25 de agosto a 05 de setembro, 04 a 16 de setembro, a serviço da Coor-
denadoria Estadual de defesa civil.

 Posto/Grad.  NoME  local
Nº dE diárias

 Valor UNitário  total r$
aliMENtaÇÃo PoUsada

stEN BM Márcio alBErto carValHo da silVa

 
ParaUaPEBas / Pa

12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

cB BM isMaEl JUNio PaNtoJa da silVa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM JEfErsoN da rocHa cordEiro 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM JoNatHaN soUZa da PENHa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

sGt BM roGErio da cUNHa Brito 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

cB BM Marilia lEÃo da costa PaNtoJa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM Marcio dos saNtos aVElar 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

cB BM adriaNo soUZa da rocHa 12 11 r$ 126,60 r$ 2.911,80

sGt BM adalBErto saNtos silVa 13 12 r$ 131,88 r$ 3.297,00

cB BM Marcio dos saNtos aVElar 11 11 r$ 126,60 r$ 2.785,20

cB BM ElisEU BorGEs caValcaNtE 13 12 r$ 126,60 r$ 3.165,00

cB BM NiltoN do rosário soUZa 13 12 r$ 126,60 r$ 3.165,00

sGt BM odraci JosE JorGE dE soUZa

 
NoVo ProGrEsso / Pa

 

12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

sGt BM iGor dE liMa Batista 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

sGt BM Eraldo NEVEs da costa JUNior 12 11 r$ 131,88 r$ 3.033,24

sGt BM iGor dE liMa Batista 10 10 r$ 131,88 r$ 2.637,60

total r$ 47.686,80
 
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: 706252



 diário oficial Nº 34.704  61 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

diÁria
.

Portaria Nº 289/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sUBtEN BM rr Marcio NataliNo da Mata cUNHa E cB BM MarlUcE da silVa oliVEira, 07 (sEtE) diárias de ali-
mentação e 06 (sEis) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.360,24 (trÊs Mil, trEZENtos E sEssENta rEais E ViNtE E 
QUatro cENtaVos), para seguirem viagem de Belém - Pa para santarém – Pa e itaituba - Pa, no período de 16 a 22 de agosto de 2021, a serviço da 
diretoria de Pessoal do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 289/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. (r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs
1 sUBtEN BM rr Marcio NataliNo da Mata cUNHa 247302972-53 5539099 Belém - Pa santarém  - Pa itaituba - Pa 16/08/2021 22/08/2021 7 6 131,88 r$1.714,44
2 cB BM MarlUcE da silVa oliVEira 682037212-49 57190145 Belém - Pa santarém  - Pa itaituba - Pa 16/08/2021 22/08/2021 7 6 126,60 r$1.645,80

total r$ 3.360,24
 
Portaria Nº 290/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sUBtEN BM rr Marcio NataliNo da Mata cUNHa E cB BM MarlUcE da silVa oliVEira, 02 (dUas) diárias de 
alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 775,44 (sEtEcENtos E sEtENta E ciNco rEais E QUarENta 
E QUatro cENtaVos), para seguirem viagem de Belém - Pa para altamira – Pa, no período de 26 a 27 de agosto de 2021, a serviço da diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 290/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. (r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs
1 sUBtEN BM rr Marcio NataliNo da Mata cUNHa 247302972-53 5539099 Belém - Pa altamira - Pa 26/08/2021 27/08/2021 2 1 131,88 r$395,64
2 cB BM MarlUcE da silVa oliVEira 682037212-49 57190145 Belém - Pa altamira - Pa 26/08/2021 27/08/2021 2 1 126,6 r$379,80

total r$775,44
 
Portaria Nº 291/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro 
de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sUBtEN BM rr Marcio NataliNo da Mata cUNHa E cB BM MarlUcE da silVa oliVEira, 02 (dUas) diárias de 
alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.154,88 (dois Mil, cENto E ciNQUENta E QUatro rEais E 
oitENta E oito cENtaVos), para seguirem viagem de Belém - Pa para castanhal – Pa, capanema – Pa, Bragança – Pa e salinópolis – Pa, no período 
de 30 de agosto a 03 de setembro de 2021, a serviço da diretoria de Pessoal do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 291/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$)

sUB total 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sUBtEN BM rr Marcio NataliNo da Mata cUNHa 247302972-53 5539099 Belém - Pa castanhal - Pa 30/08/2021 31/08/2021 1 1 87,04 r$174,08 r$1.097,24castanhal - Pa capanema - Pa Braança - Pa salinópolis - Pa 31/08/2021 03/09/2021 4 3 131,88 r$923,16

2 cB BM MarlUcE da silVa oliVEira 682037212-49 57190145 Belém - Pa castanhal - Pa 30/08/2021 31/08/2021 1 1 85,72 r$171,44 r$1.057,64castanhal - Pa capanema - Pa Braança - Pa salinópolis - Pa 31/08/2021 03/09/2021 4 3 126,6 r$886,20
total r$2.154,88

 
Portaria Nº 292/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: st BM aNtoNio rosaldo fErrEira raMos E sGt BM roNildo aNdradE dE aNdradE, 03 (trÊs) diárias de alimen-
tação e 03 (trÊs) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.582,56 (UM Mil, QUiNHENtos E oitENta E dois rEais E ciNQUEN-
ta E sEis cENtaVos), para seguirem viagem de Paragominas - Pa para ipixuna – Pa, no período de 21 a 24 de dezembro de 2020, a serviço do 1ºGPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 292/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$)

sUB total 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 st BM aNtoNio rosaldo fErrEira raMos 712596192-49 5421667 Paragominas - Pa ipixuna - Pa 21/12/2020 24/12/2020 3 3 131,88 r$791,28 r$791,28
2 sGt BM roNildo aNdradE dE aNdradE 697411402-82 54185258 Paragominas - Pa ipixuna - Pa 21/12/2020 24/12/2020 3 3 131,88 r$791,28 r$791,28

total  r$1.582,56
 
Portaria Nº 293/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
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considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder ao militar: tcEl BM fraNcisco da silVa JUNior, 03 (trÊs) diárias de alimentação e 02 (dUas) diárias de pousada, perfazendo 
um valor total de r$ 791,30 (sEtEcENtos E NoVENta E UM rEais E triNta cENtaVos), para seguir viagem de santarém - Pa para itaituba – Pa, no 
período de 16 a 18 de Junho de 2021, a serviço do 4ºGBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 293/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 tcEl BM fraNcisco da silVa JUNior 398924252-00 5749115 santarém - Pa itaituba - Pa 16/06/2021 18/06/2021 3 2 158,26 r$791,30
total r$791,30

 
Portaria Nº 294/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sGt BM EMiValdo da silVa coElHo E sGt BM liNdoN NEYPE doUrado dE sa, 02 (dUas) diárias de alimentação e 
01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 791,28 (sEtEcENtos E NoVENta E UM rEais E ViNtE E oito cENtaVos), para 
seguirem viagem de Marabá - Pa para tapirape aquiri (Marabá – Pa), no período de 21 a 25 de Junho de 2021, a serviço do 5º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 294/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) sUB total (r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sGt BM EMiValdo da silVa coElHo 459546152-68 5607590 Marabá - Pa tapirape aquiri - Marabá - Pa 21/06/2021 25/06/2021 2 1 131,88 r$395,64 r$395,64
2 sGt BM liNdoN NEYPE doUrado dE sa 771525062-72 57189243 Marabá - Pa tapirape aquiri - Marabá - Pa 21/06/2021 25/06/2021 2 1 131,88 r$395,64 r$395,64

total r$791,28
 
Portaria Nº 295/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sGt BM JosE saNtos E sGt BM aNaNias liMa rEBoUÇas, 02 (dUas) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 791,28 (sEtEcENtos E NoVENta E UM rEais E ViNtE E oito cENtaVos), para seguirem viagem 
de Marabá - Pa para Belém – Pa, no período de 25 a 26 de Novembro de 2020, a serviço do 5º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 295/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) sUB total (r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sGt BM JosE saNtos 299518362-91 5607280 Marabá - Pa Belém - Pa 25/11/2020 26/11/2020 2 1 131,88 r$395,64 r$395,64
2 sGt BM aNaNias liMa rEBoUÇas 652083232-49 5826861 Marabá - Pa Belém - Pa 25/11/2020 26/11/2020 2 1 131,88 r$395,64 r$395,64

total r$791,28
 
Portaria Nº 296/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: MaJ BM cHarlEs dE PaiVa catUaBa, caP BM WaGNEr faBYaN dos saNtos PErEira, tEN BM silVio lUis liMa 
cHaVEs E sUBtEN BM Marcos aNtoNio PaiXao alEiXo, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 576,32 (QUi-
NHENtos E sEtENta E sEis rEais E triNta E dois cENtaVos), para seguirem viagem de redenção - Pa para de Marabá - Pa, no dia 30 de Junho de 
2021, a serviço do 10º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 296/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 MaJ BM cHarlEs dE PaiVa catUaBa 591446452-87 5833680 redenção - Pa Marabá - Pa 30/06/2021 30/06/2021 1 0 158,26 r$158,26
2 caP BM WaGNEr faBYaN dos saNtos PErEira 875743732-72 57173426 redenção - Pa Marabá - Pa 30/06/2021 30/06/2021 1 0 145,07 r$145,07
3 tEN BM silVio lUis liMa cHaVEs 594694712-53 5826691 redenção - Pa Marabá - Pa 30/06/2021 30/06/2021 1 0 141,11 r$141,11
4 sUBtEN BM Marcos aNtoNio PaiXao alEiXo 329585102-63 5397910 redenção - Pa Marabá - Pa 30/06/2021 30/06/2021 1 0 131,88 r$131,88

total r$576,32
 
Portaria Nº 297/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sGt BM fraNcisco HEriVElto MoraEs MENdoNÇa, sGt BM silVio GUstaVo rosa da silVa, cB BM JEffErsoN 
do NasciMENto MiGlio E sd BM PaUlo HENriQUE PErEira farias, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada, conforme planilha anexo, 
perfazendo um valor total de r$ 1.033,92 (UM Mil E triNta E trÊs rEais E NoVENta E dois cENtaVos), para seguirem viagem de santa isabel - Pa 
para de tomé açú - Pa, no período de 24 de Maio a 01 de Junho de 2021, a serviço do 12º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil



 diário oficial Nº 34.704  63 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 297/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sGt BM fraNcisco HEriVElto MoraEs MENdoNÇa 626234512-49 57175034 santa isabel - Pa tomé açu - Pa 24/05/2021 24/05/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 sGt BM silVio GUstaVo rosa da silVa 620136962-72 54185222 santa isabel - Pa tomé açu - Pa 31/05/2021 01/06/2021 2 1 131,88 r$395,64
3 cB BM JEffErsoN do NasciMENto MiGlio 737501822-72 57217714 santa isabel - Pa tomé açu - Pa 24/05/2021 24/05/2021 1 0 126,6 r$126,60
4 sd BM PaUlo HENriQUE PErEira farias 001382622-09 5932406 santa isabel - Pa tomé açu - Pa 31/05/2021 01/06/2021 2 1 126,6 r$379,80

total r$1.033,92
 
Portaria Nº 298/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sGt BM EdGar sMitH saNtos E cB BM MaicoN faBricio MorEira tEiXEira, 01 (UMa) diária de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 263,76 (dUZENtos E sEssENta E trÊs rEais E sEtENta E sEis cENtaVos), para seguirem viagem de ananin-
deua - Pa para Bragança – Pa, no dia 05 de agosto de 2021, a serviço do csMV/MoP do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 298/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sGt BM EdGar sMitH saNtos 428952352-87 5211409 ananindeua - Pa Bragança - Pa 05/08/2021 05/08/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 cB BM MaicoN faBricio MorEira tEiXEira 861479272-72 57217816 ananindeua - Pa Bragança - Pa 05/08/2021 05/08/2021 1 0 131,88 r$131,88

total r$263,76
 
Portaria Nº 299/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sUBtEN BM rr aNtoNio MEssias PErEira laUrido E sGt BM sErGio das NEVEs soarEs, 01 (UMa) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 174,08 (cENto E sEtENta E QUatro rEais E oito cENtaVos), para seguirem viagem de 
ananindeua - Pa para Mosqueiro – Pa, no dia 12 de Julho de 2021, a serviço do csMV/MoP do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 299/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. (r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs
1 sUBtEN BM rr aNtoNio MEssias PErEira laUrido 296240882-68 5210135 ananindeua - Pa Mosqueiro - Pa 12/07/2021 12/07/2021 1 0 87,04 r$87,04
2 sGt BM sErGio das NEVEs soarEs 426885232-87 5610338 ananindeua - Pa Mosqueiro - Pa 12/07/2021 12/07/2021 1 0 87,04 r$87,04

total r$174,08
 
Portaria Nº 300/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sGt BM Marcio lUiZ araUJo BotElHo E cB BM faBio WaGNEr costa soarEs, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito cENtaVos), para seguirem viagem de 
ananindeua - Pa para tailândia – Pa, no dia 15 de Julho de 2021, a serviço do csMV/MoP do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 300/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ordEM Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sGt BM Marcio lUiZ araUJo BotElHo 427628632-87 5210577 ananindeua - Pa tailândia - Pa 15/07/2021 15/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 cB BM faBio WaGNEr costa soarEs 856485582-87 57217988 ananindeua - Pa tailândia - Pa 15/07/2021 15/07/2021 1 0 126,6 r$126,60

total r$258,48
 
Portaria Nº 301/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder ao militar: MaJ BM cElso dos saNtos PiQUEt JUNior, 07 (sEtE) diárias de alimentação e 07 (sEtE) diárias de pousada, perfazendo 
um valor total de r$ 2.215,64 (dois Mil, dUZENtos E QUiNZE rEais E sEssENta E QUatro cENtaVos), para seguir viagem de itaituba - Pa para 
altamira – Pa, no período de 21 a 28 de Junho de 2021, a serviço do 7º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 301/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ordEM Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo
data   Nº dE diárias Valor UNit. 

(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs
1 MaJ BM cElso dos saNtos PiQUEt JUNior 710392442-20 51855694 itaituba - Pa altamira - Pa 21/06/2021 28/06/2021 7 7 158,26 r$2.215,64

total r$2.215,64
 
Portaria Nº 302/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
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considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sUBtEN BM rr PEdro GUilHErME NasciMENto GoMEs E cB BM Marcos coNtENtE silVa, 01 (UMa) diária de ali-
mentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito cENtaVos), para seguirem 
viagem de Belém - Pa para capanema – Pa, no dia 30 de Junho de 2021, a serviço do dal do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 302/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ordEM Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sUBtEN BM rr PEdro GUilHErME NasciMENto GoMEs 330564042-15 5064074 Belém - Pa capanema - Pa 30/06/2021 30/06/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 cB BM Marcos coNtENtE silVa 790326132-00 57189358 Belém - Pa capanema - Pa 30/06/2021 30/06/2021 1 0 126,6 r$126,60

total r$258,48
 
Portaria Nº 303/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sGt BM Marcio lUiZ araUJo BotElHo, sGt BM lUis otaVio dE soUZa MaciEl, sGt BM aNdErsoN claYtoN soU-
sa dE soUZa, sGt BM EdGar sMitH saNtos, sGt BM sErGio das NEVEs soarEs E cB BM JHoNataN rodriGUEs da silVa, diárias de alimentação 
e diárias de pousada para cada, conforme planilha anexo, perfazendo um valor total de r$ 20.430,72 (ViNtE Mil, QUatrocENtos E triNta rEais E 
SETENTA E DOIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Ananindeua - PA para Marabá – PA, Parauapebas – PA, Canaã dos Carajás – PA, Redenção – PA, 
tucuruí – Pa, altamira – Pa e itaituba – Pa, no período de 23 de agosto a 03 de outubro de 2021, a serviço do csMV/MoP do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 303/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ordEM Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo
data   Nº dE diárias Valor UNit. 

(r$) total (r$)
saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sGt BM Marcio lUiZ araUJo BotElHo 427628632-87 5210577 ananindeua - Pa Marabá - PA Parauapebas - PA Canaã dos Carajás - 
Pa redenção - Pa 23/08/2021 04/09/2021 13 12 131,88 r$3.297,00

2 sGt BM lUis otaVio dE soUZa MaciEl 589440952-72 5826594 ananindeua - Pa Marabá - PA Parauapebas - PA Canaã dos Carajás - 
Pa redenção - Pa 23/08/2021 04/09/2021 13 12 131,88 r$3.297,00

3 sGt BM aNdErsoN claYtoN soUsa dE soUZa 773121202-53 54185205 ananindeua - Pa Marabá - PA Parauapebas - PA Canaã dos Carajás - 
Pa redenção - Pa 23/08/2021 04/09/2021 13 12 131,88 r$3.297,00

4 sGt BM EdGar sMitH saNtos 428952352-87 5211409 ananindeua - Pa tucuruí - Pa altamira - Pa  itaituba - Pa 20/09/2021 03/10/2021 14 13 131,88 r$3.560,76
5 sGt BM sErGio das NEVEs soarEs 426885232-87 5610338 ananindeua - Pa tucuruí - Pa altamira - Pa  itaituba - Pa 20/09/2021 03/10/2021 14 13 131,88 r$3.560,76
6 cB BM JHoNataN rodriGUEs da silVa 937954592-49 57173874 ananindeua - Pa tucuruí - Pa altamira - Pa  itaituba - Pa 20/09/2021 03/10/2021 14 13 126,6 r$3.418,20

total r$20.430,72
 
Portaria Nº 304/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: caP BM EUclidEs GoNÇalVEs rodriGUEs E sGt BM roBErto VascoNcElos dE carValHo, 04 (QUatro) diárias 
de alimentação e 03 (trÊs) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.938,65 (UM Mil, NoVEcENtos E triNta E oito rEais E 
sEssENta E ciNco cENtaVos), para seguirem viagem de salvaterra - Pa para Ponta de Pedras - Pa, no período de 02 a 05 de Julho de 2021, a serviço 
do 18º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 304/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ordEM Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 caP BM EUclidEs GoNÇalVEs rodriGUEs 341810402-91 5602505 salvaterra - Pa Pontas de Pedras - Pa 02/07/2021 05/07/2021 4 3 145,07 r$1.015,49
2 sGt BM roBErto VascoNcElos dE carValHo 490903722-53 5428424 salvaterra - Pa Pontas de Pedras - Pa 02/07/2021 05/07/2021 4 3 131,88 r$923,16

total r$1.938,65
 
Portaria Nº 305/diÁria/dF de 23 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: sGt BM EdEMir JUNior GoMEs salGado, sGt BM sErGio raMos loPEs, sGt BM WElliNGtoN soUsa da silVa 
castro, sGt BM Eros NaZarENo dias, cB BM aMaUri PErEira foNsEca, cB BM BrUNo dias dE oliVEira E cB BM EdilaYNE costa GaMa PErEi-
ra, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada, conforme planilha anexo, perfazendo um valor total de r$ 5.665,44 (ciNco Mil, sEiscENtos 
E sEssENta E ciNco rEais E QUarENta E QUatro cENtaVos), para seguirem viagem de Belém - Pa para Breves – Pa, cametá – Pa e salvaterra – Pa, 
no período de 17 a 27 de agosto de 2021, a serviço do Gabinete do subcomando Geral do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 305/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ordEM Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. 
(r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 sGt BM EdEMir JUNior GoMEs salGado 593485692-87 54185296 Belém - Pa Breves - Pa 17/08/2021 19/08/2021 3 2 131,88 r$659,40
2 sGt BM sErGio raMos loPEs 427797072-91 5602440 Belém - Pa cametá - Pa 25/08/2021 27/08/2021 3 2 131,88 r$659,40
3 sGt BM WElliNGtoN soUsa da silVa castro 695177892-20 54187037 Belém - Pa cametá - Pa 25/08/2021 27/08/2021 3 2 131,88 r$659,40
4 sGt BM Eros NaZarENo dias 402110882-34 5422566 Belém - Pa salvaterra - Pa 23/08/2021 24/08/2021 2 1 131,88 r$395,64

5 cB BM aMaUri PErEira foNsEca 765663312-04 57217817 Belém - Pa Breves - Pa 
cametá - Pa

17/08/2021 
25/08/2021

19/08/2021 
27/08/2021 6 4 126,6 r$1.266,00
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6 cB BM BrUNo dias dE oliVEira 947044142-72 57217938 Belém - Pa
Breves - Pa 

salvaterra - Pa 
cametá - Pa

17/08/2021 
23/08/2021 
25/08/2021

19/08/2021 
24/08/2021 
27/08/2021

8 5 126,6 r$1.645,80

7 cB BM EdilaYNE costa GaMa PErEira 782942902-20 57217969 Belém - Pa salvaterra - Pa 23/08/2021 24/08/2021 2 1 126,6 r$379,80
total r$5.665,44

 
Portaria Nº 324/diÁria/dF de 25 de aGosto 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares, discriminados em planilha anexo, diárias de alimentação e diárias de pousada, perfazendo um valor total de r$ 49.568,31 
(QUarENta E NoVE Mil, QUiNHENtos E sEssENta E oito rEais E triNta E UM cENtaVos), para seguirem viagem dos municípios de suas respectivas 
unidades bombeiro militar para abaetetuba - Pa, no período de 16 de agosto a 03 de setembro de 2021, a serviço do 15º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                      HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 324/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data   Nº dE diárias Valor UNit. (r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs
1 MaJ BM MarcUs PaUlo cartaGENEs VEloso 649.420.312-49 54185268 Mosqueiro - Pa abaetetuba - Pa 30/08/2021 31/08/2021 2 1 158,26 r$474,78
2 caP BM MarcElo PiNHEiro dos saNtos 639.498.652-68 54184963 Belém - Pa abaetetuba - Pa 17/08/2021 19/08/2021 3 2 145,04 r$725,20
3 tEN QoBM Marcio aUGUsto liMa loBato 026.081.692-28 5932578 Barcarena - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 141,11 r$2.681,09
4  st BM cEsar aUGUsto loPEs riBEiro 364.274.972-00 5210526 ananindeua - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
5 sGt BM JosE roBErto NoGUEira MariNHo 427.674.152-15 5399297 Belém - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 18 131,88 r$4.879,56
6 sGt BM PaUlo afoNso loPEs NoGUEira 853.884.162-91 54185200 cametá - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 131,88 r$2.505,72
7 cB BM MarcElo fraNco dE araUJo 827.911.982-53 57173367 Belém - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
8 cB BM WillaMYs PErEira dE oliVEira 886.518.862-68 57173334 ananindeua - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 18 126,60 r$4.684,20
9 cB BM EMaNUEl carValHo Barros 835.998.942-72 57173672 Barcarena - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
10 cB BM lEda da coNcEiÇÃo taVarEs sErrao 925.056.942-49 57189386 Barcarena - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
11 cB BM WEsllEY cHristiaN silVa da silVa 984.992.462-49 57218373 Barcarena - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
12 cB BM daVid PoNtEs fErrEira 941.885.802-91 57217699 tailândia - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
13 cB BM JosE fraNcisco dE assis fErrEira costa 882.422.772-49 57189363 cametá - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
14 cB BM GilMar dias GUEdElHa 639.428.522-68 57189376 Mojú - PA abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
15 cB BM diEGo loBato MoUrao carValHo 934.215.912- 57189235 Mojú - PA abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
16 cB BM rosiValdo PiNHEiro 708.494.632-20 57189342 Mojú - PA abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
17 sd BM MatHEUs farias oliVEira 016.540.862-66 5932430 tailândia - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40
18 sd BM MadsoN carNEiro fErrEira 008.327.852-45 5932446 tailândia - Pa abaetetuba - Pa 16/08/2021 03/09/2021 19 0 126,60 r$2.405,40

total r$ 49.568,31
 
Portaria Nº 327/diÁria/dF de 01 de seteMBro 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares, relacionados em planilha anexo, diárias de alimentação e diárias de pousada, perfazendo um valor total de r$ 234.574,15 
(dUZENtos E triNta E QUatro Mil, QUiNHENtos E sEtENta E QUatro rEais E QUiNZE cENtaVos), para seguirem viagem aos municípios e locali-
dades discriminados em planilha, afim de participarem da Operação Independência 2021, a serviço do Comando Operacional do CBMPA.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 327/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo data Nº dE diárias Valor 
UNit. (r$) total (r$)saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 stEN BM JorGE fiGUEirEdo dos saNtos 301.272.972-00 5623537 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
2 sGt BM roBErto lUis rEis dE soUZa 292.982.292-91 5211328 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
3 sGt BM WasHiNGtoN lUiZ dE JEsUs aNEtE saNtos 428.844.542-68 5210453 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
4 sGt BM dElso VolNEi dos saNtos BENtEs 639.109.932-49 5823773 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
5 sGt BM JoÃo MENdoNÇa dE PadUa 571477872-34 54184951 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
6 sGt BM GaBriEl da silVa oliVEira 771.432.992-00 54185344 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
7 cB BM daNiEl rEis dias 708.921.802-34 57189182 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
8 cB BM dENiValdo MorEira dias 687.033.502-82 57198929 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
9 cB BM JEfErsoN NoNato farias assUNÇÃo 836.153.772-49 57218018 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
10 cB BM daNiEla raiol dE alMEida 779.373.842-04 57217917 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
11 sd BM ciro soarEs do NasciMENto 831.824.112-68 5932474 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
12 sd BM alEssaNdra carMiNa farias dE alMEida 014.128.752-77 5932462 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
13 sd BM aNdrEissoN da costa loPEs 011.690.852-10 5932543 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
14 sd BM JEsUs fiGUEirEdo da PENHa 000.862.392-95 5932460 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
15 sd BM YUri coUto Batista 022.673.842-64 5932412 icoraci - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
16 caP QoBM MarcElo saNtos riBEiro 9959983706 57216376 ananindeua - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 145,07 r$580,28
17 tEN QoBM aNa BEatriZ MalHEiros PiQUEt 012525162-90 5932601 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 141,11 r$564,44
18 stEN BM raiMUNdo NoNato NEVEs BoGa filHo 250.789.842-91 5598583 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
19 stEN BM WaMir rodriGUEs dE alMEida 68.403.389- 5427932 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
20 sGt BM iVaNilsoN saNtos costa 373.205.642-20 5430429 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
21 sGt BM JosE aUGUsto MarGalHo PaNtoJa 354.208.632-00 5430437 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
22 cB BM rElrY MoNtEiro BorGEs 909.515.812-87 57208207 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
23 cB BM faBio MaNoEl dE MacEdo NEto 683.661.592-72 57217922 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
24 cB BM Vital Brasil araÚJo MoNtEiro filHo 002.617.882-64 57218353 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
25 cB BM roclaNE daMascENo da silVa 677.856.032-00 57217779 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
26 cB BM KlEYfEr PaUla NoGUEira 845.589.542-04 57217982 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
27 sd BM ValdEMir cordEiro da costa 013.768.512-29 5932470 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
28 sd BM claYtoN roBsoN MElo da costa 012.198.932-18 5932308 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
29 sd BM JoÃo PaUlo dE aZEVEdo rodriGUEs 035.285.672-60 59324548 Belém -  Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
30 sd BM rENaN do carMo silVa 019228262-00 5932549 Marituba - Pa icoaraci - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
31 caP Qoa MaX roBlEdo da silVa 329.578.662-34 5452651 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 145,07 r$1.015,49
32 sGt BM Marcos dE soUsa silVa 379.321.602-00 5428505 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
33 sGt BM odENilsoN lisBoa corrÊa 425.000.282-91 5610222 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
34 cB BM aNdrÉ dos saNtos MiraNda 857.683.752- 87 57173429 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
35 cB BM ErisoN JorGE foNtEs PiNto 785.032.992- 91 57173433 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
36 cB BM carlos lEVY araUJo da costa 758.866.852.00 57189394 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
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37 cB BM tHYaGo carrEira da cUNHa 804.635.762-68 54196522 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
38 cB BM roBsoN rENato PicaNÇo saNtos 858.870.302-59 57217843 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
39 cB BM EdsoN dos PraZErEs ViaNa 726.305.312-87 57217949 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
40 cB BM lEoNardo Brito da silVa 950.097.362-68 57218050 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Farol 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
41 sGt BM aUZirlEY soarEs MENdEs 576.676.672-68 5823730 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
42 sGt BM JEaN carlos costa NasciMENto 393427352-15 5602360 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
43 cB BM NEliNHo MoNtEiro dE araÚJo 704.038.052-87 57189284 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
44 cB BM WElliNGtoN silVa da silVa 699.902.202-04 57217960 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
45 sd BM Elias aUGUsto lEal Batista 737.458.982-49 57217976 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
46 sd BM EliZaK sEifErt da silVa 085.905.859-05 5932485 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
47 sd BM artHUr NasciMENto da cÂMara 012.436.122-66 5932531 Belém -  Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
48 cB BM JoHNNY dE aQUiNo da silVa 613063552-49 57173408 icoraci - Pa Cotijuba - Praias Vai Quem Quer 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
49 sGt BM iValdo NUNEs fErrEira 377.344.312-91 5398797 icoraci - Pa cruzeiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
50 cB BM PaUlo cÉsar da silVa MoUra 800.922.172-49 57173975 icoraci - Pa cruzeiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
51 sd BM aNdErsoN dE assis torrEs dE soUsa 751.679.052-49 57218041 icoraci - Pa cruzeiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
52 MaJ BM MarcUs PaUlo cartaGENEs VEloso 649.420.312-49 54185268 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
53 sGt BM JosÉ saNtaNa Brito filHo 319649582 5398410 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 87,04 r$348,16
54 sGt BM JoÃo HErMiNio dias fEio 353363152-49 5210585 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 87,04 r$348,16
55 sGt BM lUiZ PaUlo dE soUsa 428946382-72 5427967 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 87,04 r$348,16
56 sGt BM roBErto raiol fUrtado 259477292-53 5427576 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 87,04 r$348,16
57 sGt BM lUis carlos rosario fErNaNdEs 428067802-25 5430488 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 87,04 r$348,16
58 sGt BM PaUlo HENriQUE MartiNs MalHEiros 319835102-20 5427711 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 87,04 r$348,16
59 cB BM EMaNoEl liMa tEXEira dE MoraEs 691.447.102-91 57173363 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
60 cB BM GErsoN tEiXEira dE oliVEira 820.098.052-91 57173461 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
61 cB BM JosÉ diEiME dE soUZa caValcaNtE 944.049.252-04 57217866 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
62 cB BM fáBio raMoN ValE da silVa 916.260.642-53 57190066 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
63 cB BM clEitoN alVEs dE oliVEira corrÊa 777.406.452-49 57173341 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
64 cB BM daNilo laUro dE MoraEs dias 680.547.002-10 57189157 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
65 sd BM raYaNNE alEiXo araUJo 014011192-15 5932487 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
66 sd BM HilVaN roBsoN da silVa MatHias 003.643.352-70 5932250 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
67 sd BM iasMiN NaZarEtH silVa MatNi 998.711.302-87 5932517 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
68 sd BM caMilo rodriGUEs HolaNda 012.021.722-88 5932573 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
69 sd BM ViNiciUs MEllo da silVa 946.040.882-68 5932313 Mosqueiro - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 85,72 r$342,88
70 caP QoBM WaUlisoN fErrEira PiNto 843.407.702-72 57173343 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 118,69 r$830,83
71 tEN QoBM raMoN Prado soUsa 1889650250 5932599 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 116,05 r$812,35
72 sGt BM aNdrÉ WilsoN MoUra raiol 704.382.852-04 5826764 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
73 sGt BM toNY EVErtoN MENdoNÇa da silVa 46201467220 5602645 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
74 sGt BM EdUardo GoNÇalVEs ModEsto 301.854.162-68 5399220 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
75 sGt BM Joao Morais da silVa 353806402-49 5452627 Marituba - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
76 sGt BM fraNcisco EVaNdro silVa saNtos 443.239.562-15 5601592 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
77 sGt BM clENilsoN fElGUEira da PoNtE dE lEMos 448.245.562-87 5607744 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
78 sGt BM alEXaNdrE silVa oliVEira 670219212-68 5823692 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
79 sGt BM WaNdErlEi GoMEs BaltaZar 726938352-91 54185204 Marituba - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
80 sGt BM MarcElo PaNtoJa BarBosa da silVa 693.905.922-91 54185159 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
81 cB BM JoÃo PaUlo MacÊdo dE soUZa 692.141.880.-87 57173356 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
82 cB BM JosE ariMatEia dE MElo 736939012-87 57173450 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
83 cB BM saNNiErY lisBoa da silVa 931.217.332-49 57217937 Vigia de Nazaré - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
84 cB BM JoÃo rodriGo MEirElEs dE frEitas 817.663.782-34 57217986 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
85 cB BM rodolfo MoraEs dos saNtos 815.753.862-91 57173441 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
86 cB BM WallacE farias corrÊa 663.033.542-20 57189271 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
87 cB BM aNoriNo silVa dos saNtos 696.089.702-53 57173403 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
88 cB BM GlEiBE aNdErsoN dE soUZa tElEs 639.825.952-15 57173347 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
89 cB BM WatssoN PacHEco soarEs 815.857.992-20 57189414 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
90 cB BM rEWErtHoN silVa dE NaZarE 841.807.492-20 57173930 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
91 sd BM rEYNaN silVa das NEVEs 006.518.032-17 5932363 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
92 sd BM artHUr da costa MaciEl 022.735572-56 5932456 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
93 sd BM JHoNataN GoMEs traVassos 022.296.942-35 5932471 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
94 sd BM taMirEs dE soUZa raMos 004.968.022-67 5932457 ananindeua - Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
95 sd BM Victor MoraEs caBral loBato 038.169.815-77 5932318 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
96 sd BM ElVis MiraNda tEiXEira 035185682-05 5932524 Belém -  Pa Mosqueiro - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
97 tEN QoBM Bruna Naila Pessoa Pereira 015720252-63 5932590 castanhal - Pa Marudá - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 116,05 r$812,35
98 sGt BM José Valdecy Paulino de santana 455995993-53 5601371 castanhal - Pa Marudá - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
99 sGt BM laurivan Jonas Vasconcelos 430609192-91 5623618 castanhal - Pa Marudá - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
100 sGt BM ivan Nogueira saraiva 401510262-20 5623642 castanhal - Pa Marudá - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
101 sd BM Matheus augusto dos reis 021695272-73 5932407 castanhal - Pa Marudá - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
102 sUBtEN BM roque filho frança 402248132-34 5421888 castanhal - Pa crispim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
103 sGt BM flávio Michel fernandes Batista 331458222-68 5486904 castanhal - Pa crispim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
104 sGt BM Gilberto da silva Nascimento 430575602-10 5601312 castanhal - Pa crispim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
105 cB BM antonio tadeu Pinheiro das chagas 867102492-04 57217913 castanhal - Pa crispim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
106 cB BM Valnei alves samuel 927317242-34 57217914 castanhal - Pa crispim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
107 sGt BM sharlys Pinheiro soares 479593202-68 5623219 castanhal - Pa camará - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
108 sGt BM José Maria Pinto dos santos 422999852-04 5421780 castanhal - Pa camará - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
109 sGt BM sérgio da silva oliveira 760415572-34 57189197 castanhal - Pa camará - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
110 sGt BM Welinton seabra Prado 713403862-91 57217906 castanhal - Pa camará - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
111 sGt BM Joseilson cruz do rosário 399964682-91 5601509 castanhal - Pa algodoal - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
112 sGt BM Pedro américo filho 429561452-15 5397839 castanhal - Pa algodoal - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
113 sGt BM francisco delmiro dos reis Melo 264193512-00 5601444 castanhal - Pa algodoal - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 87,04 r$609,28
114 cB BM daniel ferreira da conceição 659783822-04 57189403 castanhal - Pa algodoal - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
115 cB BM leadir da trindade Baltazar 877292452-72 57218527 castanhal - Pa algodoal - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
116 cB BM carolina falcão carriço 771581302-82 57217911 castanhal - Pa algodoal - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
117 cB BM francisco césar Venâncio Bezerra 811540032-72 57217915 castanhal - Pa algodoal - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 85,72 r$600,04
118 sGt BM luiz Paulo silva da cunha 448330592-15 5601304 castanhal - Pa são domingos do capim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
119 sGt BM Waldemir de lima rodrigues 351931582-34 5438560 castanhal - Pa são domingos do capim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
120 sGt BM sidney ferreira rodrigues 461854372-87 5421535 castanhal - Pa são domingos do capim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
121 sd BM Wildelan Moraes de souza 000121542-61 5932418 castanhal - Pa são domingos do capim - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
122 caP QoBM fáBio cardoso fErrEira 410.948.322-00 57190121 Vigia de Nazaré - Pa colares - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 145,07 r$1.015,49
123 sGt BM MarcElo NaZarENo lUZ dE liMa 371.431.742-20 5598486 Vigia de Nazaré - Pa colares - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
124 sGt BM MicHaEl carNEiro loPEs 012.617.242-08 5932305 Vigia de Nazaré - Pa colares - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
125 cB BM carlos cEZar araUJo NoGUEira 722.822.072-20 57173440 Vigia de Nazaré - Pa colares - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
126 sd BM alBErt aBUd GoMEs da silVa 020.850.712-44 5932387 Vigia de Nazaré - Pa colares - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
127 sGt BM EdUardo GaBriEl oliVEira dE MoUra 428.891.202-44 5210283 Belém -  Pa soure - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
128 cB BM roGÉrio ValdiViNo corrEa da silVa 713360442-68 57217806 Belém -  Pa soure - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
129 cB BM fláVio dE soUsa crUZ 884.309.952-34 57189413 Belém -  Pa soure - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
130 sd BM tais fErNaNda GEMaQUE aMara 012.006.082-59 5932510 Belém -  Pa soure - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
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131 MaJ QoBM diEGo dE aNdradE cUNHa 936.179.092-72 57174108 salvaterra - Pa soure - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 158,26 r$1.424,34
132 sUB tEN BM aGNaldo MarQUEs costa dE assUNÇÃo 255.387.722-68 5426189 salvaterra - Pa soure - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
133 sGt BM JoElsoN coElHo dE MElo 298.371.462-49 5426090 salvaterra - Pa soure - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
134 cB BM MoisEs dos saNtos lEao 772.224.072-00 57173443 salvaterra - Pa soure - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
135 tEN QoaBM NElsoN fErNaNdo da PaiXÃo riBEiro 454.168.692-91 5608937 salvaterra - Pa salvterra - Praia Grande 04/09/2021 07/09/2021 4 0 141,11 r$564,44
136 sGt BM lEMUEl Moacir PaZ da silVa 440.579.462-68 5601673 salvaterra - Pa salvterra - Praia Grande 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
137 sGt BM fraNcisco daNiEl dos rEis 256.965.482-53 5398711 salvaterra - Pa salvterra - Praia Grande 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
138 sd BM daNilo WilKEr da GaMa liMa 023.527.952-81 5932486 salvaterra - Pa salvterra - Praia Grande 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
139 sGt BM JosE Elias saNtos da silVa 610.088.772-04 5836832 Belém -  Pa salvterra - Praia Grande 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
140 sGt BM NElsoN loBato aBrEU 440.868.572-00 5623472 Belém -  Pa salvterra - Praia Grande 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
141 sd BM sáVio BENdElaK farias 050.036.193-24 5932521 Belém -  Pa salvterra - Praia Grande 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
142 sGt BM aNdrE Brito frEitas 332.908.652-15 5430160 salvaterra - Pa Joanes - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
143 sd BM clEYtoN da silVa alBUQUErQUE 889.126.042-87 57217987 salvaterra - Pa Joanes - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
144 sGt BM JEfErsoN EVaNdro MartiNs MariNHo 306.251.732-87 5200935 Belém -  Pa Joanes - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
145 sGt BM afoNso riBEiro da costa 381.322.732-49 5428599 Belém -  Pa Joanes - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
146 cB BM GEZiEl rEis da silVa 885.235.002-00 57173932 salvaterra - Pa agua Boa - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
147 sd BM JoHN KENNEdY dE Brito PErEira 923.712.722-72 5932518 salvaterra - Pa agua Boa - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
148 cB BM cHarlENo JosÉ do Mar dE oliVEira 734.393.552-68 57190138 Belém -  Pa agua Boa - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
149 cB BM fErNaNdo cEsar PaUla da costa 782274612-04 57189097 Belém -  Pa agua Boa - Praias 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
150 caP BM tHiaGo aUGUsto VilHENa da silVa 966.558.102-30 57220120 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 145,07 r$580,28
151 stEN BM Marco aNtÔNio dE oliVEira MartiNs 042.690.458-33 5539080 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
152 stEN BM lUÍs alBErto soarEs da PaiXÃo 396.318.182-68 5620570 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
153 sGt BM saNdro lÚcio fErrEira MElrEs 264.790.522-34 5399351 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
154 sGt BM carlos alBErto fErrEira GUiMarÃEs 402.138.972-53 5399718 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
155 sGt BM EliEsEr tENÓrio dE araUJo 352.386.742-87 5428351 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
156 sGt BM rEGiNaldo raMos da costa 377.835.302-06 5397537 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
157 sGt BM carlos MarcElo BaENa PiMENtEl 567.545.662-72 5626439 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
158 sGt BM MarcElo liMa dE oliVEira 588.289.402-63 5826942 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
159 sGt BM GEaNcarlo saNtos silVa 740.887.932-34 54185271 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 131,88 r$527,52
160 cB BM áBdias do NasciMENto NEto 838.257.892-68 57189387 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
161 cB BM lUis GUilHErME araÚJo dos saNtos 838.955.902-15 57217916 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
162 cB BM fáBio ViNiciUs da costa saNtos 697.195.352-53 57217902 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
163 cB BM HEVErtoN rodriGo rEis dE liMa 991.629.892-00 57217935 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
164 sd BM italo dUda dE carValHo rocHa 021.324.032-79 5932419 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
165 sd BM EliZá do rosário rEis 928.134.882-91 5932390 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
166 sd BM BrENdo cardoso liMa 010.323.812-30 5932401 salinópolis - Pa salinópolis - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 0 126,60 r$506,40
167 tEN QoBM adriEllY cristiNa MoraEs dE oliVEira 937355372-00 5932592 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 141,11 r$1.269,99
168 st BM JEdalias Barata MoNtEiro 398.851.352-00 5399394 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
169 st BM MaNoEl saNtaNa BarBosa dos saNtos filHo 328.753.122-00 5398096 salvaterra - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
170 st BM WilliaM Eloi corrEa da cUNHa 303.485.952-04 5428564 salvaterra - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
171 sGt BM aNtÔNio JosÉ tElEs Barata 40236862200 5120020 ananindeua - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
172 cB BM EdEr araUJo dE liMa MElo 80748708200 57189162 ananindeua - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
173 sGt BM JosE raiMUNdo loBo dE MiraNda 353.617.862-68 5428890 ananindeua - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
174 sGt BM carlos aNdrE MENiNo dE oliVEira 006084757-32 5826624 Marituba - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
175 sGt BM GilVaNdo PErEira MiraNda 411.111.842-91 5621011 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
176 sGt BM MaNoEl NaZarENo oliVEira dE soUZa JUNior 771.946.752-34 54185202 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
177 sGt BM NElio JUNior corrEa 645.577.152-49 54185177 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
178 sGt BM aNtoNio carlos MoNtEiro aMoras JUNior 931.392.842-68 57218045 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
179 sGt BM aNdrÉ rENato BarBosa dE liMa 479.482.052-68 5601002 capanema - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
180 sGt BM EdiVaN ModEsto aNdradE 304.635.722-20 5623480 capanema - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
181 sGt BM lUis otaVio riBEiro rodriGUEs 398.925.812-53 5452643 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
182 sGt BM BENEdito oliVEira da costa 381.543.662-15 5609135 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 131,88 r$1.186,92
183 cB BM PEdro aNtÔNio PiNHEiro BoNatti 944.362.822-87 57217709 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
184 cB BM EldEr oliVEira Gracia 739.350.422-72 57174004 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
185 cB BM lUis MaUrÍcio soUZa do carMo 66797993253 57189412 ananindeua - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
186 cB BM tHYaGo silVa saNtos 74851373287 57217692 ananindeua - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
187 cB BM MarlUcE da silVa oliVEira 682.037.212-49 57190145 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
188 cB  BM ariEl GilBErto PiEdadE MarQUEs 82543224220 57217983 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
189 cB BM GlaUBEr GoMEs Barros 700.362.762-00 57189269 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
190 cB BM sHaNto soUZa dE Brito 732.284.782-20 57189185 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
191 cB BM PEtErsoN lEal dE soUZa 639.559.542-34 57173347 ananindeua - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
192 cB BM Marcia ViViaNE NErY dE sENa 678253542-49 57189377 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
193 cB BM osValdiNo da silVa soUsa 811.143.972-53 57173977 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
194 cB BM osiEl dE alMEida raMos JUNior 694275852-34 57218494 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
195 cB BM WElliNGtoN EVaNGElista fErrEira 679389492-72 57217773 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
196 cB BM ricardo aUGUsto Maia rosa 714.216.962-15 57218377 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
197 cB BM alEXsaNdro soarEs aMoEdo 808435652-68 57190166 ananindeua - Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
198 cB BM JoBsoN rodriGUEs da costa 742475812-87 57189297 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
199 cB BM lEoNNY GUilHErME BotElHo do coUto 967269382-68 57217930 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
200 sd BM rafaEl soUZa dE oliVEira 012.175.712-99 5917160 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
201 sd BM tHiaGo faBricio liMa BitENcort 012449632-67 5912388 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
202 sd BM MicHaEl rossBErG da silVa farias 033949422-08 5932242 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
203 sd BM roGÉrio alEXaNdrE PacHEco da lUZ 979.111.192-87 5932478 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
204 sd BM NaYaNNa da costa oliVEira 016642022-00 5932316 Belém -  Pa salinópolis - Praias 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
205 sGt BM aNtÔNio JosÉ MaGalHÃEs NEGrÃo 428.035.432-49 5399882 salinópolis - Pa são João de Pirabas - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
206 sGt BM Márcio aNdrÉ sENa soUsa 397.069.742-53 5486939 salinópolis - Pa são João de Pirabas - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
207 cB BM JosÉ alfrEdo alMEida rodriGUEs 701.717.852-15 57217927 salinópolis - Pa são João de Pirabas - Praias 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
208 sGt BM HolliMar WataNaBE dE liMa 254.577.992-04 5209889-1 capanema - Pa ourém - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
209 sGt BM lUiZ loPEs farias 167.137.452-53 5210593-1 capanema - Pa ourém - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
210 cB BM raiMUNdo NoNato ViEira PiNHEiro 791.219.342-15 57189361 capanema - Pa ourém - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
211 cB BM tiaGo da coNcEiÇÃo soBriNHo 790.765.052-68 57217820-1 capanema - Pa ourém - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
212 sGt BM JosÉ das cHaGas saNtiaGo 371.813.352-00 5610443-1 capanema - Pa Pixe Boi - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
213 cB BM faBio JUNior soUsa dos saNtos 585.698.482-53 57173981 capanema - Pa Pixe Boi - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
214 cB BM EdilsoN aNtoNio BorGEs dE castro 912.608.922-04 57218024 capanema - Pa Pixe Boi - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
215 cB BM aNdrÉ oliVEira da silVa 673.785.602-00 54186691-2 capanema - Pa Pixe Boi - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
216 st BM antônio carlos do carmo costa 42548314200 5601738 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do alemão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
217 sGt BM afonso de Jesus santos de castro 35444029200 5422752 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do alemão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
218 cB BM Pedro Max Gonçalves Nogueira 67516009253 57189350 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do alemão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
219 sd BM Madson Garcia da silva 02285575262 5932274 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do alemão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
220 sd BM renick Muller teixeira costa 03140031262 5932255 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do alemão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
221 sGt BM Hadson costa da luz 59735503204 5823854 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do Queiroz Galvão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
222 cB BM Nailton Baia Belo 78109981291 57190068 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do Queiroz Galvão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
223 cB BM Jarder Vaz Vilhena 80414400291 57189343 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do Queiroz Galvão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
224 cB BM Euclides da silva Júnior 64610411253 57218029 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do Queiroz Galvão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
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225 sd BM leonardo Marcelo Miranda dias 00287387216 5932277 tucuruí - Pa Breu Branco - Praia do Queiroz Galvão 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
226 sUBtEN BM Josias PiMENtEl dE soUsa 388.010.432-87 5421063 altamira - Pa Porto de Moz - Praia da chacara 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
227 sGt BM WillaME NatiVidadE do NasciMENto 491.264.152-91 5601320 altamira - Pa Porto de Moz - Praia da chacara 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
228 cB BM JorGE da silVa MacHado 379.767.512-04 57173921 altamira - Pa Porto de Moz - Praia da chacara 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
229 cB BM roBErto BarBosa da silVa 807.581.772-91 57218523 altamira - Pa Porto de Moz - Praia da chacara 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
230 sGt BM JociEl soUZa da silVa 371.617.502-10 5399190 altamira - Pa Senador José Porfirio - Praia do Leme 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
231 cB BM PaUlo aNdrÉ da silVa BorGEs 740.896.172-00 57175160 altamira - Pa Senador José Porfirio - Praia do Leme 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
232 cB BM aNdErsoN cardoso E cardoso 726.386.802-49 57189229 altamira - Pa Senador José Porfirio - Praia do Leme 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
233 sd BM aNdrÉ fEliPE dos aNJos dE alMEida 028.664.952-76 5932254 altamira - Pa Senador José Porfirio - Praia do Leme 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
234 cB BM HElissoN clEY MElo do carMo 700031142-87 57173694 santarém - Pa Belterra - Praia do aramanai 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
235 cB BM faBiaNE BarBosa GodiNHo 942236702-63 57189319 santarém - Pa Belterra - Praia do aramanai 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
236 sd BM ricK PErEira dos rEis 952678162-72 5932561 santarém - Pa Belterra - Praia do aramanai 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
237 sGt BM arlissoN dE castro Maia 822336402-68 57218277 santarém - Pa Belterra - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 131,88 r$923,16
238 cB BM fáBio dE liMa oliVEira 948020412-68 57218520 santarém - Pa Belterra - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
239 cB BM NÊMora tHaYNá dE frEitas PiNto 880021952-72 57189147 santarém - Pa Belterra - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
240 1º tEN QoaBM MaNoEl EriMar alMEida dE soUZa 439651302-00 5421314 santarém - Pa Belterra - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 141,11 r$987,77
241 cB BM MarcElo lUiZ dos saNtos rUEla 003553932-12 57218262 santarém - Pa Belterra - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
242 sd BM WilliaM oliVEira dos saNtos 020870032-38 5932557 santarém - Pa Belterra - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
243 sd BM EricK JoNatas GUiMarÃEs dE MENEZEs 890150452-91 7565364 santarém - Pa Belterra - Pa 04/09/2021 07/09/2021 4 3 126,60 r$886,20
244 stEN BM oriValdo NasciMENto carrEra 424758212-72 5654890 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
245 cB BM roZiMar lUcENa corrEa 845.962.442-00 57189275 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
246 sd BM PaUlo HENriQUE da silVa assis PaMPloNa 036.002.132-88 5932251/1 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
247 sGt BM JosÉ ElisÂNGElo soUsa da rocHa 634.845.792-34 5827132/1 são Miguel do Guamá - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
248 sGt BM daNiEl dE oliVEira Barros 578.468.392-68 5827167/1 são Miguel do Guamá - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
249 sd BM tadEU dos saNtos saMPaio 020.657.372-39 5932366/1 são Miguel do Guamá - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
250 tEN QoBM alUiZio lUiZ aZEVEdo dE araÚJo 007.697.262-32 5932594 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 141,11 r$1.552,21
251 sGt BM Joao PaUlo dE soUsa oliVEira 690575832-91 5826888 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
252 sGt BM silVio fErrEira salEs 288813112-91 53999238 ananindeua - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
253 cB BM JosÉ roBErto alMEida dos saNtos 522.625.452-00 57189114 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
254 tEN QoBM EVaNdro faBio alEiXo MElo da silVa 037.616.052-77 5932598 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 141,11 r$1.552,21
255 sGt BM EdiNaldo PiNHEiro da silVa 260.642.782-34 5211530 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
256 cB BM PaBlo HENriQUE dE soUZa farias 810536902-82 57173929 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
257 sd BM sidNEY sHEldoN da silVa rodriGUEs 003.034.182-57 59324779 Belém - Pa santa Maria do Pará - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
258 cB BM JosE ricardo dos saNtos riBEiro 002567353-01 57189096 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
259 sd BM EdilENa Maria risUENHo Vilacorta 016279322-75 5922977 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 07/09/2021 5 4 126,60 r$1.139,40
260 tcEl BM JosE carlos da silVa farias 489.487.802-04 5420792 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 158,26 r$1.740,86
261 sGt BM JEaNEclEY saNtos dE aZEVEdo 716460272-72 54185193 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
262 sd BM stEPHaNiE Maria Barros rENtEiro 000873132-27 5932529 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
263 MaJ BM EriValdo dos saNtos cardoso 681.765.702-49 51855688 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 158,26 r$1.740,86
264 cB BM rodriGo da silVa VascoNcElos 838168952-04 5713865 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
265 cB BM GilsoN fErrEira MartiNs 806858462-53 57218368 Belém - Pa salinópolis - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
266 sGt BM adriaNo do NasciMENto Morais 564.181.162-91 5609054 capanema - Pa santa lluzia - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
267 cB  BM cEliNo fErrEira soarEs JUNior 789.077.212-20 57218022 capanema - Pa santa lluzia - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
268 cB  BM EdEr carlos da silVa oliVEira 677.348.982-20 57217904 capanema - Pa santa lluzia - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
269 sGt BM aNtoNio afoNso siQUEira arrUda 254.831.532-00 5610206 capanema - Pa santa lluzia - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 131,88 r$1.450,68
270 cB BM Maria do socorro oliVEira dE MElo 743.737.902-30 57218522 capanema - Pa santa lluzia - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60
271 cB BM NoÉ da rocHa dias 658.198.452-34 57218030 capanema - Pa santa lluzia - Pa 03/09/2021 08/09/2021 6 5 126,60 r$1.392,60

total r$ 
234.574,15

 
Portaria Nº 328/diÁria/dF de 02 de seteMBro 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º 
e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o Decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PORTARIA Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEAD;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,
publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
Considerando a PORTARIA Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rEsolVE:
art. 1º - conceder aos militares: tcEl QoBM atila das NEVEs PortilHo,
cB BM clEUtoN lEaNdro BarrEto castro, cB BM aNdErsoN roGErio dE soUZa liNHarEs e o cB BM iVaildo BaraHUNa da costa diárias de 
alimentação e diárias de pousada conforme planilha anexa, perfazendo um valor total de r$ 3.710,98 (trÊs Mil, sEtEssENtos E dEZ rEais E NoVENta 
E oito cENtaVos), para seguirem viagem de Belém – Pa para abaetetuba - Pa, salinópolis – Pa, Mosqueiro – Pa e outeiro – Pa no período de 02 de 
setembro a 07 de setembro de 2021, a serviço da assessoria de comunicação - BM5.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

PlaNilHa dE diárias da Portaria Nº 328/2021 - dirEtoria dE fiNaNÇas

ord Posto /Grad NoME cPf Mf oriGEM dEstiNo
data   Nº dE diárias Valor UNit. 

(r$) total (r$)
saÍda rEGrEsso aliM PoUs

1 tcEl BM atila das NEVEs PortilHo 625828362-49 5749093 BElÉM - Pa aBaEtEtUBa - Pa 03/09/2021 03/09/2021 1 0 158,26 r$158,26

2 cB BM clEUtoN lEaNdro BarrEto castro 827700932-15 57175251 BElÉM - Pa

aBaEtEtUBa - Pa 02/09/2021 03/09/2021 2 1 126,6

r$1.184,24
saliNÓPolis - Pa 04/09/2021 06/09/2021 2 2 126,6

MosQUEiro - Pa 06/09/2021 07/09/2021 1 1 85,72

oUtEiro - Pa 07/09/2021 07/09/2021 1 0 126,6

3 cB BM aNdErsoN roGErio dE soUZa 
liNHarEs 654569122-87 57173914 BElÉM - Pa

aBaEtEtUBa - Pa 02/09/2021 03/09/2021 2 1 126,6

r$1.184,24
saliNÓPolis - Pa 04/09/2021 06/09/2021 2 2 126,6

MosQUEiro - Pa 06/09/2021 07/09/2021 1 1 85,72

oUtEiro - Pa 07/09/2021 07/09/2021 1 0 126,6

4 cB BM iVaNildo BaraHUNa da costa 791216592-49 57218547 BElÉM - Pa

aBaEtEtUBa - Pa 02/09/2021 03/09/2021 2 1 126,6

r$1.184,24
saliNÓPolis - Pa 04/09/2021 06/09/2021 2 2 126,6

MosQUEiro - Pa 06/09/2021 07/09/2021 1 1 85,72

oUtEiro - Pa 07/09/2021 07/09/2021 1 0 126,6

total r$3.710,98
 

Protocolo: 705780
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de terMo aditiVo 
Errata do Primeiro termo aditivo. contrato nº 096/2020-Pc/Pa. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a aval Em-
presa de serviços Especializados ltda. cNPJ nº 24.930.315/0001-04, Pu-
blicado no doE nº 34.635 de 12/07/2021. 
onde se lê: data da assinatura: 01/07/2021. Leia-se: 30/06/2021.
onde se lê: Vigência do Contrato: 01/07/2021 à 27/12/2021. Leia-se: 
30/06/2021 à 27/12/2021. 
ordenador responsável: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 706118

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 064/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 23 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsidEraNdo:  os termos do ofício nº 05/2021-dGPc/Pad, de 
18/08/2021, subscrito pelo delegado otto HENriQUE dias WirtZ, Pre-
sidente da comissão do Processo administrativo revisional nº 005/2021-
dGPc/Pad/rEVisÃo, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556, de 
19/04/2021, para revisar a decisão exarada por meio para revisar a de-
cisão exarada por meio da apuração administrativa interna nº 047/2004-
GAB/CORREGEPOL, que ensejou a penalidade de 15 dias de suspensão, a 
qual serviu de fundamento, dentre outros elementos, pelo conselho supe-
rior de Polícia – CONSUP, que decidiu pela não permanência nos quadros 
da Polícia Civil do ex-servidor HAMILTON DIAS PANTOJA;
r E s o l V E:
i – rEdEsiGNar a coMissÃo, composta pelos servidores otto HENri-
QUE dias WirtZ, carMEN sUElY soUZa da silVa e isoMarY aNdradE 
rEGis MoNtEiro – delegados de Polícia civil, respectivamente Presidente 
e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios, visando à 
conclusão do Processo administrativo revisional nº 005/2021-dGPc/Pad/
rEVisÃo, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556, de 19/04/2021, con-
forme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 022/94 e alterações, 
até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº 066/2021–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsidEraNdo:  a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
004/2020-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 19/10/2020, publicado no 
d.o.E. 34.396, de 06/11/2020, para apurar a conduta atribuída à servidora 
Delegada F. M. R. – matrícula nº 5940487;
coNsidEraNdo:  a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E s o l V E: 
i – dEsiGNar a servidora cYNtHia dE fátiMa dE soUZa ViaNa – de-
legada de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo 
disciplinar nº 004/2020-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 19/10/2020, 
publicado no d.o.E. 34.396, de 06/11/2020, como Primeiro Membro, em 
substituição ao servidor cHristiaN WaNZEllEr coUto da rocHa – de-
legado de Polícia Civil, a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos 
trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº 067/2021–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
003/2020-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 19/10/2020, publicado no 
d.o.E. 34.396, de 06/11/2020, para apurar a conduta atribuída os servi-
dores delegado c. c. r. B. – matrícula 57192824, e investigador s. H. d. 
S. – matrícula 5553237;
coNsidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 

Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E s o l V E:
 i – dEsiGNar a servidora cYNtHia dE fátiMa dE soUZa ViaNa – de-
legada de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo 
disciplinar nº 003/2020-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 19/10/2020, 
publicado no d.o.E. 34.396, de 06/11/2020, como Primeiro Membro, em 
substituição ao servidor cHristiaN WaNZEllEr coUto da rocHa – de-
legado de Polícia Civil, a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos 
trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº 068/2021–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
028/2018-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 25/10/2018, publicado no 
d.o.E. 33.736, de 08/11/2018, para apurar a conduta atribuída os servi-
dores delegado  a. J. M. G. – matrícula 5332486, e o investigador V. G. d. 
N. S. – matrícula 5205107;
coNsidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E s o l V E:
 i – dEsiGNar a servidora cYNtHia dE fátiMa dE soUZa ViaNa – de-
legada de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo 
disciplinar nº 028/2018-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 25/10/2018, 
publicado no d.o.E. 33.736, de 08/11/2018, como Primeiro Membro, em 
substituição ao servidor cHristiaN WaNZEllEr coUto da rocHa – de-
legado de Polícia Civil, a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos 
trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº 069/2021–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsidEraNdo:       a instauração do Processo administrativo disciplinar 
nº 002/2021, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556 de 19/04/2021, 
para apurar a conduta atribuída ao servidor delegado l. r. N. d. s. – ma-
trícula nº 5361206;
coNsidEraNdo:       a necessidade de efetuar a substituição de Membro 
da Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do 
citado procedimento;
r E s o l V E:
 i – dEsiGNar a servidora cYNtHia dE fátiMa dE soUZa ViaNa – de-
legada de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrati-
vo disciplinar nº 002/2021, de 17/03/2021, publicado no doE 34.556 de 
19/04/2021, como segundo Membro, em substituição ao servidor cHris-
tiaN WaNZEllEr coUto da rocHa – delegado de Polícia civil, a contar 
deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº 070/2021–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
002/2020, de 28/09/2021, publicado no doE 34.374 de 15/10/2020, para 
apurar a conduta atribuída ao servidor investigador s. l. P. a. – matrícula 
nº 57233656;
coNsidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E s o l V E:
i – dEsiGNar a servidora cYNtHia dE fátiMa dE soUZa ViaNa – de-
legada de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrati-
vo disciplinar nº 002/2020, de 28/09/2021, publicado no doE 34.374 de 
15/10/2020, como segundo Membro, em substituição ao servidor cHris-
tiaN WaNZEllEr coUto da rocHa – delegado de Polícia civil, a contar 
deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
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Portaria Nº 072/2021–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsidEraNdo: a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
011/2021, de 28/04/2021, publicado no doE 34.589 de 20/05/2021, que 
apura a infração atribuída ao servidor delegado N. B. d. o. – matrícula nº 
5233399;
coNsidEraNdo: a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r E s o l V E:
 i – dEsiGNar a servidora cYNtHia dE fátiMa dE soUZa ViaNa – de-
legada de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrati-
vo disciplinar nº 011/2021, de 28/04/2021, publicado no doE 34.589 de 
20/05/2021, como Primeiro Membro, em substituição ao servidor cHris-
tiaN WaNZEllEr coUto da rocHa – delegado de Polícia civil, a contar 
deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº 129/2021 – Pa/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 23 de agosto de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsidEraNdo o requerimento registrado sob o protocolo nº 2021/604451 
na diretoria de recursos Humanos pela interessada Maria JosÉ da silVa 
MorEira, solicitando pensão especial pelo falecimento do servidor JorGE 
aUGUsto BElÉM MorEira, investigador de Polícia, Matrícula nº 61670, 
ocorrido em 14/05/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração, objetivando a verdade quan-
to a possível morte por coVid-19 do supracitado servidor, com escopo de 
pagamento de Pensão especial e outros direitos que por ventura forem 
garantidos por lei;
CONSIDERANDO o que preceitua o art. 160, II, “c” da Lei nº 5.810/94 e o 
Decreto 674/2020, art. 2º, I, II, “a”;
r E s o l V E:
i – iNstaUrar ProcEsso adMiNistratiVo, para apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor JorGE aUGUsto BElÉM MorEi-
ra, investigador de Polícia, Matrícula nº 61670, ocorrido em 14/05/2021, 
possivelmente por COVID -19, objetivando o direito de recebimento de 
pensão especial a seus dependentes;
ii – dEsiGNar como autoridade apuradora, o servidor GUstaVo JosÉ 
foNtENElE BarrEira, delegado da Polícia civil, Membro da comissão 
Permanente de Processo administrativo disciplinar, para no prazo de 30 
(trinta) dias, concluir o processo ora instaurado, podendo ser prorrogado 
por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil, para que 
adote as providências de alçada, para o pleno cumprimento deste ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº 130/2021 – Pa/dG/Pc-Pa  
Belém-Pa,  23 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsidEraNdo o requerimento registrado sob o protocolo nº 2021/604253 
na diretoria de recursos Humanos pela interessada Maria JosÉ da silVa 
MorEira, solicitando auxílio morte pelo falecimento do servidor JorGE 
aUGUsto BElÉM MorEira, investigador de Polícia, Matrícula nº 61670, 
ocorrido em 14/05/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração, objetivando a verdade quan-
to a possível morte por coVid-19 do supracitado servidor, com escopo 
de pagamento de auxílio morte e outros direitos que por ventura forem 
garantidos por lei;
CONSIDERANDO o que preceitua o art. 160, II, “c” da Lei nº 5.810/94 e o 
Decreto 674/2020, art. 2º, I, II, “a”;
r E s o l V E:
i – iNstaUrar ProcEsso adMiNistratiVo, para apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor JorGE aUGUsto BElÉM MorEi-
ra, investigador de Polícia, Matrícula nº 61670, ocorrido em 14/05/2021, 
possivelmente por COVID 19, objetivando o direito de recebimento de au-
xílio morte seus dependentes;
ii – dEsiGNar como autoridade apuradora, o servidor GUstaVo JosÉ 
foNtENElE BarrEira, delegado da Polícia civil, Membro da comissão 
Permanente de Processo administrativo disciplinar, para no prazo de 30 
(trinta) dias, concluir o processo ora instaurado, podendo ser prorrogado 
por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil, para que 
adote as providências de alçada, para o pleno cumprimento deste ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº  146/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 20 de agosto de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.

coNsidEraNdo: os termos do ofício nº 02/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
10/08/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada carMEN sUElY soUZa da silVa, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
pela Portaria Nº 091/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 22/06/2021, publicado no 
doE nº 34.637, de 13/07/2021, com o intuito de apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor JosÉ lEoNardo HUEt dE liMa 
ViaNa – investigador de Polícia civil, Matrícula nº 5463050, ocorrido em 
24/04/2021;
r E s o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de prorrogação de prazo, para conclusão do 
Processo administrativo, instaurado por meio da Portaria Nº 091/2021- 
Pa/dG/Pc-Pa de 22/06/2021, publicado no doE nº 34.637, de 13/07/2021, 
a contar de 11/08/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará
Portaria Nº  147/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 01 de setembro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNsidEraNdo: os termos do ofício nº 03/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
01/09/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada carMEN sUElY soUZa da silVa, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
pela Portaria Nº 101/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 12/07/2021, publicado no 
doE nº 34.659, de 05/08/2021, com o intuito de apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor JosÉ lEoNardo HUEt dE liMa 
ViaNa – investigador de Polícia civil, Matrícula nº 5463050, ocorrido em 
24/04/2021;
r E s o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de prorrogação de prazo, para conclusão do 
Processo administrativo, instaurado por meio da Portaria Nº 101/2021- 
Pa/dG/Pc-Pa de 12/07/2021, publicado no doE nº 34.659, de 05/08/2021, 
a contar de 03/09/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do Estado do Pará

Protocolo: 706091
eXtrato de acordo 
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 042/2021-Pce/PMs
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de sapucaia/Pa, cNPJ nº 01.617.317/0001-34. clas-
sificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão 
de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de sa-
pucaiaPA. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da pu-
blicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 17/09/2021. Processo nº 
2021/432298. Prefeito: Wilton Miranda de lima. Prefeito de sapucaia/Pa. 
Endereço: rua 02, s/nº, Bairro: centro, cEP: 68.548-000, sapucaia/Pa. 
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 705783

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
N.º 008/2021
Portaria N.º 044/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 17 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 2021/1035334; CONSIDERANDO a recomen-
dação oriunda da PGE encaminhada via Oficio n° 000361/2121 PGE-GA-
B-Pcta. rEsolVE: art. 1º – dEsiGNar os servidores Edesio de freitas 
Lima, Perito Criminal, matrícula funcional 5833892/1, Rejane Nazaré 
Cunha Dorea, Perito Criminal, Matrícula Funcional 771619/2; e Ana Maria 
ipiranga oliveira dantas, Perito criminal, Matrícula funcional 54185851/1, 
todos ocupantes de cargo efetivo, sob a presidência do primeiro, constitu-
írem 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 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: 706188
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.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 281/2021 de 14 de seteMBro de 2021 – GaB/dG 
– cPcrc
o dirEtor GEral do cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas “rENato cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNsidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
CONSIDERANDO, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Art. 60.
rEsolVE:
Designar como fiscal o servidor RILDO MORAES PLATINO DA SILVA, Ge-
rente de perícias veiculares, matrícula nº 5858275-2, e como suplente o 
servidor aNtoNio carlos da silVa MarQUEs, Gerente de Núcleo de 
inspeção Veicular, matrícula nº 5449618-1, do contrato nº 070/2021 – 
cPcrc, celebrado com a empresa PraValUZ coMErcio EirEli, que tem 
por objeto a “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO PARA 
PERÍCIA VEICULAR”, para atender as necessidades deste Centro de Perícia 
Cientificas “Renato Chaves”, no período de 31 de agosto de 2021 a 30 de 
agosto de 2022, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”, 14 de setembro 
de 2021.
cElso da silVa MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 705945

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº 006/2021 – cPcrc
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento, substituição e Manutenção de EXtiNtor 
DE INCÊNDIO, a fim de atender as necessidades deste Centro de Perícias 
Cientificas “Renato Chaves”.
data da assiNatUra: 17/09/2021.
Valor: r$ 6.175,00 (seis mil, cento e setenta e cinco reais).
ViGÊNcia: 17/09/2021 a 16/09/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico srP nº 003/2020 – sEPlad, arP nº 
017/2020 – sEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Pi: 1050008268E (aquisição) / 1050008268c 
(Manutenção) PtrEs: 858268 (Para ambos) foNtE: 0260000000 (aquisi-
ção) / 0101000000 (Manutenção) Nat. dEsP. 449052 (aquisição) / 339039 
(Manutenção) aÇÃo: 232423 (Manutenção).
coNtratado: a empresa PEdro EdENir da rocHa - ME, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 18.450.238/0001-84, com sede estabelecida na Quadra 
Qsd 2, sN lote 01, Bairro: taguatinga sul – taguatinga – Brasília/df, cEP: 
72.020-020.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 706113

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 022/2019 – cPcrc.
OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação 
de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com o forneci-
mento de materiais necessários, visando a execução de atividades de ma-
nutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, 
telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as necessidades deste 
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (sede), Unidades Regionais 
e Núcleos avançados.
OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do Contrato Administrativo, pelo período de 12 (doze) 
meses, com início em 16.10.2021 e término 15.12.2022.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão Eletrônico srP nº 021/2018, arP n° 013/2018 - 
cPcrc
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 858338; FONTE: 0301; NATUREZA DE 
DESPESA: 339039; PI: 4120008338C; AÇÃO: 232085.
coNtratada: a empresa lÍdEr ENGENHaria ltda, com sede estabele-
cida na travessa rui Barbosa, nº 1569-B, Bairro: Nazaré, telefone: (91) 
99921-3059, cEP 66.035-220, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.127.864/0001-83.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas. 

Protocolo: 706136

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1174/ 2021 
adriaNa QUiNtiliaNo dE Brito 
MatrÍcUla: 5951969 
carGo: auxiliar operacional
Márcia JoVita Prado PicaNÇo 
MatrÍcUla: 5751942/4 
carGo: Perito criminal
MUllEr BrENo dE soUsa oEiras 

MatrÍcUla: 6403822 
carGo: Motorista
cidadE: MosQUEiro - Pa
diárias: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 08/09/2021 
oBJEtiVo: operação 7 de setembro.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 705772

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de editaL nº 020 Pss-04/2021
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão Es-
pecial de seleção, designada pela Portaria Nº 256/2021 – GaB, em cum-
primento ao cronograma estabelecido no anexo Viii, comunica o resultado 
preliminar da análise curricular do Processo Seletivo Simplificado – PSS 
para seleção de profissionais Auxiliar Técnico de Perícias para Castanhal; 
Perito Médico legista para, castanhal, Marabá, alenquer e Perito Médico 
Legista – Psiquiatra em Santarém para fins de contratação sob o regime 
de contrato temporário, conforme especificações estabelecidas no Edital.
O edital poderá ser obtido junto ao site www.cpc.pa.gov.br.
Belém, 17 de setembro de 2021.
EdValdo rodriGUEs dE castro
Presidente da comissão do Pss 

Protocolo: 705123

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2916 / 2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNsidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNtraN nº 789/2020 
e termos da Portaria do dEtraN/Pa 506/2014-dG/dHcrV/cHc e demais 
atos normativos afins;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2021/870736, apresentado pela 
empresa aUto Escola aProVaÇÃo ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.920.242/0002-26, nome fantasia aUto Escola aProVaÇÃo - ME, 
junto a esta Autarquia.
CONSIDERANDO que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
CFC;
rEsolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENto da empresa, aUto Escola aPro-
VaÇÃo ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 13.920.242/0002-26, nome de 
fantasia aUto Escola aProVaÇÃo - ME (classificaÇÃo a/B), com es-
tabelecimento na av. Goias Nº 1897 – Bairro: centro, cEP: 68.380-000, 
são felix do Xingu / Pa, com atuação na região de trânsito de redenção, 
no município de são felix do Xingu / Pa, em tudo observada a legislação 
em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 (trinta e seis ) meses a contar do vencimento da última portaria de cre-
denciamento deste cfc Portaria Nº 1210/2018-dG/dHcrV/cHc/Gccfc 
com vencimento 13/04/2021.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1458777 neste dEtraN/
Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 01 de setembro de 2021. 
Marcelo lima Guedes
diretor Geral

Protocolo: 706199

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do terMo: 4°
NÚMero do coNtrato: 008/2017
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a sr. daVid dias cardoso, inscrita no cPf n° 
087.823.002-59
OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a locação não 
residencial, referente ao imóvel urbano localizado na avenida dom Pedro i, 
n° 2571, Bairro são lourenço, Município de abaetetuba/Pa, com área total 
de 3.060m2 (três mil, sessenta metros quadrados), destinado ao funciona-
mento da cirEtraN de abaetetuba e prédio anexo para funcionamento da 
área de exames práticos de direção veicular do dEtraN/Pa
Valor do coNtrato: o valor mensal da presente locação é de 
r$21.430,12 (Vinte e um mil reais, quatrocentos e trinta reais e doze 
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centavo) totalizando o valor de r$ 771.484,32 para trinta e seis meses.
oBJEto E JUstificatiVa do aditaMENto: alterar a “cláusula Quarta 
– Do Prazo de Locação”; “Cláusula Nona – Dos Recursos Financeiros” e 
“cláusula Quinta – do valor do aluguel
ViGÊNcia do aditaMENto: início: 28/08/2021                         térmi-
no: 27/08/2024
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66201 – departamento de trânsito do Estado 
do Pará, 06 – segurança Pública, 125 – Normatização e fiscalização,1502 – 
segurança Pública,8830 – implementação das unidades do dEtraN, 8274 
– regularização de Veículos, ,3.33.90.36.15 – outros serviços de terceiros 
– Pessoa física,fonte de recursos – 0261 – recursos Próprios, 0661 -re-
cursos Próprios superávit.
foro: Belém
data dE assiNatUra: 27/08/2018
ordENador rEsPoNsáVEl: MarcElo liMa GUEdEs
MarcElo liMa GUEdEs
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 706170

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 94/2021
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dEPartaMENto MUNiciPal dE trÂNsito dE 
doM ElisEU/Pa, inscrito no cGc/cNPJ n° 22.953.681/0001-45
oBJEto do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 17/09/2021 término: 16/09/2023
foro: Belém
data dE assiNatUra: 17/09/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: MarcElo liMa GUEdEs 
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 706318

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de credeNciaMeNto MÉdico
NÚMero do terMo: 51/2021
fUNdaMENto lEGal: Portaria de credenciamento nº 1025/2021, publica-
da no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 10/05/2021.
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e EMPrEsa B GEMaQUE MEdiciNa E PsicoloGia 
do tráfEGo EirElli (iMEPt) cNPJ nº 22.693.962/0003-78.
OBJETO: O presente tem por objeto o credenciamento de Entidade Médica 
e Psicológica na prestação de serviços de realização dos exames de aptidão 
física e mental, de avaliação psicológica, Junta Médica e Junta Especial de 
trânsito aos candidatos à primeira habilitação, renovação de carteira Na-
cional de Habilitação – cNH, autorização para conduzir ciclomotores – acc, 
mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores 
permissionários, penalizados e registro de estrangeiro na cidade de tucu-
ruí/Pa, conforme Portaria de credenciamento nº 1025/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 10/05/2021.
ViGÊNcia: início: 10/05/2021 término: 09/05/2023
Valor: o valor mensal estimado é de r$ 95.917,52 (noventa e cinco mil, 
novecentos e dezessete reais e cinqüenta e dois centavos) equivalente a 
90% (noventa por cento) do valor total das taxas de exames de sanidade 
física e mental e dos exames de avaliação psicológica e perfazendo um 
valor global estimado para 24 (vinte e quatro) meses de e r$ 2.302.020,56
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66.201 departamento de trânsito do Estado 
do Pará; 06 Segurança Pública; 125 Normatização e Fiscalização; 1502 Se-
gurança Pública; 8273 Habilitação de Condutores de Veículos; 339039.05 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos 0261 - 
Recursos Próprios; 0661 – Recursos Próprios – Superávit. 
foro: Belém
data dE assiNatUra: 17/09/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: MarcElo liMa GUEdEs
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral – dEtraN Pa

Protocolo: 705933
errata de editaL
editaL ProGraMa cNH Pai d’ÉGUa Nº 01/2021- dG/detraN
onde se lê:
“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.”
...
“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.”
...
“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.”
…
Leia-se:
“2.6. Caso não sejam preenchidas as vagas disponibilizadas na forma dos 
itens 2.3, 2.4 e 2.5 deste Edital, serão revertidas para ampla concorrência, 
dentro do mesmo grupo e modalidade.”
...
“9. Entre os candidatos que se declararem Pcd, somente serão contempla-
dos nas categorias constantes nos itens 8.1 e 8.2 deste Edital.”
...
“15. Para os candidatos à Primeira Habilitação, após a conclusão e apro-
vação nos exames previstos nos itens 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.”
...
MarcElo liMa GUEdEs
dirEtor-GEral
iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº01/2021/dG/detraN, de 
17/09/2021.
Dispõe sobre alterações na Instrução Normativa nº01/2018/DG/DETRAN.
o diretor Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo o disposto na lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o código de trânsito Brasileiro – ctB, suas alterações e de-
mais atos normativos do conselho Nacional de trânsito – coNtraN e dE-
NatraN, os quais regulamentam a matéria referente ao registro, licencia-
mento e demais serviços relacionados a veículos; 
coNsidEraNdo o disposto na instrução Normativa nº01/2018/dG/dE-
traN, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Manual de Proce-
dimentos rENaVaM/dEtraN/Pa na prestação dos serviços relacionados a 
veículos e disciplina outras providências;
coNsidEraNdo a necessidade de estabelecer procedimentos com vistas 
à efetiva operacionalização das ações envolvendo a prestação dos serviços 
relacionados a veículos registrados perante o dEtraN/Pará, assegurando 
aos usuários e aos servidores desta autarquia a prestação de um serviço 
padronizado, seguro, eficiente e célere.
rEsolVE: 
artigo 1º – alterar o item 20 e seus subitens, da iN 01/2018-dG/dEtraN, 
para fazer constar a seguinte redação: 
20. da aUtoriZaÇÃo EsPEcial dE trÂNsito – aEt/aEt-E 
20.1. O serviço tem como finalidade, expedir AET ou AET-E para veículos 
ou combinações de veículos que excedam aos limites dimensionais regula-
mentares (largura, altura e comprimento) e que necessitam, pela natureza 
da carga que transportam, de documento para transitarem obedecendo às 
restrições disciplinadas em normas do coNtraN. 
20.2. Para a solicitação do serviço aEt presencialmente no dEtraN/Pa, 
além da documentação básica prevista no artigo 2º desta instrução Nor-
mativa, será exigido: 
I - CRLV-E do veículo e dos reboques/semirreboques; 
II - Projeto técnico da combinação, quando se tratar de Combinação de 
Veículo de carga (cVc), conforme resolução 211/06/coNtraN e suas al-
terações;
III - Projeto do veículo transportador, assinado por engenheiro habilitado, 
quando se tratar de carga indivisível, conforme resolução 211/06/coN-
TRAN e suas alterações; 
20.3. o atendente que recepcionar o serviço deverá:
i - receber, conferir toda documentação apresentada. Não registrar o ser-
viço na hipótese de documentação incompleta. 
ii - Emitir o daE avulso do requisito chamado aEt. 
iii - após compensação do daE, emitir a aEt colocando o selo de autenti-
cidade no documento com assinatura do gerente da agência, orientando o 
usuário sobre a renovação da aEt.
20.4. Para a solicitação do serviço aEt-E no site do dEtraN/Pa, será exigi-
do o preenchimento de todos os campos disponibilizados no sistema, bem 
como será disponibilizada a opção de anexar os documentos exigidos no 
artigo anterior, estando sob a responsabilidade do usuário, os dados infor-
mados e os documentos anexados.
i. após o preenchimento de todos os campos no sistema, será liberado o 
daE para pagamento.
20.5. o processo eletrônico será encaminhado para o setor que dto (di-
retoria técnica e operacional) indicar, que poderá solicitar documentação 
complementar, em atendimento à resolução nº211/2006/coNtraN e suas 
alterações, para deferimento e liberação do aEt-E. 
20.6. após o deferimento do setor indicado pela dto, o aEt-E deverá ser 
impresso no site do dEtraN/Pa, com todos os dados, e com Qrcode.
20.7. A validação do AET-E será feita por aplicativo específico, fornecido 
pela dti, que será instalados nos dispositivos eletrônicos móveis (celular 
ou tablet) dedicados a fiscalização eletrônica, sendo vedado o uso em ou-
tros aparelhos. 
20.8. o veículo ou combinação de veículos somente poderá transitar nas 
rodovias sob jurisdição do DETRAN/PA mediante o porte da AET válida, 
obedecendo às restrições de horários, obras de arte especiais nas rodovias 
e demais regras de circulação, devendo usar batedores quando exigido;
20.9. a validade da aEt/aEt-E é de no máximo 1 ano ou até a data limite 
do licenciamento da unidade tratora (caminhão ou caminhão trator) e para 
sua renovação, a unidade tratora e os demais reboques/semirreboques 
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deverão estar licenciados. 
20.9.1 Havendo restrições de furto/roubo ou busca e apreensão, caberá ao 
proprietário providenciar a devida regularização. 
20.9.2. Para renovação da aEt/aEt-E o usuário terá que realizar todos os 
procedimentos elencados nos artigos 187 ou 188 desta resolução. 
artigo 2º - o sistema de geração de aEt-E será disponibilizado no site 
eletrônico do dEtraN/Pa (www.detran.pa.gov.br) a partir de 01/10/2021.
Parágrafo Único: após o dia 01/11/2021 a geração de aEt será realizada 
exclusivamente no site do dEtraN/Pa, na modalidade digital aEt-E.
artigo 3º - Esta instrução Normativa entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se às disposições em contrário.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral

Protocolo: 706358

.

.

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 2468/2021- dGP/seaP, Belém-Pa 17 de setembro 
de 2021.                                            
dEsiGNar o servidor cristiaNo dE liMa arrais para responder pela 
Gerência Administrativa no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí – 
crrt, a contar de 16 de setembro de 2021 até ulterior deliberação.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 705822

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 858/2021 de 17/09/2021.
suprido: samuel silva oliveira
Matrícula: 59251752 
cargo: Gerente de segurança
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 800,00

ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo
Protocolo: 706305

Portaria Nº 859/2021 de 17/09/2021.
suprido: raimundo ferreira Barbosa Neto
Matrícula: 572118716 
cargo: Gerente administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 195,00

ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo
Protocolo: 706306

Portaria Nº 860/2021 de 17/09/2021.
suprido: rafaela Maria colares Viana
Matrícula: 5921566 
cargo: técnico em Gestão de infraestrutura arquitetura
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978338 0101000000 33.90.39 r$ 200,00

ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo
Protocolo: 706308

Portaria Nº 861/2021 de 17/09/2021.
suprido: João carmona leite Junior
Matrícula: 5921821 
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 1.200,00

ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo
Protocolo: 706309

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 729/2021
Objetivo. ESCOLTAR INTERNO EM TRANSFERÊNCIA
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi/crrt
destino: MaraBá/cPM
servidor (es): 5957829 – allaN MoraEs da silVa – aG.PrisioNal- 
58686881-WilMar da silVa Matos – aG.PrisioNal – 5953903- JEraci 
alVEs da PaiXÃo – aG.PrisioNal – 57210805/1- JosÉ dos saNtos 
tocaNtiNs dE MoraEs- aG. PrisioNal
Período: 23/04/2021  diária(s):01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706137
Portaria Nº 812/2021
Objetivo: ESCOLTAR INTERNOS EM CARATER DE TRANSFERÊNCIA
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMEtá/crrcaM
destino: sta iZaBEl/cPasi
servidor (es):  5898842- aNtÔNio Viriato Moia Gaia– Motorista – 
5954551 – carlos EMaNoEl PErEira rodriGUEs– aG. PrisioNal – 
5935556 – daVid rUBENs MorEira BraGa – aG. PrisioNal.  
Período: 06/04/2021 - diária(s):01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706138
Portaria Nº 811/2021
Objetivo: CONDUZIR VTR PARA REVISÃO DE 40.000 km, NA OFICINA CRE-
dicar BElÉM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saliNÓPolis/crrsal
destino: BElÉM/Pa
servidor (es): 57210106/1 – GilsoN GrEGÓrio da silVa – aG. Prisio-
Nal.
Período: 22/04/2021 - diária(s): ½  (meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706135
Portaria Nº 813/2021 
Objetivo: ESCOLTA DE  INTERNO, EM CARATER DE TRANSFERÊNCIA.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi/crrt
destino: saNta iZaBEl/ctM iV/ crPP iii
servidor (es): 57210805 – JosÉ dos saNtos tocaNtiNs dE Mora-
Es  – Motorista – 5953868– rafaEl carlos da silVa  – aG.Prisio-
Nal – 5942697-1 – JoÃo silVa ViEira – aG. PrisioNal- 5931411-JU-
licElMo araUJo dE oliVEira – aG. PrisioNal – 5868742 – EdiValdo 
liMa daNtas – aG. PrisioNal- 59542811 – JosÉ carlos dos  saN-
tos   ViaNa- aG. PrisioNal – 5954316 – clEitoN costa PaNtoJa- aG. 
PrisioNal – 57202213- PaUlo cEsar Barros JUNior–Motorista.   
Período: 07/04/2021 a 08/04/2021  - diária(s):01 e  ½  (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706141
Portaria Nº 814/2021 
Objetivo:  ESCOLTAR INTERNOS EM CARATER DE TRANSFERÊNCIA.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNtarÉM/ctMs
destino: sta iZaBEl/crPP ii
servidor (es):  5898668/1 – JaKsilEY GoMEs PortEla – Motorista – 
5918569 – HÉrcUlEs aGUiar liMa  – aG.PrisioNal- 5953925- JoÃo 
lUis dE soUZa JUNior – aG. PrisioNal.   
Período: 17/04/2021 a 21/04/2021 - diária(s): 04 e ½ (quatro e  meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706142
Portaria Nº 730/2021 
Objetivo: ESCOLTAR INTERNO EM CARATER DE TRANSFERÊNCIA
origem: tUcUrUi/crrt
destino: saNta iZaBEl/crPP V E crco
servidor (es): 5906312/2 – Marcio rodriGUEs dE farias  – aG. 
PrisioNal – 5954351 –  EVaNdro dE soUsa araNHa – aG. Prisio-
Nal – 5954165 – JoÃo Batista GoNÇalVEs alVEs – aG. PrisioNal – 
54197102-1 –  BENiclEo farias daNtas – Motorista.
Período: 23/04/2021 a 24/05/2021 - diária(s):  01e 1/2(uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706144
Portaria Nº 818/2021 
Objetivo: CONDUÇÃO DE INTERNO EM TRANSFERÊNCIA.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNtarÉM/ctMs
destino: VitÓria do XiNGÚ/crMV
servidor (es): 57210796 – artUr Batista dE oliVEira – Motoris-
ta- 97571422/2- JEffErsoN adriaNo silVa VEloso- aG.PrisioNal- 
5954361/1- fErNaNdo MiraNda alBarado- aG.PrisioNal.
Período: 27/04/2021 a 28/04/2021-  diária(s): 01 e ½  (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706124
Portaria Nº 732/2021 
Objetivo: MISSÃO DE BUSCAR ARMAMENTO NO PATRIMÔNIO/SEAP
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUÍ/crrt
destino: BElÉM/Pa
servidor (es) : 5949824 – rodriGo dUartE dos saNtos – aG.Prisio-
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Nal – 58687771- daNiEl PErEira BarBosa – Motorista – 5953868- 
rafaEl carlos da silVa – aG. PrisioNal – 571745681- liNdErlEY 
silVa da costa – aG. PrisioNal
 Período: 27/04/2021 a 28/04/2021- diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706131
Portaria Nº 759/2021 
Objetivo. ACOMPANHAR INTERNO AO  MÉDICO, NA CIDADE DE CONCEI-
ÇÃo do araGUaia/Pa.  
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo/cPr
destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
servidor (es): 5954140 – raNiErE JoÃo dElMoNdEs  – aG. PrisioNal- 
5957839-MarcUs ViNiciUs rEis aMoriM – aG. PrisioNal – 59304772 
– EVifraN carNEiro MaraNHÃo-aG. PrisioNal.
 Período: 01/04/2021 - diária(s): ½  ( meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706133
Portaria Nº 731/2021 
Objetivo: CONDUZIR INTERNO EM TRANSFERÊNCIA.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: VitÓria do XiNGÚ/crMV
destino: saNtarÉM/ctMs
servidor (es): 5933846 – daNilo PiMENta dE MElo – aG. Prisio-
Nal- 5954406- MElQUEsEdEQUE dUartE dE Brito- aG. PrisioNal- 
5852407- liNdiNaldo MElo BaNdEira – aG.PrisioNal.
Período: 26/04/2021 a 27/04/2021 - diária(s):  01 e 1/2  (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 706129

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 2469/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 17 de seteMBro de 2021.
Nome: UBIRATAN SILVA LEAL, Matrícula nº 5954329/1; Cargo: Agente Pe-
nitenciário.
Assunto: Licença Nojo.
Período: 29/08/2021 a 05/09/2021.

Protocolo: 705938
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada  FG-4
Portaria N°2251/2021-dGP/seaP/Pa 
Belém-Pa, 13 de setembro de 2021.
dEsiGNar o servidor fEliPE VEiGa coUto, matrícula 5952335/1, para 
exercer a Função Gratificada de Coordenador, FG-4, a contar de 10 de 
setembro de 2021.

Protocolo: 706193

secretaria de estado 
de cULtUra

.

diÁria
.

 Portaria Nº 474/21, de 17.09.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: fEliPE daMascENo WaNZElEr
cargo: supervisor Museológico
Matrícula: 5946687/ 1
Quantidade de Diárias: 03 e 1/2 (Três e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: tUBarÃo/sc
Período: 19 a 22.09.2021
Objetivo: realizar o acompanhamento do processo de impressão do livro 
“Letras que Flutuam” que está sendo impresso pela Gráfica COAN/Indús-
tria Gráficas naquele município, e proceder a aprovação das chapas de 
impressão e balanço de cores, a fim de garantir a excelência da entrega 
do material final.
ordenador: UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa/secretária da se-
cretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 706117

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 860 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.

CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/936187
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Na trEMida 
DO JAMBÚ”, referente à IN 373/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora MAR-
cEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Especial 
1, setor/local de trabalho: daf, e como fiscal substituto a servidora saN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705929
Portaria Nº 861 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/935957
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “No BalaN-
ÇO DA MARÉ”, referente à IN 374/2021 - FCP, Fiscal Titular o servidor JAIR 
NaZarENo rodriGUEs liMa, matrícula nº 5960437/1 cargo: coordena-
dor, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto a servidor Mar-
cEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessor Especial 
1, setor/local de trabalho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705967
Portaria Nº 858 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/934996
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “MarcHa 
MUSICAL”, referente à IN 370/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora MAR-
cEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessor Especial 
1, setor/local de trabalho: daf, e como fiscal substituto a servidora saN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705959
Portaria Nº 862 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/936091
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “aMor dE 
FESTA”, referente à IN 375/2021 - FCP, Fiscal Titular o servidor JAIR NAZA-
rENo rodriGUEs liMa, matrícula nº 5960437/1 cargo: coordENador, 
setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto a servidora MarcE-
la corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, 
setor/local de trabalho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705948
Portaria Nº 854 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/996399
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE PisEi-
RO CULTURAL”, referente à IN 368/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora 
Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: agente 
administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto o 
servidor MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº 5888124 cargo: 
téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705849
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Portaria Nº 857 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/936207
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “faNfarra 
VIRTUAL”, referente à IN 371/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora MARCE-
la corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, 
setor/local de trabalho: daf, e como fiscal substituto a servidora saNdra 
Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: asses-
sora, setor/local de trabalho: GaPrEs
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705886
Portaria Nº 852 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela Lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela Lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro 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 solicitação nos autos do processo 2020/859903, datado 
de 21/10/2020. 
rEsolVE:
art. 1° Prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar de 17/09/2021 o prazo 
de conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância aberta pela por-
taria 638 de 12 de agosto de 2021, publicada no diário n° 34.674 de 
18/08/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 705871
Portaria Nº 853 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/996432
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “liVE iN-
TERAÇÃO DE RITMOS”, referente à IN 367/2021 - FCP, Fiscal Titular a 
servidora Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: 
agente administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal subs-
tituto o servidor MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº 5888124 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705790
Portaria Nº 855 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/934909
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “alVorada 
MUSICAL”, referente à IN 369/2021 - FCP, Fiscal Titular o servidor JAIR 
NaZarENo rodriGUEs liMa, matrícula nº 5960437/1 cargo: coordE-
Nador, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto a servidora 
MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Es-
pecial 1, setor/local de trabalho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705807
Portaria Nº 859 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/936112
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “iNdEPEN-
DENCIA MUSCIAL”, referente à IN 372/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora 
saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 car-
go: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto 

a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: 
assessora Especial 1, setor/local de trabalho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 705901
Portaria Nº 863 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/935734
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “ao soM do 
REGGAE”, referente à IN 376/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora SANDRA 
Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: asses-
sora, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto a servidora 
MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Es-
pecial 1, setor/local de trabalho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 706127
Portaria Nº 865 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/935565
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “ao soM da 
GUITARRADA”, referente à IN 377/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora 
saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 car-
go: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substituto 
a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: 
assessor Especial 1, setor/local de trabalho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 706210

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 849 - cGP/FcP de 16 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no D.O.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo Decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 77 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo ainda os termos dos Processos: 2021/1023023.
forMaliZar, licença para tratamento de saúde ao servidor na tabela 
abaixo:
dias PEriodo NoME MatricUla carGo laUdo
85 04/08 a 27/10/2021 fEliPE lEoNardo dE JEsUs silVa 57195892/ 2 assistENtE adMiNistratiVo 78916

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 705808

errata
.

errata da Portaria N° 838 de 14 de setembro de 2021, publicada 
no DOE 34.701 de 16/09/2021, a qual determina Licença Prêmio da servi-
dora rosa Maria dE soUsa NasciMENto Maia desta fcP.
onde se lê:
...rosa Maria dE soUZa NasciMENto Maia.
 Leia-se: 
...rosa Maria dE soUsa NasciMENto Maia.
 GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 705889

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElEtrÔNico PE 013_2021
srP nº 003/2021 – fcP
PaE nº: 2021/219659
Objeto: Registro de preços para a eventual e futura Aquisição de livros 
impressos para atualização do acervo de paradidáticos com temas trans-
versais sobre cultura de Paz, para atender as necessidades da fundação 
cultural do Estado do Pará – fcP
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Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UasG: 925489
data de abertura: 01 de outubro de 2021
Hora de Abertura: 10h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
Informações: no Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – NLCC/FCP, 
pelo e-mail: bruno.reis@fcp.pa.gov.br
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8850; Plano 
Interno: 8850; Elemento de Despesa: 339030; Fonte:0101.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705865

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
carta coNVite Nº 001/2021
a fundação cultural do Estado do Pará, torna público para conhecimen-
to dos interessados que a carta coNVitE n° 001/2021 – rEPEtiÇÃo, 
realizada no dia 31/08/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
EsPEcialiZada EM sErViÇos tÉcNicos dE arQUitEtUra E ENGE-
NHaria Para a ElaBoraÇÃo dE ProJEto EXEcUtiVo dE PrEVENÇÃo 
E coMBatE coNtraiNcÊNdio E coNtrolE dE PÂNico, as BUilt do 
ProJEto arQUitEtÔNico, iNclUiNdo docUMENtos tÉcNicos, EsPE-
cificaÇÕEs tÉcNicas, PlaNilHas dE QUaNtitatiVos E cUstos, Pla-
NilHa dE coMPosiÇÃo dE cUstos UNitários, dE sErViÇos E cro-
NoGraMafÍsico, foi considerada fracassada. as razões que motivaram 
a decisão encontram-se à disposição dos interessados para consulta na 
comissão Permanente de licitação da fcP, no endereço sito a av. Gentil 
Bittencourt, nº 650, 4º andar, na sala do Núcleo de licitações, contratos e 
Convênios – NLCC, Bairro de Nazaré, Belém-PA
Bruno de Araújo Reis
Presidente da cPl/fcP 

Protocolo: 705991

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 374/2021
PaE: 2021/935957
Objeto: PROJETO “NO BALANÇO DA MARÉ”, no qual os artistas: MES-
trE GiNJa, roNYs do ValE, ricco VallENtE, HoMEro JÚNior, NEaN 
GallUcio, YaNNa cardoso E dElclEY MacHado, se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 21/09/2021, no horário 
de 10h às 16h no Município de Belém – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 515/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049167; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: airEs EVENtos E ProdUÇÕEs artÍsticas, inscrita no cNPJ 
41.505.077/0001-09
Valor total: r$ 70.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 374/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 374/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705969
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 375/2021
PaE: 2021/936091          
Objeto: PROJETO “AMOR DE FESTA”, no qual os artistas: ANA SELMA, MAR-
cElo KaHWaGE, toMarocK, caio dE tolEdo, aMor PlEBEU, PaGodE 
rEtrÔ , se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 25/09/2021, no horário de 10h às 16h, disponibilizados no canal Pará 
Pai d’ Égua, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 516/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049171; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: PatY EVENtos, inscrita no cNPJ 30.374.683/0001-08
Valor total: r$ 49.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 375/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 375/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705947

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 370/2021
PaE: 2021/934996         
Objeto: PROJETO “MARCHA MUSICAL”, no qual os artistas: MESTRE GINJA, 
roNYs do ValE, ricco ValENtE, HoMEro JUNior, NEaN GallUcio, 
YaNNa cardoso, dElclEY MacHado, se apresentarão em formato digi-
tal – liVE e gravações de vídeos em 19/09/2021, no horário de 10h às 16h 
no Município de Belém – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 518/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049162; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: airEs EVENtos E ProdUÇÕEs artÍsticas, inscrita no cNPJ 
41.505.077/0001-09
Valor total: r$ 70.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 370/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 370/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705962
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 373/2021
PaE: 2021/936187          
Objeto: PROJETO “NA TREMIDA DO JAMBU”, no qual os artistas: JULIANA 
fraNco, GÊH rodriGUEs, BiaNca fUrtado, Priscila rUsso, orlaN-
do PErEira, NElsiNHo rodriGUEs E lUciNHa Bastos, se apresenta-
rão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 18/09/2021, no 
horário de 10h às 16h, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 512/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049166; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: aUtHENtica coNsUltoria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor total: r$ 88.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 373/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 373/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705927
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 361/2021
PaE: 2021/996399         
Objeto: PROJETO “LIVE PISEIRO CULTURAL”, no qual os artistas: DEUZA 
MaGalHÃEs, daNiEl araÚJo, aNtÔNio Marcos, forrÓ coMBatE, ZE-
ZiNHo dos tEclados, lENNoN forroZEiro, ElisEU rodriGUEs, Mo-
NiQUE Moral, dioGo, GÊMEos do forrÓ E tHaÍs PorPiNo, se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 19/09/2021, 
no horário de 13h às 23h, no Município de são Miguel do Guamá/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 510/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 20EMEN00572; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: f5 ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 
36.071.815/0001-09 e rt
ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001-44
Valor total: r$ 100.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 368/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 368/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705845
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 371/2021
PaE: 2021/936207          
Objeto: PROJETO “FANFARRA VIRTUAL”, no qual os artistas: ANAICE DA 
GUitarrada E BaNda, aNdrEa taVarEs, Marcos PlaY, Bia sallEs, 
caMila MartiNs, trio MaNari, alfrEdo rEis, se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos em 25/09/2021, no horário de 
10h às 16h, no Município de Belém/Pa.
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fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 514/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049173; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Jf ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ: 21.148.270/0001-14
Valor total: r$ 69.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 371/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 371/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705884
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 369/2021
PaE: 2021/934909          
Objeto: PROJETO “ALVORADA MUSICAL”, no qual os artistas: RICARDO TA-
VarEs, siMoNE E sUZaNE, aUGUsto BaBoo MEirElEs, daVid BENitEZ, 
lÍdia roNEcY, doNNa ladY, se apresentarão em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 18/09/2021, no horário de 10h às 15h, no Muni-
cípio de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 509/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049160; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: cassEB ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 
34.367.199/0001-02
Valor total: r$ 51.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 369/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 369/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705806
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 367/2021
PaE: 2021/996432          
Objeto: PROJETO “LIVE INTERAÇÃO DE RITMOS”, no qual os artistas: LAÍS 
cristo, dioGo, ciNtHYa MElo, lENNoN forroZEiro, forro coMBa-
tE, ElisEU rodriGUEs, rodolfo oliVEira, daNiEl araÚJo, BaNda 
rP2, dEUZa MaGalHÃEs, tHaÍs PorPiNo, se apresentarão em formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 18/09/2021, no horário de 13h às 
23h, no Município de castanhal/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 507/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 20EMEN00571; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: f5 ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rt ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001- 44
Valor total: r$ 100.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 367/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 367/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705789
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 372/2021
PaE: 2021/936112          
Objeto: PROJETO “INDEPENDÊNCIA MUSICAL”, no qual os artistas: JULIA-
Na fraNco, carEca BraGa, BiaNca fUrtado, Priscila rUsso, or-
laNdo PErEira, NElsiNHo rodriGUEs, lUciNHa Bastos, se apresen-
tarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 18/09/2021, no 
horário de 10h às 16h, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 508/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049161; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa

favorecidos: aUtHENtica coNsUltoria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor total: r$ 88.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 372/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 372/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 705899
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 377/2021
PaE: 2021/935957
Objeto: PROJETO “AO SOM DA GUITARRADA”, no qual os artistas: ANAICE 
da GUitarrada, aNdrEa taVarEs, Marcos PlaY, Bia salEs, caMila 
MartiNs, trio MaNari E alfrEdo rEis, se apresentarão em formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 20/09/2021, das 10h às 16h, no 
Município de Belém – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 522/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049163; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Jf ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ: 21.148.270/0001-14
Valor total: r$ 69.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 377/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 377/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 706212
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 376/2021
PaE: 2021/935764          
Objeto: PROJETO “AO SOM DO REGGAE”, no qual os artistas: BANDA UP 7, 
farofa troPical, lEo cafrE, rafaEl PrElUdio, roQUEraGE, sEVEN 
Jr, troPical rEGGaE, se apresentarão em formato digital – liVE e grava-
ções de vídeos em 20/09/2021, no horário de 10h às 16h, disponibilizados 
no canal Pará Pai d’ Égua, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 519/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049164; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: l a ProdUÇÃo dE EVENtos, inscrito no cNPJ 
28.652.606/0001-20
Valor total: r$ 56.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 376/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 376/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 706126
Portaria Nº 866 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/935900
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “tacaca MU-
SICAL”, referente à IN 378/2021 - FCP, Fiscal Titular MARCELA CORRÊA 
fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessor Especial 1, setor/local 
de trabalho: daf e como fiscal substituto a servidora saNdra Maria 
NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: assessora, 
setor/local de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 867 de 17 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo Decreto Esta-
dual, publicados no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no DOE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
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no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/936129
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Na corda 
DO CIRIO”, referente à IN 379/2021 - FCP, Fiscal Titular a servidora SAN-
dra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: 
assessora, setor/local de trabalho: dic e como fiscal substituto a servi-
dora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessor 
Especial 1, setor/local de trabalho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 706355
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 379/2021
PaE: 2021/936129
Objeto: PROJETO “NA CORDA DO CIRIO”, no qual os artistas: MANIÇOBA 
trio, BEla PortUGal, tEMPEstadE do MElodY, tEXaNos, sUPErsElf, 
iGor caPEla, JUNior NEVEs, alfrEdo rEis, que se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 25/09/2021, das 10h às 
17h, no Município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 521/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049172; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Jf ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ: 21.148.270/0001-14
Valor total: r$ 80.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
379/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 379/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 378/2021
PaE: 2021/935900
Objeto: PROJETO “TACACA MUSICAL”, no qual os artistas: RICARDO TAVA-
rEs, siMoNE E sUZaNE, aUGUsto BaBoo MEirElEs, daVid BENitEZ, 
lÍdia roNEcY E doNNa ladY, que se apresentarão em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos em 21/09/2021, no horário de 10h às 15h, no 
Município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 520/2021 – ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DF4049165; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: cassEB ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 
34.367.199/0001-0
Valor total: r$ 51.000,00
data: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
378/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 378/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 706356

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria No 108/2021 – FcG. 
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021
a sUPEritENdENtE da fcG no uso de suas atribuições legais
rEsolVE:
I - DESIGNAR, a servidora Camila de Araujo Gillet Machado, Coordenadora 
do Apoio Administrativo, matricula 5890076, para acompanhar e fiscalizar 
o contrato abaixo discriminado:
contrato nº 05/2021 – fcG e claro Brasil s/a.
II – DESIGNAR como Fiscal Substituto a servidor Dênis Amanajás Noro-
nha, Gerente, matrícula funcional nº 57193840/3.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na Cláusula Décima Se-
gunda do contrato, referente ao processo 2021/72206 (PaE).
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto -  superintendente da fcG

Protocolo: 706105

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 05/2021.
EXErcÍcio: 2021. 
ModalidadE: adesão a ata de registro de Preço nº 018/2020-sEPlad, 
através do Processo Nº 2021/72206.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo carlos GoMEs
coNtratado: claro Brasil s/a, rua Henri dunant, nº 780 – torres a e 
B - santo amaro - são Paulo, sP – Brasil, cEP: 04.709-110.
oBJEto: serviços de telefonia Móvel
data da assiNatUra: 03/09/2021- ViGÊNcia: 03/09/2021 a 02/09/2022.
Valor aNUal: r$ 58.829,28
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Pt: 47201 13 122 1297 a/ativ: 8338 fonte: 0101002156 E/d: 339040
Pt: 47201 13 122 1297 a/ativ: 8338 fonte: 0101002156 E/d: 339039
Pt: 47201 13 361 1509 a/ativ: 8904 fonte: 0101002156 E/d: 339039
ordENador dE dEsPEsas: Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, su-
perintendente da fcG.

Protocolo: 705968

.

.

secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 009/2021 – secoM
ProcEsso N° 2021/739035
a secretaria de Estado de comunicação – sEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJEto: aQUisiÇÃo dE PUlPito EM acrÍlico, para atender as neces-
sidades da secretaria de Estado de comunicação (sEcoM) Belém/Pa, de 
acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 23/09/2021.
Hora dE aBErtUra: 10h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação Eletrônica, deverão acessar o 
site na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Por-
tal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPrasPará, 
no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PEdro Vitor silVa rodriGUEs
coordenador de compras

Protocolo: 706059
aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 008/2021 – secoM
ProcEsso N° 2021/739035
a secretaria de Estado de comunicação – sEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM laVaGEM dE 
VEÍcUlos aUtoMotorEs, para atender as necessidades da secretaria de 
Estado de Comunicação (SECOM) Belém/PA, de acordo com as especifica-
ções contidas no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 22/09/2021.
Hora dE aBErtUra: 10h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação Eletrônica, deverão acessar o 
site na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Por-
tal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPrasPará, 
no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PEdro Vitor silVa rodriGUEs
coordenador de compras

Protocolo: 706054
aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 10/2021 – secoM
ProcEsso N° 2021/823136
a secretaria de Estado de comunicação – sEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM sErViÇo dE 
iNtErNEt BaNda larGa, para atender as necessidades da secretaria de 
Estado de Comunicação (SECOM) Belém/PA, de acordo com as especifica-
ções contidas no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 24/09/2021.
Hora dE aBErtUra: 10h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação Eletrônica, deverão acessar o 
site na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Por-
tal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPrasPará, 
no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PEdro Vitor silVa rodriGUEs
coordenador de compras

Protocolo: 706079
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..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo – 006/2021
Processo Nº 2021/1017347
Com autorização da Presidência desta Fundação e Parecer Jurídico acostados aos 
autos, exigência do art. 38, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93, é DISPENSÁVEL 
a Licitação para a contratação abaixo especificada, devidamente justificada, com 
fundamento legal no ARTIGOS 23, INCISO II, ALÍNEA “a” e 24, INCISO II, DA LEI 
fEdEral N° 8.666/93 c/c art. 3º, iNciso V da lEi 7.215/2008.
do oBJEto: coNtrataÇÃo dE ProfissioNal Para MiNistraÇÃo dE 
cUrso dE aEro ciNEMatoGrafia, visando treinamento técnico de 05 
(cinco) profissionais desta Fundação como pilotos para operação de Dro-
nes, com a finalidade de aperfeiçoamento da qualidade e cobertura de 
transmissões e programas da tV cultura do Pará.
Curso Teórico: Dias 24 e 25/09/2021;
curso Prático: dia 26/09/2021.
coNtratado: JÚlio cEsar dE alMEida JUNior.
cPf: 747.222.472-34
ENDEREÇO: Serzedelo Corrêa, 386, apt. 1001 – Batista Campos – CEP: 
66.033-265 – Belém/Pa.
foNE: 91-98829-0196
E-MAIL: flytech3d@hotmail.com  
do Valor GloBal: r$ 8.000,00 (oito mil reais.
 da dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.128.1508.8887
Elemento: 339036
fonte: 0101
ação nº: 260.170
Pi: 412.000.8887c
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
Benedito ivo santos silva
Presidente da cPl/fUNtElPa

Protocolo: 706072
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo – 006/2021
Processo Nº 2021/1017347
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se 
em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Ju-
rídica, ratifico a realização da despesa por dispensa de licitação em favor 
da contratação do sr. JÚlio cEsar dE alMEida JUNior, portador do cPf: 
747.222.472-34, para MiNistraÇÃo dE cUrso dE aEro ciNEMatoGra-
FIA, visando treinamento técnico de 05 (cinco) profissionais desta Fundação 
como pilotos para operação de Drones, com a finalidade de aperfeiçoamento 
da qualidade e cobertura de transmissões e programas da tV cultura do Pará.
CONDICIONO, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUBliQUE-sE, de acordo com as normas vigentes.
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 706074
..

diÁria
.

Portaria Nº 313/2021, de 16 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a Lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando n.º 84/2021 – dtEc/fUNtElPa, de 
14/09/2021, contido nos autos do Processo n.º 2021/1011398, de 14/09/2021.
r E s o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (um e meia) diária(s), ao servidor JoÃo Batista flEXa 
dE MElo, ocupante do cargo de tEc.Est.rEPEt.rEtr. dE tV, matrícula 
n.º 3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de
Igarapé-Miri, no período de 27/09/2021 a 28/09/2021, com o objetivo de
realizar manutenção do sistema irradiante e do transmissor que se encontra fora do ar.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 705746
Portaria N.º 312/2021, 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 85/2021 da dtEc/fUNtElPa, de 
14/09/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/1011493, de 14/09/2021
r E s o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor carlos alBErto 
loBo da silVa, ocupante do cargo de tec.Est.repet.ret. de tV, Matrícula
funcional n.º 3181057/2 para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de Igarapé Mirí, no período de 27 a 28/09/2021, com o objetivo Manutenção do 
sistema irradiante e da manutenção do transmissor que estar fora do ar.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 705748

Portaria Nº 315/2021, 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 03/2021 do coloG/fUN-
tElPa, de 15/09/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/1018004 de 15/09/2021;
r E s o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor BrUNo dE araÚJo MoUra, matrí-
cula n.º 5946608/1, ocupante do cargo em comissão de coordENador dE 
NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Vigia, curuça 
e Marapanim na data de 21/09/2021 com objetivo de visita técnica das RTV`S.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 705749
Portaria Nº 314/2021, de 16 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a Lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando n.º 60/2021 – dtEc/fUNtElPa, de 
16/09/2021, contido nos autos do Processo n.º 2021/1030369, de 16/09/2021.
r E s o l V E:
coNcEdEr em caráter emergencial ½ (meia) diária(s), ao(s) servidor(es) 
Andreia Rodrigues Teixeira Cardoso (GERENTE; 5952771/1), Jacimara Do-
lores Marques Falcão (DIRETORA; 5949837/2), Jaelta de Nazaré ramos 
de Souza (ASSISTENTE II; 5949845/1) e Maicon Andrei Pereira Gomes 
(ASSISTENTE II; 5919327/2), para custear despesas com viagem ao(s) 
Município(s) de castanhal, no dia 17/09/2021 para realizar a gravação da
Berlinda oficial do Círio, que seria feita no dia 25/09/2021, e que foi ante-
cipada para o dia 17/09/2021, na cidade de castanhal, em decorrencia da
destruição parcial da produção das flores que ornamentariam a Berlinda, por 
ocasião do evento climático da chuva de granizo ocorrido ontem (15/09/2021).
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 705751
..

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBst. Nº 1.406/2021-GaB/Pad.           Belém, 17 
de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1.359/2021, de 14 de se-
tembro 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 rEJaNE MarÍlia sá dE oliVEira, Mat. nº 
57208584-1, designada pela Portaria de substituição nº 285/2021-GaB/Pad, 
de 05/03/2021, publicado no doE edição nº 34.510 de 08/03/2021, e tHiaGo 
MElo friaEs, Mat. nº 57212475-1, designado pela Portaria nº 413/2018-
GaB/Pad, de 30/11/2018, publicado no doE edição nº 33.751 de 03/12/2018, 
pelos servidores alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. nº 57211696-1 
e fEliPE tEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, na qualidade de Presidente 
e Membro, nesta ordem, para Compor o PAD-413/2018;
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
Portaria de redes/sUBst. Nº 1.407/2021-GaB/Pad.        Be-
lém, 16 de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.358/2021-NdE/sEdUc, de 
14/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 315/2017-GaB/Pad de 09/06/2017, 
publicada no doE n° 33.393 de 12/06/2017, prorrogado pela Portaria nº 
346/2017-GaB/Pad de 08/08/2017, publicada no doE nº 33.434 de 09/08/2017, 
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 – sUBstitUir a servidora rEJaNE MarÍlia sá dE oliVEira, Mat.  nº 
57208584-1, designada pela Portaria de substituição nº 539/2021-GaB/Pad, 
de 11/05/2021, publicado no doE edição nº 34.581 de 12/05/2021 e tHiaGo 
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MElo friaEs, Mat. nº 57212475-1, designado pela Portaria de substituição 
nº 163/2018-GaB/Pad, de 14/09/2018, publicado no doE edição nº 33.703 de 
19/09/2018, pelos servidores alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. nº 
57211696-1 e fEliPE tEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, na qualidade de 
Presidente e Membro, nesta ordem, para Compor o PAD-315/2017;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.408/2021-GaB/siNd.   Belém, 
17 de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria 24/2020-GaB/siNd de 11/08/2020, 
publicada no DOE nº 34.308 de 12/08/2020;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir as servidoras adriaNa GUErra da foNsEca, Mat. nº 
57212235-1, designada pela Portaria supracitada e tErEZiNHa do 
socorro sarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 303860-1, designada pela 
Portaria de substituição nº 620/2021-GaB/siNd, de 20/05/2021, 
publicada no doE nº 34.592 de 24/05/2021, pelas servidoras rosaliNa 
oliVEira MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e sUEli Brasil BraGa dos 
saNtos, Mat. n° 240842-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta 
ordem, para compor a SIND-24/2020;
ii – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo 
final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão sindicante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.409/2021-GaB/siNd.   Belém, 
17 de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria 44/2020-GaB/siNd de 01/10/2020, 
publicada no DOE nº 34.361 de 01/10/2020;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir as servidoras adriaNa GUErra da foNsEca, Mat. nº 
57212235-1, designada pela Portaria supracitada e tErEZiNHa do 
socorro sarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 303860-1, designada pela 
Portaria de substituição nº 627/2021-GaB/siNd, de 20/05/2021, 
publicada no doE nº 34.592 de 24/05/2021, pelas servidoras cristiaNE 
dE NaZarÉ silVa carValHo, Mat. n° 303860-1 e GEorGiNa sarMaNHo 
siQUEira, Mat. n° 301973-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta 
ordem, para compor a SIND-44/2020;
ii – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo 
final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão sindicante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.410/2021-GaB/siNd.   Belém, 
17 de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria 168/2017-GaB/siNd de 08/11/2017, 
publicada no DOE nº 33.495 de 10/11/2017;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir as servidoras lUciaNa GoMEs caraMElo, Mat. nº 5786061-
2, designada pela Portaria supracitada e KariNa da rocHa GÓEs araÚJo, 
Mat. nº 57202717-1, designada pela Portaria de substituição nº 707/2021-
GaB/siNd, de 26/05/2021, publicada no doE nº 34.596 de 27/05/2021, 
pelas servidoras rosaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e sUEli 
Brasil BraGa dos saNtos, Mat. n° 240842-1, na qualidade de Presidente 
e membro, nesta ordem, para compor a SIND-168/2017;
ii – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo 
final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão sindicante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc.

Portaria de sUBst/redes. Nº 1.411/2021-GaB/siNd.   Belém, 
17 de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria 15/2020-GaB/siNd de 22/07/2020, 
publicada no DOE nº 34.290 de 23/07/2020;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir as servidoras NilMa dE soUZa MEirElEs, Mat. nº 
5901059-1 e aNa cláUdia sEaBra dE oliVEira, Mat. nº 57224244-
1, designadas pela Portaria de substituição nº 924/2021-GaB/siNd, de 
24/06/2021, publicada no doE nº 34.622 de 28/06/2021, pelas servidoras 
rosaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e sUEli Brasil BraGa 
dos saNtos, Mat. n° 240842-1, na qualidade de Presidente e membro, 
nesta ordem, para compor a SIND-15/2020;
ii – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo 
final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão sindicante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.412/2021-GaB/siNd.   Belém, 
17 de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria 26/2019-GaB/siNd de 12/06/2019, 
publicada no DOE nº 33.897 de 17/06/2019;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir as servidoras adriaNa GUErra da foNsEca, Mat. nº 
57212235-1, designadas pela Portaria de substituição nº 10/2020-
GaB/siNd, de 12/08/2020, publicada no doE nº 34.310 de 13/08/2020 
e tErEZiNHa do socorro sarMaNHo BaNdEira, Mat. nº 303860-1, 
designada pela Portaria de substituição nº 617/2021, de 20/05/2021, 
publicada no doE nº 34.592 de 24/05/2021, pelas servidoras rosaliNa 
oliVEira MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e sUEli Brasil BraGa dos 
saNtos, Mat. n° 240842-1, na qualidade de Presidente e membro, nesta 
ordem, para Compor a SIND-26/2019;
ii – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo 
final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão sindicante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc.
Portaria de redes/sUBst. Nº 1.413/2021-GaB/Pad.       Be-
lém, 17 de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.386/2021-NdE/sEdUc, 
de 17/09/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 329/2017-GaB/Pad 
de 28/08/2017, publicada no doE n° 33.448 de 30/08/2017, prorrogado 
pela Portaria nº 414/2017-GaB/Pad de 16/11/2017, publicada no doE 
nº 33.504 de 24/11/2017, 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 deF. datiVo Nº 1.414/2021-GaB/Pad.    Belém, 17 
de setembro de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1.385/2021, datado em 
17/09/2021, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela Portaria nº 278/2018-GaB/Pad, de 25/10/2018, publicada no doE 
nº 33.728 de 26/10/2018;
CONSIDERANDO  o que estabelece o § 2º do art. 220 da Lei Estadual nº 5.810/94/RJU;
rEsolVE:
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i – dEsiGNar a servidora Maria JosÉ silVa do NasciMENto, Mat. nº 
5090580-4, para funcionar na qualidade de dEfENsor datiVo da servidora 
A.D.G.M.S., matrícula nº 54181573-3, já devidamente qualificada nos autos 
do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos da Co-
missão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc

Protocolo: 706056
.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 323/2021-BreJo GraNde do araGUaia
Nome: aNa lUcia PENHa soUZa
cargo: ProfEssor
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 324/2021-PiÇarra
Nome: Maria Milta BarBosa dE fErraZ ViEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 13/09/2021 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 325/2021-aUGUsto corrÊa
Nome: MariNEtHE rodriGUEs riBEiro
cargo: ProfEssor
Vigência: 15/09/2021 a 14/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 326/2021-ÓBidos/aNeXo FLeXaL
Nome: aliNE rEis dE aNdradE
cargo: ProfEssor
Vigência: 20/09/2021 a 19/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021

Protocolo: 706177
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa assisteNcia
NoME: cEcilia MENdEs BarBosa saNtos 
coNcEssao: 91 dias 
PEriodo: 04/01/21 a 04/04/21
MatricUla: 5902306/1 carGo: aUX oPEr  
lotacao: EE fErNaNdo fErrari/MaritUBa
laUdo MEdico: 75703

Protocolo: 705841
LiceNÇa saUde
NoME: EdEr JofrE BittENcoUrt fErrEira 
coNcEssao:  90 dias 
PEriodo: 16/06/21 a 13/09/21
MatricUla: 255190/1 carGo: Prof  
lotacao: Ut astErio caMPos/BElEM
laUdo MEdico: 77756 
NoME: JEsUs NaZarENo fErrEira dE soUZa
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 20/07/21 a 17/10/21 
MatricUla: 5255236/1 carGo: Prof   
lotacao: EE dEodoro MENdoNca/BElEM
laUdo MEdico: 77897
NoME: lUciNEi MiraNda dos rEis
coNcEssao:  60 dias 
PEriodo: 13/07/21 a 10/09/21
MatricUla: 57213831/1 carGo: tEc GEstao  
lotacao: 13 UrE/BrEVEs 
laUdo MEdico: 77600
NoME: MarcUs PaUlo da silVa coNcEicao 
coNcEssao: 72 dias 
PEriodo: 20/04/21 a 30/06/21
MatricUla: 5957062/1 carGo: Prof  
lotacao: EE NoVo HoriZoNtE/aNaNiNdEUa 
laUdo MEdico: 77832
NoME: MarialiNa BarBosa dE liMa 
coNcEssao:  30 dias 
PEriodo: 15/07/21 a 13/08/21
MatricUla: 773590/1 carGo: Esc dat 
lotacao: EE ZUliMa dias/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77824
NoME: Maria HElENa loPEs dE oliVEira 
coNcEssao: 30 dias 
PEriodo: 15/06/21 a 14/07/21
MatricUla: 452858/1 carGo: sErVENtE  
lotacao: diV lotacao/BElEM
laUdo MEdico: 76876
NoME: MariaNa dENisE MoUra fErrEira 
coNcEssao: 60 dias 
PEriodo: 16/03/21 a 14/05/21
MatricUla: 57209651/1 carGo: EsPEc EdUc  
LOTACAO: 4ª URE/MARABA 
laUdo MEdico: 12649/2021
NoME: MariNa silVa PaNtoJa PErEira 
coNcEssao: 10 dias 
PEriodo: 08/07/21 a 17/07/21
MatricUla: 305766/1 carGo: assist adM  
lotacao: diV cadastro/BElEM 
laUdo MEdico: 77777

NoME: Nadir aNtoNio da cUNHa filHo
coNcEssao:  90 dias 
PEriodo: 03/07/21 a 30/09/21
MatricUla: 57222693/1 carGo: Prof   
lotacao: EE alEXaNdrE assUNsao/BElEM
laUdo MEdico: 77757
NoME: roGErio da crUZ Barata  
coNcEssao: 1 dia 
PEriodo: 09/05/19 a 09/05/19
MatricUla: 57188858/1 carGo: Prof  
lotacao: EE fraNcisco BErtoN/BElEM 
laUdo MEdico: 50674
NoME: rEYNilda VEiGa MoNtEiro 
coNcEssao: 9 dias 
PEriodo: 15/07/21 a 23/07/21
MatricUla: 5067073/1 carGo: assist adM    
lotacao: diV iNf docUMENtacao/BElEM
laUdo MEdico: 77470
NoME: rocilENE raBElo dE castro 
coNcEssao: 30 dias 
PEriodo: 10/08/21 a 08/09/21
MatricUla: 5891182/1 carGo: MErENdEira  
lotacao: EE BErtoldo NUNEs/ViGia
laUdo MEdico: 78669
NoME: rosilEidE foNsEca da silVa farias 
coNcEssao: 14 dias 
PEriodo: 16/06/21 a 29/06/21
MatricUla: 57223739/2 carGo: tEc GEstao    
lotacao: diV assist sErVidor/BElEM
laUdo MEdico: 77066
NoME: tErEZiNHa dE JEsUs PiNHEiro dE soUZa 
coNcEssao: 20 dias 
PEriodo: 24/07/21 a 12/08/21
MatricUla: 404772/1 carGo: aG Portaria   
lotacao: dEP aPoio oPEracioNal/BElEM 
laUdo MEdico: 78473
NoME: VaNEi Mota dos saNtos 
coNcEssao:  36 dias 
PEriodo: 15/08/21 a 19/09/21
MatricUla:  57209143/1 carGo: EsPEc EdUc  
lotacao: EE lUiZ NUNEs dirEito/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77677

Protocolo: 705839
ProrroGaÇÃo LiceNÇa saÚde
NoME: aNa raQUEl GoMEs dias 
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 01/08/21 a 29/10/21
MatricUla: 57222838/1  carGo: Prof  
lotacao: EE laUra riBEiro/aBaEtEtUBa
laUdo MEdico: 77902
NoME: aNGEla Maria MartiNs MElo 
coNcEssao:  60 dias 
PEriodo: 27/03/21 a 25/05/21
MatricUla: 57212751/1 carGo: MErENdEira   
lotacao: EE BENicio loPEs/castaNHal
laUdo MEdico: 77744
NoME: aNa PaUla PacHEco NUNEs dos saNtos  
coNcEssao: 131 dias 
PEriodo: 20/02/21 a 30/06/21
MatricUla: 57194337/2 carGo: Prof  
lotacao: Erc iNst fEliPE sMaldoNE/BElEM
laUdo MEdico: 77687
NoME: dario fErrEira PaEs filHo
coNcEssao: 15 dias 
PEriodo: 07/06/21 a 21/06/21
MatricUla: 8055769/1 carGo:  tEc GEstao 
lotacao: diV fiNaNÇas/BElEM
laUdo MEdico: 77898
NoME: fraNcis MarY MoraEs rodriGUEs 
coNcEssao: 180 dias 
PEriodo: 26/03/21 a 21/09/21
MatricUla: 54183871/1  carGo: Prof   
lotacao: EE BENJaMiM coNstaNt/BElEM
laUdo MEdico: 77747
NoME: fraNcisco NElsoN BElarMiNo  
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 18/06/21 a 15/09/21
MatricUla: 5255210/1 carGo: Prof 
lotacao: EE VilHENa alVEs/BElEM
laUdo MEdico: 77761
NoME: GlEicE daNiElE raiol alVEs 
coNcEssao: 117 dias 
PEriodo: 01/03/21 a 25/06/21
MatricUla: 5902351/1 carGo: tEc GEstao
lotacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MEdico: 77893
NoME: JosE roBErto NEBliNa silVa
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 20/07/21 a 17/10/21
MatricUla: 5899917/1  carGo: EsPEc EdUc 
lotacao: EE Prof HildEBErto rEis/aUrora do Para
laUdo MEdico: 77857
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NoME:  JUlia roZa ValENtE PErEira
coNcEssao: 60 dias 
PEriodo: 01/05/21 a 29/06/21
MatricUla: 57212464/1 carGo: assist adM   
lotacao: EE Gal GUrJao/BElEM
laUdo MEdico: 77827
NoME: liGia Batista dE frEitas
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 17/07/21 a 14/10/21
MatricUla: 8400721/2 carGo: Prof   
lotacao: EE alcidEs carNEiro/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77891
NoME: lUciaNNa Maria cardoso tEiXEira  
coNcEssao: 135 dias 
PEriodo: 12/05/21 a 23/09/21
MatricUla: 57208945/1 carGo: EsPEc EdUc   
lotacao: EE sao V PaUla/BElEM
laUdo MEdico: 77899
NoME: lUciaNNa Maria cardoso tEiXEira
coNcEssao: 135 dias 
PEriodo: 12/05/21 a 23/09/21
MatricUla: 57208945/2 carGo: Prof   
lotacao: EE sao V PaUla/BElEM 
laUdo MEdico: 77899
NoME: lUciaNa silVa dos saNtos
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 05/07/21 a 02/10/21
MatricUla: 57227616/2 carGo: Prof 
lotacao: EE JorGE raPoso/icoaraci
laUdo MEdico: 77743
NoME: lUis aUGUsto MalcHEr soarEs
coNcEssao: 180 dias 
PEriodo: 13/07/21 a 08/01/22
MatricUla: 5413478/3 carGo: Prof  
lotacao: EE arMaNdo farJado/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77745
NoME: MarcElo riBEiro dE MEsQUita  
coNcEssao: 180 dias 
PEriodo: 22/03/21 a 17/09/21
MatricUla: 57208244/1 carGo: EsPEc EdUc  
lotacao: EE cENt coM EsPEraNca/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77754
NoME: Marcia sUlEMa da silVa calado
coNcEssao: 30 dias 
PEriodo: 21/07/21 a 19/08/21
MatricUla: 5901067/1 carGo: EsPEc EdUc  
lotacao: EE aNtoNio liNs/aNaNiNdEUa 
laUdo MEdico: 77818
NoME: Marta PErEira PoNtEs 
coNcEssao: 60 dias 
PEriodo: 17/07/21 a 14/09/21
MatricUla: 54194372/1 carGo: Prof   
lotacao: EE roMUlo MaioraNa/aNaNiNdEUa 
laUdo MEdico: 77892
NoME: MaUricio JosE liNs corrEa
coNcEssao: 120 dias 
PEriodo: 21/07/21 a 17/11/21
MatricUla: 6320660/2 carGo: Prof  
lotacao: EE corNElio Barros/BElEM
laUdo MEdico: 77890
NoME: NUBia siMoNE lEal HErVEY PaVao 
coNcEssao: 29 dias 
PEriodo: 02/07/21 a 30/07/21
MatricUla: 5210801/2  carGo: EsPEc EdUc  
lotacao: EE fraNcisco NUNEs/BElEM
laUdo MEdico: 77853
NoME: roGErio da crUZ Barata
coNcEssao:  180 dias 
PEriodo: 24/07/21 a 19/01/22
MatricUla: 57188858/1  carGo: Prof   
lotacao: EE fraNcisco BErtoN/BElEM
laUdo MEdico: 77748
NoME: rENildEs da coNcEicao da silVa PiNHEiro 
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 04/07/21 a 01/10/21 
MatricUla: 5710987/2 carGo: Prof
lotacao: EE Gal GUrJao/BElEM
laUdo MEdico: 77682
NoME:  roNiZE da silVa E silVa
coNcEssao: 89 dias 
PEriodo: 01/06/21 a 28/08/21
MatricUla: 5819814/1 carGo: Prof
lotacao: EE BENicio loPEs/castaNHal
laUdo MEdico: 77684
NoME: rosaria dE fatiMa dE farias 
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 28/06/21 a 25/09/21
MatricUla: 456454/1  carGo: sErV 
lotacao: coM PErM licitacao/BElEM
laUdo MEdico: 205605/1

NoME: saMira da silVa alEXaNdriNo
coNcEssao: 60 dias 
PEriodo: 05/07/21 a 02/09/21 
MatricUla: 57208565/1 carGo: EsPEc. EdUc.
lotacao: EE artUr Porto/BElEM
laUdo MEdico: 77681
NoME: silVaNa dos saNtos JardiM caValcaNtE
coNcEssao: 180 dias 
PEriodo: 02/03/21 a 28/08/21 
MatricUla: 57208524\1 carGo: EsPEc. EdUc.  
lotacao: EE doNatila loPEs/BElEM
laUdo MEdico: 77680
NoME: saMara do socorro NasciMENto riBEiro
coNcEssao: 90 dias 
PEriodo: 07/06/21 a 04/09/21
MatricUla: 54187404/2 carGo: Prof  
lotacao: EE osValdo crUZ/ caP. Poco
laUdo MEdico: 77758

Protocolo: 705834
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º  135|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, a contar de 03/06/2021, os servidores artur teixeira 
Vivas filho, Matrícula n° 57202599/2, cPf n.º 343.008.136-04 e Pedro 
Henrique Protázio coelho, Matrícula nº 5900059-1, cPf nº 851.946.382-
72, para atuarem, respectivamente, como fiscais titular e substituto do 
contrato de Prestação de serviço n.º 047/2020, celebrado entre a se-
cretaria de Estado de Educação e a empresa santa Marta distribuidora e 
Transporte de Cargas LTDA, que tem como objeto o serviço contínuo de 
estocagem de materiais permanentes e de consumo, inclusive de genêros 
alimentícios não perecíveis.
art. 2º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 03/06/2021.
José Alexandre Buchacra Araújo
Secretário Adjunto de Logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 706227
.

errata
.

errata ao Protocolo: 700527
ao 5º termo aditivo ao contrato nº 016/2016 - sEdUc/ rosivania Munhoz de Brito
onde se Lê
termo aditivo: 6
Leia-se:
termo aditivo: 5
Publicado no doE de nº 34.696 em 13/09/2021
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 705907
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1 
contrato: 039/2020
Objeto do Contrato: Locação de imóvel situado na comunidade do km 35, 
no município de Monte alegre/Pa, para funcionamento de, Moradia dos 
professores do sistema de organização Modular de Ensino soME, da se-
cretaria de Estado de Educação /sEdUc.
Objeto do Aditivo: Alterar a cláusula oitava - da vigência e da prorrogação, 
prorrogando a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação nº 0312020-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária: 
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto Atividade: 8906. – Natureza de Despesa: 3390.36. 
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede 
na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, tenoné – Belém/Pa. 
locadora: rosilene cunha de Moura, cPf: 658.426.422-04, residente e 
domiciliada na comunidade do km 35, cEP: 68.200-000, Monte alegre/Pa.
data de assinatura: 17/09/2021
Vigência: 24/11/2021 a 23/11/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 705923
termo aditivo: 2
contrato: 098/2019
Objeto do Contrato: Locação de imóvel localizado do na Colonia de São 
José no município de santarém Pa, para funcionamento da EE são José, da 
secretaria de Estado de Educação/ sEdUc.
Objeto do Aditivo: Alterar a cláusula oitava - da vigência e da prorrogação 
do contrato original, e a cláusula sexta – do valor do aluguel, alterando o 
valor mensal para r$ 19.572,06 (dezenove mil, quinhentos e setenta e 
dois reais e seis centavos) justificado pelo reajuste do IPCA e prorrogando 
a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação nº 024/2019-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária: 
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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: rede de Educação sMic, cNPJ: 04.795.928/0001-60, com sede 
na av. Pedro Miranda. n 609, Pedreira, cEP: 66.085-005, Belém/Pa.
data de assinatura: 17 /09/2021
Vigência: 02/10/2021 a 01/10/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 705920
termo aditivo: 9
contrato: 005/2014
Objeto do Contrato: Locação de imóvel para o funcionamento da EEEFM, 
Pitágoras, ananindeua/Pa.
Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Quarta – do Valor e a Cláusula Sétima 
– do Prazo de vigência, referente aquela ao reajuste mensal do valor men-
sal para r$ 16.154,97 (dezesseis mil, cento e cinquenta e quatro reais e 
noventa e sete centavos), justificado pelo reajuste de acordo com o IPCA, e 
esta a Prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses do contrato original.
dispensa de licitação nº 002/2013-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária: 
fonte: 0102 Produto: 2795 – funcional Programática: 16.101.12.122.1297 
– Projeto Atividade: 8338. – 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: Empresa carvalho Gomes & Gomes ltda, cNPJ. N° 
09.076.307/0001-40, com sede na aV. tancredo Neves, nº 5050, Jardim 
independente ii, cEP: 68.372.-222, altamira/Pa. 
data de assinatura: 17/09/2021
Vigência: 21/09/2021 a 20/09/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 698574
termo aditivo: 7
contrato: 012/2014
Objeto do Contrato: Locação de imóvel para funcionamento da 15º URE/
conceição do araguaia, (Unidade regional de Educação)
Objeto do Aditivo: Alterar a cláusula quarta – do valor e a cláusula sétima – da 
vigência do contrato original, alterando o valor mensal para R$ 5.953,84 (cin-
co mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), jus-
tificado pelo reajuste do IPCA, e prorrogando a vigência por mais 12 meses.
dispensa de licitação nº 012/2014-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária: 
fonte: 0102 Produto: 2795 – funcional Programática: 16.101.12.122.1297 
– Projeto Atividade: 8338. – Natureza de Despesa: 3390.36. 
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné – Belém/Pa. 
locador: antonio Milton ribeiro, cPf: 479.560.898-91, residente e domiciliado na 
av. caiapós, nº 3.001, são luiz ii, cEP: 68.540-000, conceição do araguaia /Pa. 
data de assinatura: 10/09/2021
Vigência: 12/09/2021 a 11/09/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 700513
.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 006/2021-Nlic/sEdUc
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para Prestação de Serviços de 
transporte Escolar, com condutor e monitor dos veículos, para a condução/
locomoção de alunos Matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes 
na Zona rural dos Municípios de Bagre, Belém, inhangapi, Marituba, santo 
antônio do tauá e Vigia de Nazaré, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Processo nº 2021/398406-PaE
UasG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
20/09/2021, 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: 30/09/2021
Hora: 10h00min
Programa de trabalho: 16101.12 785.1509
Projeto Atividade: 6413 Produto: 2227
Natureza de despesa: 33.90.33
fonte e origem do recurso: 0106001693/002869-federal
Programa de trabalho: 16101.12 785.1509
Projeto Atividade: 6413 Produto: 2227

Natureza de despesa: 3390.33
fonte e origem do recurso: 0306001693/002869-federal
Programa de trabalho: 16101.12 785.1509
Projeto Atividade: 6413 Produto: 2227
Natureza de despesa: 3390.33
fonte e origem do recurso: 0102006355-Estadual
Belém, 17 de setembro de 2021.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 706303
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1568/2021   
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 22 XiNGUara
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 46970843149
NoME: laZaro BorBa dos saNtos
MatrÍcUla: 6312837
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 2.413,67 / sErViÇo - r$ 2.413,68
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1569/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 17 caPitao Poco
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 89199987287
NoME: roBsoN cHristiE lacErda siQUEira
MatrÍcUla: 57198415
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 1.768,25 / sErViÇo - r$ 1.768,25
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1570/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 13 BrEVEs
MUNicÍPio: BrEVEs
cPf: 52654907287
NoME: JEffErsoN NoGUEira otoNi
MatrÍcUla: 57210357
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 3.795,50 / sErViÇo - r$ 3.795,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1571/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 09 MaracaNa
MUNicÍPio: MaracaNa
cPf: 62532766204
NoME: ElEN adriaNa dos rEis saNtos
MatrÍcUla: 57209739
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 1.831,87 / sErViÇo - r$ 1.831,88
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1572/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 08 castaNHal
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 39381340200
NoME: MaUro JorGE QUEiroZ costa
MatrÍcUla: 57189021
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 6.285,25 / sErViÇo - r$ 6.285,25
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1573/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 05 saNtarEM
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 33908435234
NoME: fraNcisco dE assis do NasciMENto costa
MatrÍcUla: 5772281
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 5.863,41 / sErViÇo - r$ 5.863,42
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1574/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 04 MaraBa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 49056549200
NoME: MaGNo rodriGUEs Barros
MatrÍcUla: 5822548
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 5.536,57 / sErViÇo - r$ 5.536,56
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1575/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 02 caMEta
MUNicÍPio: caMEta
cPf: 71605860263
NoME: dorilENE fUrtado dias
MatrÍcUla: 5902038
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 3.350,05 / sErViÇo - r$ 3.350,04
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 3º QUadriMestre /2021 - 1576/2021  
PraZo dE aPlicaÇÃo:  45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 01 BraGaNca
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 64320332253
NoME: coNcEicao dE Maria da silVa PiNHEiro
MatrÍcUla: 6400868
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
Valor: coNsUMo - r$ 3.891,62 / sErViÇo - r$ 3.891,63
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 705903
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 49244/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias 
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias 
oBsErVaÇÃo: compra de material de consumo para formação pedagógica 
de monitores, professores e profissionais da educação, que atuam nas es-
colas cívico-militares, nos municípios de ananindeua e Belém.
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
cPf: 70003122204
NoME: HEllEN NYdE da silVa E soUZa 
MatrÍcUla: 57209554
ProGraMa dE traBalHo: 1297
foNtE dE rEcUrso: 102
NatUrEZa dEsPEsa: 339030
Valor: r$ 1200,00 
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706209
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48823/2021
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: sUElY dias dE MoraEs 
MatrÍcUla: 472131   cPf: 21281840297
carGo/fUNÇÃo:aGENtE adMiNistratiVo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706081

Portaria de diarias No. 48984/2021
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: MarcElo BaKEr saNtos 
MatrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234  

Protocolo: 706085

Portaria de diarias No. 49166/2021
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNstatar a NEcEssidadE dE 
BENs MÓVEis Para atENdEr dEMaNda da EEEM PaUlo HaNNEMaNN, 
QUE sErá rEiNaUGUrada, HaJa Vista ProcEsso dE rEforMa GEral 
coNVÊNio Nº 210/2018. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PaU darco / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
PaU darco / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do socorro MoNtEiro dos saNtos 
MatrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEdordENador: 
claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 57671389234  

Protocolo: 706088
Portaria de diarias No. 49168/2021
oBJEtiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNstatar a NEcEssidadE dE 
BENs MÓVEis Para atENdEr dEMaNda da EEEM PaUlo HaNNEMaNN, 
QUE sErá rEiNaUGUrada, HaJa Vista ProcEsso dE rEforMa GEral 
coNVÊNio Nº 210/2018. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PaU darco / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
PaU darco / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia MariNHo PErEira 
MatrÍcUla: 6400388   cPf: 20788274287
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE sErV. GErais a / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706104
Portaria de diarias No. 49043/2021
oBJEtiVo: conduzir os técnicos da drti para realizarem visita nas EEEfM 
Jorceli sestari - Bid (santana do araguaia) , EEEM Monsenhor augusto 
dias de Brito - Bid (floresta do araguaia) , Escola Nova com 06 salas de 
aula - Bid (cumaru do Norte) . 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtaNa do araGUaia / 20/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 2
saNtaNa do araGUaia / cUMarU do NortE / 22/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 1
cUMarU do NortE / florEsta do araGUaia / 23/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 1
florEsta do araGUaia / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar 
MatrÍcUla: 758027   cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706107
Portaria de diarias No. 49167/2021
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs Para rEaliZar aValiaÇÃo Para 
coNstatar a NEcEssidadE dE BENs MÓVEis Para atENdEr dEMaNda 
da EEEM PaUlo HaNNEMaNN, QUE sErá rEiNaUGUrada, HaJa Vista 
ProcEsso dE rEforMa GEral coNVÊNio Nº 210/2018. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PaU darco / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
PaU darco / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEY costa aBoiM 
MatrÍcUla: 5897140   cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706111
Portaria de diarias No. 49057/2021
OBJETIVO: Realizar visita técnica com o objetivo de identificar as unida-
des de ensino aptas para a implantação dos novos Núcleos de tecnologias 
Educacionais - NtEs. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVEs / 20/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 2
BrEVEs / BElEM / 22/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Jo EldEr VascoNcElos 
MatrÍcUla: 5422469   cPf: 33326614268
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706097
Portaria de diarias No. 49089/2021
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: JosE NEWtoN GoNZalEZ da costa 
MatrÍcUla: 5918070   cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:GEstor dE UNidadE sEdUc Na Escola / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234  

Protocolo: 706090
Portaria de diarias No. 48991/2021
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs Para rEaliZar aValiaÇÃo dE BENs 
iNsErVÍVEis Para dEsfaZiMENto E iNVENtário das UNidadEs dE EN-
siNo, toMBaMENto, diNHEiro dirEto Na Escola (PddE/2019/2020) 
atUaliZaÇÃo das sENHas dos GEstorEs, EE cEEJa, EE Prfa. ViolEta 
rEfKalEsfsKY, EE doM lUiZ dE MoUra PalHa, EEE PEdro riBEiro E 
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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: JosE Elias araUJo GaMa 
MatrÍcUla: 761249   cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706115
Portaria de diarias No. 49204/2021
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: cElia rEGiNa soUZa da crUZ 
MatrÍcUla: 761303   cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar tEcNico / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706311
Portaria de diarias No. 48989/2021
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: HEliaNa dE fatiMa Maia MorEira 
MatrÍcUla: 57202459   cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706299
Portaria de diarias No. 49260/2021
oBJEtiVo: Participar de processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo abaetetuba. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
caMEta / aBaEtEtUBa / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
aBaEtEtUBa / caMEta / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EdNa soarEs MartiNs 
MatrÍcUla: 57208670  cPf: 39903516215
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706206
Portaria de diarias No. 49209/2021
oBJEtiVo: MEMo Nº. 747/2021 - NdE Pads Nº. 153/2018 e 191/2018 
MUNicÍPios: 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: saYoNara caMarGo foNtaNa 
MatrÍcUla: 773573  cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:aGENtE adMiNistratiVo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706214
Portaria de diarias No. 49199/2021
OBJETIVO: Realizar visita técnica na 10ª Unidade Regional de Educação 
altamira, para tratar de assuntos relacionados à documentação escolar. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 22/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 2
altaMira / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNEtE cUNHa GadElHa 
MatrÍcUla: 465453   cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706217
Portaria de diarias No. 49235/2021
oBJEtiVo: MEMoraNdo Nº 1. 257/2021-NdE Pad 352/2018 E 143/2019. 
9ª URE- MARACANÃ MUNICÍPIOS: MARACANÃ E SALINÓPOLES. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 20/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 2
MaracaNa / saliNoPolis / 22/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 2
saliNoPolis / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cristiaNE dE NaZarE silVa carValHo 
MatrÍcUla: 57212403   cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 
 

Protocolo: 706220

Portaria de diarias No. 48988/2021
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 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: lUis EdUardo dE liMa 
MatrÍcUla: 57212532   cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234  

Protocolo: 706224
Portaria de diarias No. 49227/2021
oBJEtiVo: Visita técnica e organização na biblioteca da Escola /rosa car-
rera loureiro aquino no município de santarém Novo. 
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: Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl 
MatrÍcUla: 6400213   cPf: 27791874253
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE sErV. GErais a / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706248
Portaria de diarias No. 49202/2021
oBJEtiVo: MEMo Nº. 32/2021 - NdE Pad Nº. 417/2017 MUNicÍPio: saNtarÉM. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
saNtarEM / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: silViaNE Batista MiraNda 
MatrÍcUla: 57224558   cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706254
Portaria de diarias No. 49172/2021
oBJEtiVo: rEaliZar ENtrEGa dE Máscara facial E alcool EM GEl 
NA 14ª URE CAPANEMA INÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 23/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 1
caPaNEMa / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rosilENE da Mota MoraEs 
MatrÍcUla: 57224233   cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706261
Portaria de diarias No. 49236/2021
oBJEtiVo: MEMoraNdo Nº 1. 257/2021-NdE Pad 352/2018 E 143/2019. 
9ª URE- MARACANÃ MUNICÍPIOS: MARACANÃ E SALINÓPOLES. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 20/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 2
MaracaNa / saliNoPolis / 22/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 2
saliNoPolis / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JosE silVa do NasciMENto 
MatrÍcUla: 5090580   cPf: 33052387200
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao PUBlica / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706245
Portaria de diarias No. 49279/2021
oBJEtiVo: realizar processo formativo de implementação do Novo Ensino 
Médio que acontecerá no polo castanhal. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
NoVa tiMBotEUa / castaNHal / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
castaNHal / NoVa tiMBotEUa / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WilliaM foNsEca frEirE 
MatrÍcUla: 57203595
cPf: 86213660291
carGo/fUNÇÃo:  ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706175
Portaria de diarias No. 49252/2021
oBJEtiVo: Participar de processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo abaetetuba. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
caMEta / aBaEtEtUBa / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
aBaEtEtUBa / caMEta / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aUdilENE do socorro cardoso MoNtEiro 
MatrÍcUla: 5899978   cPf: 74583085249
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 
 

Protocolo: 706179
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Portaria de diarias No. 49278/2021
oBJEtiVo: realizar processo formativo de implementação do Novo Ensino 
Médio que acontecerá no polo castanhal. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
NoVa tiMBotEUa / castaNHal / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
castaNHal / NoVa tiMBotEUa / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE costa da silVa 
MatrÍcUla: 6403418  cPf: 93791151215
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706172
Portaria de diarias No. 49241/2021
OBJETIVO: Realizar visita técnica para verificar a viabilidade para implan-
tação de novas escolas de tempo integral no ano de 2022. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVEs / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
BrEVEs / PortEl / 21/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 2
PortEl / BrEVEs / 23/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 1
BrEVEs / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Hilda caroliNa dE soUZa cUNHa 
MatrÍcUla: 57210150  cPf: 27866408220
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706165
Portaria de diarias No. 49270/2021
oBJEtiVo: realizar processo formativo de implementação do Novo Ensino 
Médio que acontecerá no polo castanhal. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / castaNHal / 21/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 0
castaNHal / BElEM / 21/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoHN cHarlEs corrEa torrEs 
MatrÍcUla: 57193360  cPf: 45894213215
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706167
Portaria de diarias No. 49278/2021
oBJEtiVo: realizar processo formativo de implementação do Novo Ensino 
Médio que acontecerá no polo castanhal. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
NoVa tiMBotEUa / castaNHal / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
castaNHal / NoVa tiMBotEUa / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE costa da silVa 
MatrÍcUla: 6403418   cPf: 93791151215
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706168
Portaria de diarias No. 49249/2021
oBJEtiVo: realizar processo formativo de implementação do Novo Ensino 
Médio que acontecerá no polo abaetetuba. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 21/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 3
aBaEtEtUBa / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria MadalENa PaNtoJa da silVa 
MatrÍcUla: 5901020   cPf: 74641808287
carGo/fUNÇÃo:coNsElHEiro / MEMBro dE coNsElHo
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706160
Portaria de diarias No. 49200/2021
OBJETIVO: Realizar visita técnica na 10ª Unidade Regional de Educação 
altamira, para tratar de assuntos relacionados à matrícula escolar. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 22/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 2
altaMira / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria sUElY MacHado doMoNt 
MatrÍcUla: 355941   cPf: 17589592234
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706163
Portaria de diarias No. 49042/2021
oBJEtiVo: Visita nas EEEfM Jorceli sestari - Bid (santana do araguaia) , 
EEEM Monsenhor augusto dias de Brito - Bid (floresta do araguaia) , Esco-
la Nova com 06 salas de aula - Bid (cumaru do Norte) . 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtaNa do araGUaia / 20/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 2
saNtaNa do araGUaia / cUMarU do NortE / 22/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 1
cUMarU do NortE / florEsta do araGUaia / 23/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 1
florEsta do araGUaia / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE HaMiltoN costa dE fraNca 
MatrÍcUla: 57213100   cPf: 19820917204
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / atiV Ni-
VEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706164

Portaria de diarias No. 49224/2021
oBJEtiVo: conduzir os servidores da sEdUc para realizarem vistoria téc-
nica para aprovação dos terrenos para construção de creches Padrão sE-
dUc nos Municípios de santa izabel do Pará, colares, dom Eliseu, Bragan-
ça, Magalhães Barata e Ulianópolis. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNta isaBEl do Para / 20/09/2021 - 20/09/2021 Nº diárias: 0
saNta isaBEl do Para / colarEs / 20/09/2021 - 20/09/2021 Nº diárias: 0
colarEs / doM ElisEU / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
doM ElisEU / BraGaNca / 21/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 1
BraGaNca / MaGalHaEs Barata / 22/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 1
MaGalHaEs Barata / UliaNoPolis / 23/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 1
UliaNoPolis / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE soUsa silVa 
MatrÍcUla: 198307   cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706157
Portaria de diarias No. 49044/2021
oBJEtiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana, EEEM acy de Jesus de barros, EEEM Plinio Pinheiro, localiza-
da no Município de Marabá. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/09/2021 - 20/09/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 20/09/2021 - 23/09/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: EdUardo dioNisio PaMPloNa da silVa JUNior 
MatrÍcUla: 57211250  cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:ENG. ciVil / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234  

Protocolo: 706121
Portaria de diarias No. 48930/2021
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 / Brasil NoVo / 20/09/2021 - 21/09/2021 Nº diárias: 1
Brasil NoVo / altaMira / 21/09/2021 - 22/09/2021 Nº diárias: 1
altaMira / rUroPolis / 22/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 2
rUroPolis / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da silVa MENdEs 
MatrÍcUla: 5890593  cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234 

Protocolo: 706128
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: 706130
Portaria de diarias No. 49232/2021
oBJEtiVo: Visita adMiNistratiVa Para rEGUlariZaÇÃo do coNVÊ-
Nio dE MUNiciPaliZaÇÃo do ENsiNo fUNdaMENtal aNos iNiciais E 
fiNais No MUNicÍPio dE MoNtE alEGrE. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MoNtE alEGrE / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
MoNtE alEGrE / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PatricK ParaENsE silVa 
MatrÍcUla: 57235174   cPf: 84140976268
carGo/fUNÇÃo:GEstor dE UNidadE sEdUc Na Escola / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706274
Portaria de diarias No. 49201/2021
oBJEtiVo: MEMo Nº. 32/2021 - NdE Pad Nº. 417/2017 MUNicÍPio: saNtarÉM. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 20/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 4
saNtarEM / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio HENriQUE PaVao frEitas 
MatrÍcUla: 57209935   cPf: 60770988253
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 706267
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.

oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria n.º:8162/2021 de 13/09/2021
de acordo com o Processo nº 2021/182010
ceder à fUNdaÇÃo saNta casa , a servidora laYra fialHo ViEitas , 
matricula nº 5902305/1, fonoaudiologo, lotada nesta secretaria, sem ônus 
para o Órgão de origem, no período de 01/10/2021 a 29/09/2025.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 097/2021 de 15/09/2021
Nome:JoaNa rosa taVarEs da silVa
Matrícula:57201755/2Período: 01/11/21 a 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM stella Mari/soure
Portaria nº.: 489/2021 de 13/09/2021
Nome:clEia MarKia silVa dE MElo
Matrícula:5809746/2Período: 01/11/21 a 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria Queiroz do rosario/Bragança
Portaria nº.: 552/2021 de 13/09/2021
Nome: GilMara carla BarBosa da silVa 
Matrícula:57210119/1Período: 16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Patalino/Bragança
Portaria nº.: 553/2021 de 13/09/2021
Nome:PaUlo lUcio GaMa da silVa
Matrícula:6317375/3Período: 17/11/21 a 31/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Patalino/Bragança
Portaria nº.: 555/2021 de 13/09/2021
Nome:KEllY cristiNa araUJo dE MElo
Matrícula:5740428/2Período: 16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM sistema Educ. radiofonico de Bragança/Bragança
Portaria nº.: 558/2021 de 13/09/2021
Nome:ilcYaNE dos rEis saMPaio Matos
Matrícula:57233979/1Período: 16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM sistema Educ. radiofonico de Bragança/Bragança
Portaria nº.: 563/2021 de 13/09/2021
Nome:faBricio da costa E silVa
Matrícula:511650/1Período: 01/11/21 a 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/tracuateua
Portaria nº.: 564/2021 de 13/09/2021
Nome:Maria dilcilENE alVEs da costa
Matrícula:57209357/1Período: 16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/Bragança
Portaria nº.: 565/2021 de 13/09/2021
Nome:GraciEtE da costa araUJo
Matrícula:57209447/1Período: 16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/Bragança
Portaria nº.: 566/2021 de 13/09/2021
Nome:rEGiNaldo riBEiro dE oliVEira
Matrícula:57209409/1Período: 16/11/21 a 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/Bragança
Portaria nº.: 567/2021 de 13/09/2021
Nome:JosiEltoN liMa GUiMaraEs
Matrícula:57233991/1Período: 17/11/21 a 31/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM adriano Gonçalves/cacheira do Piria
Portaria nº.: 568/2021 d 13/09/2021
Nome:carla do rosario alMEida dE oliVEira
Matrícula:57207690/2Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM adriano Gonçalves/cacheira do Piria
Portaria nº.:8263/2021 de 16/09/2021
Nome: JosÉ Maria dos saNtos MElo
Matrícula: 307025/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:Erc. Paula francinetti/Belém
Portaria nº.:8266/2021 de 16/09/2021
Nome: KirlEY cristiNa loPEs dE alMEida
Matrícula:57209916/1 Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.José Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.:569/2021 de 13/09/2021
Nome: cristiaNE cardoso Bastos
Matrícula: 57211718/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.centro Educacional coração de Jesus/Bragança
Portaria nº.:571/2021 de 13/09/2021
Nome: faBrÍcia ViaNa Maia 
Matrícula: 5902682/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Manoel Julião castanho/Bragança
Portaria nº.:572/2021 de 13/09/2021
Nome: dEVaNEtH dos saNtos cardoso
Matrícula: 5944097/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2019
Unidade:EEEfM.reunida cel Newton Barreira/Piriá
Portaria nº.:573/2021 de 13/09/2021
Nome: lEoNEtE rosário costa 
Matrícula:57174706/1 Período:01/11 à 15/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.rio caeté/Bragança

Portaria nº.:487/2021 de 14/09/2021
Nome: aliZiária PErEira dE aZEVEdo foNsEca
Matrícula:5902708/1 Período:06/12 à 19/01/22Exercício:2021
Unidade:4ª URE/Marabá
Portaria nº.:176/2021 de 30/10/2021
Nome: iValdo triNdadE rENdEiro
Matrícula: 57217660/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Presidente Kennedy/Maracanã
Portaria nº.:330/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria dE JEsUs PErEira soUsa 
Matrícula:57211504/1Período:01/12/21à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:135/2021 de 13/09/2021
Nome:Maria do socorro soarEs GoMEs 
Matrícula:57208257/1Período:12/11/21 à 26/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEFM.Antonio Valdenir Araujo de Lima/Capitão Poço
Portaria nº.:136/2021 de 13/09/2021
Nome:PERPETUA SOCORRO MATOS DE QUEIRŹ 
Matrícula:5418274/1Período:17/12/20 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEFM.Antonio Valdenir Araujo de Lima/Capitão Poço
Portaria nº.:137/2021 de 13/09/2021
Nome:roNaldo JorGE aarÃo MoNtEiro
Matrícula:5477832-3Período:26/11/21 à 09/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre Vitaliano Maria vari/capitão Poço
Portaria nº.:138/2021 de 13/09/2021
Nome:VaNdErlENE foNsEca foNtElEs 
Matrícula:57210410/1Período:01/11/21 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Padre Vitaliano Maria vari/capitão Poço
Portaria nº.:139/2021 de 13/09/2021
Nome: WilliaMY NEGrÃo dE aGUiar
Matrícula:57217466/1Período:01/11/21 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre Vitaliano Maria vari/capitão Poço
Portaria nº.:140-2021 de 13/09/2021
Nome:iVaNia aGUiar do NasciMENto
Matrícula:57208242/1Período:16/11/21 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre Vitaliano Maria vari/capitão Poço
Portaria nº.:142/2021 de 13/09/2021
Nome:Maria lUcia BorGEs da silVa 
Matrícula:649414/2Período:16/11/21 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre Vitaliano Maria vari/capitão Poço
Portaria nº.:143/2021 de 13/09/2021
Nome:JUscEliNo lEMos corrEa 
Matrícula:5810078/1Período:01/11/21 à 15/11/21Exercício:2019
Unidade:EEEfM.Prof.terezinha Bezerra siqueira/capitão Poço
Portaria nº.: 624/2021 de 02/09/2021
Nome:Eli coNcEiÇÃo dE VascoNcElos taPaJos soUsa
Matrícula:5901564/1Período:01/11/21 a 15/12/21 Exercício:2021
Unidade:aPaE/santarem
Portaria nº.: 164/2021 de 15/09/2021
Nome:rEGiNa Marcia da silVa cUNHa dE sENa
Matrícula:57189656/1Período:24/09/21 a 07/11/21 Exercício:2019
Unidade: EE Prof deocleciano a Moreira/conc. do araguaia
Portaria nº.: 165/2021 de 15/09/2021
Nome:rEGiNa Marcia da silVa cUNHa dE sENa
Matrícula:57189656/1Período:08/11/21 a 22/12/21 Exercício:2020
Unidade: EE Prof deocleciano a Moreira/conc. do araguaia
Portaria nº.: 174/2021 de 13/09/2021
Nome:Maria EdNa dE liMa
Matrícula:73504009/1Período:03/11/21 a 02/12/21 Exercício:2021
Unidade:16 UrE/tucurui
Portaria nº.: 175/2021 de 13/09/2021
Nome:rosaNa Maria alENcar oliVEira
Matrícula:5479304/1Período:03/11/21 a 17/12/21 Exercício:221
Unidade:EEEM ana Pontes francez/tucurui
Portaria nº.: 8289/2021 de 17/09/2021
Nome:dario fErrEira PaEs filHo
Matrícula:8055769/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:221
Unidade:divisão de finanças/Belém
errata
errata da Portaria Nº.:2021 de 15/09/2021
Nome:cristiNa dos saNtos
onde se lê:Período:Port./2021 de 15/09/2021
Leia-se:Período:Port.8230/2021 de 15/09/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.703/2021 de 17/09/2021
errata da Portaria nº.:8232/2021 de 15/09/2021
Nome:EMaNoEl GoNdiM saNta rosa
onde se lê:Período:Port. 8332/2021 de 15/09/2021
Leia-se:Período:Port.8232/2021 de 15/09/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.703/2021 de 17/09/2021
errata da Portaria nº.:8116/2021 de 10/09/2021
Nome:Maria dE NaZarÉ da silVa GoMEs
onde se lê:Período:01/11/2021 a 15/12/2021
Leia-se:Período:09/11/2021 a 23/12/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.699 de 15/09/2021

Protocolo: 706246
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contrato: 068/2021
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Fluvial, 
em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos ma-
triculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em assen-
tamentos e/ou em acampamentos no município de Belém/Pa
Valor mensal estimado para a contratação é de r$ 699.371,20 (seiscentos 
e noventa e nove mil, trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), 
perfazendo o valor global estimado de r$ 4.196.227,20 (quatro milhões, 
cento e noventa e  seis mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos).
dispensa de licitação: 023/2021-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 Produto: 6413 funcional Programática: 
16101.12.785.1509 Projeto/Atividade: 2227 Natureza de Despesa: 
3390.33
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: cooperativa de transporte rodoviário do Produtor rural do 
Estado do Pará, com cNPJ nº 13.030.999/0001-63, com sede na tv Nove 
de Janeiro, nº 1962, cEP: 66.060-585, são Brás, Belém/Pa.
foro: Belém
data de assinatura: 17/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado e Educação
contrato: 070/2021
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Terres-
tre, em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos 
matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em as-
sentamentos e/ou em acampamentos no município de inhangapi/Pa., por 
meio de estradas pavimentadas e não pavimentadas e vicinais.
Valor mensal estimado para a contratação é de r$ 229.301,60 (duzentos e 
vinte e nove mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) perfazendo o 
valor total estimado de r$ 1.375.809,60 (um milhão, trezentos e setenta 
e cinco mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos)
dispensa de licitação: 021/2021-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 Produto: 2227 funcional Programática: 
16101.12.785.1509 Projeto/Atividade: 6413 Natureza de Despesa: 3390.33.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: cooperativa de transportes de Vigia, inscrita no cNPJ sob o nº 
25.134.584/0001-19, com sede a ramal do Porto salvo, s/n, cEP: 68.780-
000, Vila de itereua, Vigia/Pa
foro: Belém
data de assinatura: 17/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado e Educação
contrato: 066/2021
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Fluvial, 
em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos ma-
triculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em assen-
tamentos e/ou em acampamentos no município de Bagre/Pa.
Valor mensal estimado para a contratação é de r$ 39.355,80 (trinta e nove 
mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), perfazendo o 
valor global estimado de r$ 236.134,80 (duzentos e trinta e seis mil, cento 
e trinta e quatro reais e oitenta centavos).
dispensa de licitação: 018/2021-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 Produto: 2227 funcional Programática: 16101.12 
785.1509 Projeto/Atividade: 6413 Natureza de Despesa: 3390.33
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: cooperativa de transporte rodoviário do Produtor rural do 
Estado do Pará, com cNPJ nº 13.030.999/0001-63, com sede na tv Nove 
de Janeiro, nº 1962, cEP: 66.060-585, são Brás, Belém/Pa.
foro: Belém
data de assinatura: 17/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado e Educação
contrato: 071/2021
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Terrestre, 
em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos ma-
triculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em assen-
tamentos e/ou em acampamentos no município de santo antônio do tauá/
Pa., por meio de estradas pavimentadas e não pavimentadas e vicinais.
 o valor mensal estimado para a contratação é de r$ 208.058,40 (duzen-
tos e oito mil, cinquenta e oito reais e quarenta centavos), perfazendo o 
valor global estimado de r$ 1.248.350,40 (um milhão, duzentos e quaren-
ta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos).
dispensa de licitação: 022/2021-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 Produto: 6413 funcional Programática: 
16101.12.785.1509 Projeto/Atividade: 2227 Natureza de Despesa: 3390.33
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.

contratada: soeiro rabelo & cia ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.521.423/0001-70, com sede a av. João Paulo ii, s/nº, cEP: 68.780-
000, Vila de santa rosa, Vigia/Pa
foro: Belém
data de assinatura: 17/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado e Educação
contrato: 067/2021
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Terres-
tre, em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção de alunos 
matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural, em as-
sentamentos e/ou em acampamentos no município de Belém/Pa, por meio 
de estradas pavimentadas e não pavimentadas e vicinais
Valor mensal estimado para a contratação é de r$ 97.193,80 (noventa e 
sete mil, cento e noventa e três reais e oitenta centavos), perfazendo o 
valor global estimado de R$ 583.162,80 (quinhentos e oitenta e três mil, 
cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos).
dispensa de licitação: 019/2021-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 Produto: 6413 funcional Programática: 
16101.12.785.1509 Projeto/Atividade: 2227 Natureza de Despesa: 3390.33
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: cooperativa de transporte rodoviário do Produtor rural do 
Estado do Pará, com cNPJ nº 13.030.999/0001-63, com sede na tv Nove 
de Janeiro, nº 1962, cEP: 66.060-585, são Brás, Belém/Pa.
foro: Belém
data de assinatura: 17/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado e Educação

Protocolo: 706359
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
aViso de LicitaÇÃo

eXtrato de editaL de cHaMada PÚBLica 01/2021 – sedUc-
Pa aQUisiÇÃo de GÊNeros aLiMeNtÍcios – aGricULtUra 

FaMiLiar 
o GoVErNo do Estado do Pará, por meio da sEcrEtaria dE Estado 
dE EdUcaÇÃo – sEdUc, sediada rodovia augusto Montenegro, Km 10, 
s/n – Bairro: icoaraci – Belém – Pa - cEP: 66.820-000, em cumprimen-
to do estabelecido pela lei 11.947/2009 e pela resolução cd/fNdE nº 
04/2015, do Ministério da Educação, vem tornar público a realização de 
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
familiar, Empreendedor familiar rural ou de suas organizações, destinado 
ao atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar – PNaE, 
para o exercício de 2021. os interessados (grupos formais, informais e 
individuais) deverão apresentar o envelope contendo a documentação de 
habilitação e o Projeto de Venda nas datas, horas e locais locais onde serão 
sediadas as chamadas públicas descritos no Termo de Referência contido 
no Edital. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na pá-
gina: http://www.seduc.pa.gov.br/portal/editais/index.php
localidadEs oNdE sErÃo sEdiadas as cHaMadas PÚBlicas. 

itEM locali-
dadE lotEs data Hora ENdErEÇo

01 BElÉM
01, 02, 
03, 04 E 

05.
13/12/2021 09:00 às 09:30

secretaria de estado de edU-
caÇÃo – sedUc, sediada rodovia 

augusto Montenegro, Km 10, 
s/n – Bairro: icoaraci – Belém 

– Pa - ceP: 66.820- 000

02 BraGaN-
Ça 06 14/10/2021 09:00 às 09:30

Universidade aberta do Brasil – 
UaB, sito à Passagem Nossa 

senhora da Glória, s/N 
Bairro trevo, em frente à 

Prefeitura Municipal

03 Barca-
rENa 07 09/11/2021 09:00 às 09:30

aUditÓrio de reUNiÕes 
da PreFeitUra de Bar-

careNa, sito à av. cronge da 
silveira, nº438, Bairro comercial

04 caMEtá 08 E 09 04/11/2021 09:00 às 09:30
aUditÓrio da aPaMUc - 

sito à rua 24 de outubro, s/ n, 
bairro são Benedito

05 BaGrE 10 19/10/2021 09:00 às 09:30
aUditÓrio da secretaria 

MUNiciPaL de assistÊNcia so-
ciaL, sito à av. Presidente Vargas, 

s/N -     cENtro.

06
saNta 
crUZ

do arari
11 07/12/2021 09:00 às 09:30

eeeFM JoÃo aPoLiNÁrio 
Batista, Sito à Rua Benjamim 

Gaioso iglésias - cENtro

07 ParaUaPE-
Bas 12 E 13 17/11/2021 09:00 às 09:30

eeeM MarLUce MassarioL 
de soUZa, sito à rua 11,núme-

ro 250, bairro União.

08 XiNGUara 14 19/11/2021 09:00 às 09:30
sUB-sede do siNtePP, sito à 

av. antônio Pedroso (antiga lauro 
sodré), nº 692 - bairro centro.
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09 itaitUBa 15 24/11/2021 09:00 às 09:30
eeeM BeNedito corrÊa de 
soUZa, sito à av Marechal ron-
don, s/n, bairro Boa esperença.

10 BEltErra 16 30/11/2021 09:00 às 09:30 eeeM WaLdeMar     MaUÉs sito à rua 
Estrada um  - cENtro

11 MoNtE 
alEGrE 17 02/12/2021 09:00 às 09:30

eMeF - escola Municipal de 
ensino Fundamental, sito à 

Av. Major Francisco Mariano, nº 
315, Bairro cidade alta.

12 UliaNÓ-
Polis 18 26/10/2021 09:00 às 09:30

eeeM ProFª 
isaBeL aMaZoNas sito à av. do 

contorno. Bairro: rezende ii

Belém, 17 de setembro de 2021.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 706360
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

sUPriMeNto de FUNdo
errata
Protocolo: 699914
Protocolo nº. 2021/960388
Portaria n.º 1718/2021, de 01 de setembro de 2021.
onde se lê: Valor r$ 1.500,00 - Leia-se: Valor r$ 1.300,00
Publicada no Diário Oficial N.º 34.688 de 02 de setembro de 2021.

Protocolo: 706042
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2020/1042508
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2021/UEPA, cujo 
objeto é a Aquisição de Equipamentos de Informática para a Universidade 
do Estado do Pará, através do Convênio nº 904207/2020 FNDE/UEPA.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 20.515.983/0001-06 – toP MiX coMÉrcio E sErViÇos EirEli, item 2 
(Valor da proposta r$ 32.593,10).
item cancelado: item 1.
Belém, 17 de setembro de 2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 706084
..

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2020/264386
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃO ELETRÔNICO N° 25/2021/UEPA, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros 
alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de forma parcelada, para aten-
der as necessidades dos docentes itinerantes do campus Vi/Paragominas/
UEPa, o qual resultou em dEsErto.
Belém, 17 de setembro de 2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 706005
Processo n° 2021/623856
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrEGÃo 
ELETRÔNICO N° 36/2021/UEPA, cujo objeto é a Aquisição de Material Esporti-
vo para atender as necessidades da nova sala de lutas, construída no campus 
Xiii – tucuruí, que será utilizada durante as práticas obrigatórias do curso de 
graduação em Educação física da Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 738.035/0001-34 - MaXiMUs EsPortEs coMErcio ltda, itens 2, 3, 
4, 5 e 7. Valor da proposta r$ 7.891,38.
2- 14.738.425/0001-07 - tataMi PoNto coM ltda, item 1. Valor da pro-
posta r$ 4.799,00.
item cancelado: item 6.
Belém, 17 de setembro de 2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 706007

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Proc. 2021/681368
OBJETO: O presente convênio visa estabelecer as bases para o estágio curri-
cular e extracurricular entre a Universidade do Estado do Pará – UEPa e a fun-
dação Papa João XXiii, para alunos regularmente matriculados e com efetiva 
frequência no curso de graduação (Terapia Ocupacional) e da área da saúde 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS/UEPA.
JUstificatiVa: formalização de parceria entre instituições para viabilização de estágio.
data dE assiNatUra: 17/09/2021 
iNÍcio da ViGÊNcia: 17/09/2021 
tÉrMiNo da ViGÊNcia: 17/09/2026
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: 05.065.644/0001-81
razão social: fUNdaÇÃo PaPa JoÃo XXiii – fUNPaPa
cEP: 66.093.673
logradouro: avenida romulo Maiorana, 1018 
Bairro: Marco
cidade: Belém Uf: Pa
telefone: (91) --
dados do responsável pela Parte: dr. alfredo cardoso costa
ordENador rEsPoNsáVEl:
Nome: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas 

Protocolo: 706207
eXtrato de coNVÊNio
Proc. 2021/685370
OBJETO: O presente Convênio visa estabelecer as bases para o está-
gio curricular obrigatório e não obrigatório, entre Universidade do Esta-
do do Pará – UEPa e a ProatiVa, para alunos regularmente matricula-
dos e com efetiva frequência em relação aos cursos de Nível Superior, 
ministrados pela instituição de ensino UEPa.
JUstificatiVa: formalização de parceria entre instituições para viabilização de estágio.
data dE assiNatUra: 17/09/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 17/09/2021 
tÉrMiNo da ViGÊNcia: 16/09/2023
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: º 07.611.485/0001-07
razão social: associaÇÃo ProatiVa do Pará - ProatiVa
cEP: 66613-710
logradouro: avenida almirante Barroso, nº 3591 Bairro: souza
cidade: Belém Uf: Pa
telefone: (91) --
dados do responsável pela Parte: Edivaldo rodrigues Meireles
ordENador rEsPoNsáVEl:
Nome: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas 

Protocolo: 706190
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1830/2021, de 17 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistratiVo dE caMPUs
Nome: aNa PaUla MarQUEs frEitas
Matrícula funcional: 57192598/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 706039
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1831/2021, de 17 de seteMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirEtor dE GEstao dE PEssoas
Nome: NEiValdo fialHo do NasciMENto
Matrícula funcional: 5833809/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 706204
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.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1825/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:caMEtá-Pa
NoME do sErVidor: JaMir alEXaNdrE fErrEira fErNaNdEs
fUNcioNal:55586931/2
carGo: ProfEssorsUBstitUto
data iNicio: 12.10.2021
data tÉrMiNo: 21.10.2021
QUaNtidadE:  9.0 (nove)
Portaria N° 1826/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:caMEtá-Pa
NoME do sErVidor: lEila dE fatiMa oliVEira dE JEsUs roBErt
fUNcioNal:57193305/1
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 23.09.2021
data tÉrMiNo: 06.10.2021
QUaNtidadE:  13.5 (treze e  meia)
Portaria N° 1828/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:castáNHal-Pa
NoME do sErVidor: lUis aUGUsto oliVEira da silVa
fUNcioNal:5771471/4
carGo: ProfEssor aUXiliar
data iNicio: 24.09.2021
data tÉrMiNo: 14.10.2021
QUaNtidadE:  8.0 (oito)
Portaria N° 1834/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: altaMira-Pa
NoME do sErVidor: EdiValdo dE NoroEs saNtiaGo
fUNcioNal:5908031/2
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 05.10.2021
data tÉrMiNo: 23.10.2021
QUaNtidadE:  18.5 (dezoito e meia)
coNcessÃo de diÁrias coLaBorador eVeNtUaL
Portaria N° 1829/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina pelo UaB.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:BarcarENa-Pa
NoME do sErVidor: BrUNo sEBastiÃo rodriGUEs da costa
carGo: ProfEssor colaBorador
data iNicio: 23.09.2021
data tÉrMiNo: 26.09.2021
QUANTIDADE:  3.5 (três e meia)
Portaria N° 1830/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina pelo UaB.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:JacUNdá-Pa
NoME do sErVidor: BrUNo sEBastiÃo rodriGUEs da costa
carGo: ProfEssor colaBorador
data iNicio: 30.09.2021
data tÉrMiNo: 03.10.2021
QUANTIDADE:  3.5 (três e meia)
Portaria N° 1831/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina pelo UaB.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:BarcarENa-Pa
NoME do sErVidor: BrUNo sEBastiÃo rodriGUEs da costa
carGo: ProfEssor colaBorador
data iNicio: 21.10.2021
data tÉrMiNo: 24.10.2021
QUANTIDADE:  3.5 (três e meia)
Portaria N° 1832/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina pelo UaB.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:JacUNdá-Pa
NoME do sErVidor: BrUNo sEBastiÃo rodriGUEs da costa
carGo: ProfEssor colaBorador
data iNicio: 28.10.2021
data tÉrMiNo: 31.10.2021
QUANTIDADE:  3.5 (três e meia) 

Portaria N° 1833/2021, de 17 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo:  ministrar disciplina pelo UaB.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:sÃo sEBastiÃo da Boa Vista-Pa
NoME do sErVidor: BrUNo sEBastiÃo rodriGUEs da costa
carGo: ProfEssor colaBorador
data iNicio: 04.11.2021
data tÉrMiNo: 07.10.2021
QUANTIDADE:  3.5 (três e meia)
NEiValdo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 705941
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL N° 63 /2021 – UePa
ciÊNcia e arte No ceNtro de ciÊNcia e PLaNetÁrio do 
ParÁ- ccPPa/UePa
O Centro de Ciências e Planetário do Pará – CCPPA “Sebastião da Gama” 
vinculado à Universidade do Estado do Pará, torna público, para o co-
nhecimento da sociedade, que está lançando o III Concurso Ciência e 
Arte- Poesia, no gênero do poema lírico, com o tema “UNIVERSO”, nas ca-
tegorias: Infantil (06 até 12 anos), juvenil (13 aos 17 anos) e adul-
to (dos 18 anos até 59 anos) e Sênior (60 anos em diante).
as inscrições serão gratuitas e terão iní-
cio no dia 20/09/2021 às 09h00 e término no dia 17/10/2021 às 11h e 59m.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br 
Maiores informações : e-mail assessoriapedagogicaccppa@uepa.br.
Belém,  20 de setembro de 2021
acYlENa coElHo costa
Diretora do Centro de Ciências e Planetário do Pará

Protocolo: 705816
eXtrato do editaL N° 64 /2021 – UePa
PrÊMio MeLHor tcc – 2020/2021
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Gradua-
ção, torna público, no âmbito desta instituição, o Processo de seleção 
de trabalhos de conclusão de curso produzidos por egressos de Gradua-
ção para o Prêmio Melhor TCC – 2020/2021.
as inscrições serão realizadas no período de 20 de setembro a 01 de outu-
bro de 2021, no site da UEPa https://sistemas.uepa.br/inscricaomelhortcc2021/aviso_inicial.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br 
Maiores informações: e-mail     densino@uepa.br
Belém,  20 de setembro de 2021
claY aNdErsoN cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 705876
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 859/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/740177
R E S O L V E: CONCEDER, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio no período 
de 13/10/2021 A 11/12/2021, correspondente ao triênio de 10/05/2005 a 
09/06/2008, para a servidora, Maria do socorro MENEZEs dE alMEi-
da, Matrícula 5116309/1, carGo: assistente social, lotada na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
14 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 858/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/951934 
R E S O L V E: CONCEDER, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio no período 
de 06/10/2021 A 03/01/2022, correspondente aos triênios de 18/03/2004 a 
17/03/2007 e 2007/2010, para a servidora, Maria iVoNE dE oliVEira PE-
rEira, Matrícula 3219585/1, carGo: assistente social, lotada na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
14 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
 Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 857/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 ProcEsso: 2021/960962
R E S O L V E: CONCEDER, 120 (cento e vinte dias) dias de Licença Prêmio no pe-
ríodo de 04/10/2021 A 31/01/2022, correspondente aos triênios de 01/07/2012 
a 30/06/2015, para a servidora, Maria laUcidEia dE soUZa MiraNda, Matrí-
cula 3198855/1, carGo: assistente social, lotada na sEastEr.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
em, 14 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 838/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/927108
r E s o l V E: coNcEdEr, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período 
de 04/10/2021 A 02/11/2021, correspondente aos triênios de 21/12/2010 
a 20/12/2013, para a servidora, aNtoNia rodriGUEs do carMo, Matrí-
cula 57191856/1, carGo: assistente social, lotada na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
09 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 835/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/889785
R E S O L V E: CONCEDER, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio no período 
de 29/09/2021 a 27/12/2021, correspondente aos triênios de 02/09/2012 
a 01/09/2015 e 2015/2018, para a servidora, silVia coUto caBral soa-
rEs, Matrícula 3195317/1, carGo: assistente social, lotada na sEastEr.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
09 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 837/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/863900 
R E S O L V E: CONCEDER, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio no período 
de 04/10/2021 a 01/01/2022, correspondente aos triênios de 12/05/2014 a 
11/05/2017 e 2017/2020, para a servidora, rosEaNE ViaNa dE aBrEU, Ma-
trícula 57196844/1, carGo: assistente administrativo, lotada na sEastEr.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
09 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 836/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/928055
R E S O L V E: CONCEDER, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período 
de 01/10/2021 a 30/10/2021, correspondente ao triênio de 17/11/2014 
a 16/11/2017, para a servidora, daGMa rEsQUE, Matrícula 57197491/2, 
CARGO: Técnico em Gestão de Assistência Social, lotada na SEASTER.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
em, 09 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 846/2021 - daF/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/986336
R E S O L V E: CONCEDER, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio no período 
de 01/10/2021 A 29/11/2021, correspondente aos triênios de 13/01/2012 
a 12/01/2015, para a servidora, Maria roZEtE alEXaNdriNo dE Mora-
Es, Matrícula 5842190/31, carGo: Pedagoga, lotada na sEastEr.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
13 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 705870

..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 847/2021– cGP/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/927976 e apresentação do laudo Médico nº 79384
 r E s o l V E: coNcEdEr, 15 (quinze) dias de afastamento licENÇa tra-
taMENto dE saÚdE, no período de 16/08/2021 a 30/08/2021, para a ser-
vidora ou (a) aNa carMEN saldaNHa soEiro, Matrícula: 57191506/1, 
cargo: assistente administrativo, Órgão: sEastEr.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
13 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 863/2021– cGP/seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/995457 e apresentação do laudo Médico nº 79074 
r E s o l V E: coNcEdEr, 90 (noventa) dias de afastamento licENÇa tra-
taMENto dE saÚdE, no período de 01/08/2021 a 29/10/2021, para a servi-
dora ou (a) lYliaN JEaNEttE dE oliVEira dias, Matrícula: 116289/2, car-
go: técnico em Gestão do trabalho e Emprego, Órgão: sEastEr.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, 
14 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 706031
.

errata
.

Portaria Nº 837/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/970234
errata
onde se lê: ProcEsso: 2021/863900
Leia-se: ProcEsso: 2021/970234
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 
14 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 785/2021 – sEastEr o sEcrEtário dE Estado dE 
assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro 
de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/936419 
errata
onde se lê: Colaborador Eventual; 87.101 - 08.422.1505.8402 
0139002241 253.896 339036
Leia-se: Secretario de Conselho; 87.101 - 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 
15 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 705900
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 869/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo n° 2021/994711 
rEsolVE: coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 700,00(sEtE-
cENtos rEais), em favor do (a) servidor (a), em favor do(a) servidor(a) 
Marcelo Barros santiago - matricula 54195628/1, para atender
dEsPEsa coM locoMoÇÃo( soUrE/Pa ) 87.101 – 08.128.1505.8399 f: 
0107 246.896 339030 - r$ 100,00 339033 - r$ 500,00 339036 - r$ 100,00
 fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
15 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
 Mat. 5945555/1
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Portaria N° 880/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/995515
 rEsolVE: coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 2.950,00 ( 
Mil rEais), em favor do (a) servidor (a), carlos alBErto alMEida 
CONSOLAÇÃO, MAT.5906463/1 ,MOTORISTA Com Objetivo de atender des-
pesas com pronto pagamento
. 43.105. - 11.334.1504.8951 f: 0101 266.735 dEsPEsa: : 3390 39 r$ 
500,00 dEsPEsa: 339033 r$ 500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 
16 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 872/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/967455
rEsolVE: coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 1.500,00(HUM 
Mil E QUiNHENtos rEais), em favor do (a) servidor (a), em favor do(a) 
servidor(a) carlos fEliPE Mota Bardalo, coordENador - matricula 
80845516/3, Para atender despesas de Pronto Pagamento.
 87.101 – 08.242.1505.8861 f: 0107 233.296 dEsPEsa: 339030 r$ 1.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 
15 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 705988
.

diÁria
.

Portaria Nº 867/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/958838 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 06 E ½ (sEis E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: lUaNY caroliNa riBEiro ParaEN-
sE,Mat. 5938847/1,assistENtE adMiNistratiVo coM oBJEtiVo dE 
ParticiPar coMo aPoio adMiNistratiVo Na oficiNa dE caPacita-
ÇÃo do ProGraMa criaNÇa fEliZ No MEtodo cdc. Maria JosÉ da 
costa PErEira Mat.3211886/1,aUXiliar tÉcNico,dioNE da costa 
laVoUr Mat.3220516/1 assistENtE social, riaNE rEis da silVa,Ma-
tricUla Nº 5946890/3,coordENadora o qual se deslocaram para Bra-
gança/PA no período de 19 a 25/09/2021, com objetivo de Realizar Capa-
citação do Programa criança feliz, no método cdc.WilsoN GUErrEiro 
dE HolaNda.Mat 3216640/1,Motorista coM oBJEtiVo dE coNdUZir 
VEicUlo coM EQUiPE tÉcNica da cPsB – das/sEastEr.
. classificação orçamentária: 87.101 - 08.422.1505.8399 f: 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 14 de 
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
 Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 870/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/967749
rEsolVE: autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUatro E meia) diária Para o 
sErVidor citado aBaiXo: JoÃo loPEs JUNior,Matricula nº 5906606/1 car-
go conselheiro Estadual,EliaNa aUrEa Barros rodriGUEs,coNsElHEira 
EstadUal,dEisE araUJo da silVa,Mat.54195016-1,socioloGo,fErNaN-
do aNtoNio GoUlart riBEiro,colaBorador EVENtUal, JoÃo PaUlo c. 
tHUrY,Mat 541957980/1,socioloGo que se deslocaram ao município de saN-
TAREM/PA, no período de 27/09 a 01/10/2021 com objetivo de Realizar Apoio 
técnico a conferencia regional da região Baixo amazonas no Município.
Classificação Orçamentária: 87.101 08.422.1505.8402 0139002241 253 
896 339014/339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
15 de setembro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 876/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/879761 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 06 E ½ (sEis E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo : NaYaNa diNiZ tUlio,matricula nº 
594556/3 coordenadora, adriaNa soUZa dE Barros, Mat. 5875412/2 
assistENtE social, coM oBJEtiVo de realizar a capacitação de 
formulário e assessoramento técnico do cadastro Único e Programa Bolsa 
família, conforme of.509/21 – sEMtras. raQUEl dos saNtos soUZa,Mat. 
55587724/1 aG. dE Portaria coM oBJEtiVo dE aPoiar EQUiPE tEcNica 
a rEaliZar a caPacitaÇÃo dE forMUlarios E assEssoraMENto 
tÉcNico do cadastro ÚNico E ProGraMa Bolsa faMÍlia, coNforME 
of. 509/21 sEMtras. sErGio ViEira da costa, Mat. 57231229/2,GErENtE 
coM oBJEtiVo de assessoramento técnico à Gestão Municipal sobre 
Benefícios Eventuais,PVac,BPc no cadúnico, BPc em situação de calamidade 
Pública, e Programa BPC na Escola, para inserção das famílias e beneficiários 
no cadúnico, conforme of.509/21 – sEMtras. QUE sE dEslocaraM Para 
saNtarÉM No PEriodo dE 26/09 a 02/10/2021.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.128.1505.8399 – F:0139002241 
246.896 339014
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Secretaria de Estado de Assistência 
social, trabalho, Emprego e renda em, 15 de setembro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 878/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/996953 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 07 E ½ (sEtE E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo adriaNo PirEs MoNtEiro JUNior, cPf 
nº 640.076.422-49, colaborador Eventual e sr. WElliNGtoN tadEU raMos 
MElo, colaborador Eventual, cPf nº 264.393.012-68 que se deslocaram aos 
municípios de São Domingos do Capim, Mãe do Rio e Moju, para realizar visita 
técnica do Programa sua casa, no período de 10/09 à 17/09/2021
 Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
15 de setembro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 874/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/1000217
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 02 e ½ (QUatro E meia) diária Para o 
sErVidor citado aBaiXo: o sr. iNocENcio rENato GasPariM, matrícula 
nº 5945555/1, Secretário da SEASTER, Srª. MARIA DE JESUS ALVES VIEIRA, 
matrícula nº 51855795/4, assessora Especial i e sr. PaUlo sÉrGio dE soU-
Za NasciMENto, matrícula nº 5946524/3, assessor nos dias 10/09/2021 
(sábado) e 12/09/2021 (domingo) QUE irÃo ViaJar Para o MUNiciPio dE 
cUrUÇa/Pa, cUJo oBJEtiVo dE Participar de reunião sobre os Programas 
de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda com a Gestão Municipal.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
15 de setembro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 868/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/ 996732 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (trÊs E meia)diária Para a 
sErVidora citado aBaiXo: Maria JacirENE dE soUZa BarBosa,Ma-
t,54192688/1,assistENtE social que se deslocaram para o município de 
Ponta de Pedra no período de 21 a 24/09/2021 com objetivo de Realizar 
assessoramento técnico para a Gestão do cadunico e Programa Bolsa fa-
mília. e ElisaNGEla MartiNs da silVa, Mat.57234466/1, aGENtE ad-
MINISTRATIVO com objetivo de Apoio ao Assessoramento Técnico à Ges-
tão Municipal sobre Benefícios Eventuais, PVac,BPc no cadunico BPc em 
situação de calamidade Pública, e Programa BPc na Escola, para inserção 
das famílias e beneficiários no CADUNICO.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.244.1505.8863 F 0139002241 
234.135 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
em, 14 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 865/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/974906
rEsolVE: autorizar o pagamento de 06 ½ (sEis E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: adriana souza de Barros - matricula 
5875412/2,assistENtE social, taiana Nascimento da silva,5946558,-
Gerente Com Objetivo de Realizar a Capacitação de Formulário e Asses-
soramento técnico do cadastro Único e Programa Bolsa família,Erica 
lEssaNdra aBdoN rodriGUEs,54195631/1 agente administrativo com 
Objetivo de Apoiar a equipe na Reunião Técnica e na Capacitação de For-
mulário a Gestão do cadastro Único e Programa Bolsa família que se deslo-
carão para o município de soure no período de 19 a 25/09/2021.MarcElo 
Barros saNtiaGo,Motorista Mat.54195628/1 coNdUZir VEicUlo 
coM os tEcNico da drccP/sEastEr.
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.128.1505.8399 0139002241 
246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
em, 14 de setembro 2021
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 864/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/983842 
rEsolVE: autorizar o pagamento de ½ (meia) diária Para cada sErVi-
dor citado aBaiXo: silVaNa tEiXEira da silVa, GErENtE, MatricU-
la Nº 5946584/ 1,UBiraNdir MacHado MartiNs,tEcNico EM GEstao 
dE iNfra-EstrUtUra,MatricUla 5938886/ 1,GaBriEla dE Barros 
raMos,assistENtE social,MatricUla 54192779/ 1,,que se deslocarão 
ao município de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 21/09/2021, com objetivo de 
visita ao imóvel de pessoas com deficiência para atendimento do programa 
Sua Casa visando a contemplação do Beneficio.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.242.1505.8861 0139002241 
269.049 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
14 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 862/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/986567
rEsolVE: autorizar o pagamento de 03 e ½ (trÊs E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: ricardo aVEliNo GaNZEr,matricula 
nº 55588660/4,dirEtor, que se deslocará aos município de santarém x 
Itaituba/PA no período de 28/09 a 01/10/2021 com objetivo de Represen-
tar a Secretaria de Estado de Assistência Social Emprego e Renda - SEAS-
TER, na II Conferencia Regional de Assistência Social
Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8863 0139002241 
234.135 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
14 de setembro 2021.
 iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 861/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/987309
rEsolVE: autorizar o pagamento de 06 E ½ (sEis e meia)diárias Para a 
sErVidora citado aBaiXo: HElENa claUdia da costa GoMEs,cHEfE 
dE NUclEo rEGioNal,MatricUla Nº 3222721/1, que se deslocará aos 
municípios de oBitos, MoJUi dos caMPos, BEltErra E saNtarÉM/Pa 
no Período de 03 a 09/10/2021, com objetivo de Realizar a atualização 
cadastral dos Beneficiários do Beneficio Estadual para Pessoas Acometidas 
pela Hanseníase visando sua inclusão no cadastro Único.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.244.1505.8899 F: 0139002241 
233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
14 de setembro de 2021. iNocENcio rENato GasPariM
 Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 871/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/967663 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUatro E meia) diá-
ria Para o sErVidor citado aBaiXo: aGostiNHo soarEs BElo, 
coNsElHEiro EstadUal, JUcilEidE EMaNUEllE PErEira dE Bri-
to,Mat. 54190957/1,sErVidor,MarcEliNa PiNto saNtos,Mat 
57196135/1,sErVidor,rEGiNaldo raMirEs dE MoraEs,coNsElHEiro 
EstadUal,Erica VEiGa dE soUZa,coNsElHEiro EstadUal,daNiEla 
Maria MElo ModEsto,coNsElHEiro EstadUal, que se deslocaram ao 
município de ParaUaPEBas/Pa, no período de 27/09 a 01/10/2021 com 
objetivo de Realizar Apoio Técnico a Conferencia Regional da Região CA-
raJás No MUNicÍPio.
Classificação Orçamentária: 87.101 08.422.1505.8402 0139002241 253. 
896 339014/339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
15 de setembro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 705/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/886606 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 2 E ½ (dUas E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: iNocENcio rENato GasPariM, ma-
trícula nº 5945555/1, secretário da sEastEr, GUilHErME aUGUsto 
dE alMEida carPEGGiaNi,Mat.5946562/2 assEssor EsPEcial i e sr. 
adoNai do socorro da crUZ GoNÇalVEs, matrícula nº 57231288/3, 
Diretor de Assistência Social que se deslocaram ao município de ACARÁ 
no Período de 13 a 15/08/2021 , para Participar de reunião sobre os Pro-
gramas de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda com a Gestão 
Municipal, Marcos flaVio do rosario riBEiro,Mat. 5938895/1, Mo-
torista conduzir veiculo com o secretario da sEastEr.
 Classificação Orçamentária: 43.101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
em, 17 de agosto 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 875/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/951659 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUatro E meia) diária 
Para cada sErVidor citado aBaiXo: soNia cristiNa troMPs ro-
driGUEs, PsicoloGo, Mat. 80845386/1 que se deslocara ao município 
de saNta iZaBEl/Pa,MosQUEiro,saNta BarBará E BENEVidEs/Pa no 
período de 27/09 a 01/10/2021 , com objetivo de Realizar a atualização 
cadastral dos Beneficiários do Beneficio Estadual para Pessoas Acometidas 
pela Hanseníase visando sua inclusão no cadastro único.raiMUNdo JorGE 
da coNcEiÇÃo da coNcEiÇÃo aNdradE, Mat 3255492/1,Motorista. 
coNdUZir VEicUlo coM tÉcNica da drccP/sEastEr.
 Classificação Orçamentária: 87.101 - 08.244.1505.8899 0139002241 
233.893 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
15 de setembro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 882/2021 – seaster o sEcrEtário dE Estado 
dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
 considerando o Processo nº 2021/959588 
rEsolVE: autorizar o pagamento de 05 E ½ (ciNco E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: Helena cláudia da costa Gomes - maticula 
3222721/1, Margareth das Graças Machado de lima - matricula 3233766/3, 
que deslocarão para os municípios de dom Eliseu, rondon do Pará e Ulianó-
polis no período de 20 à 25/09/2021.cUJo oBJEtiVo É o aPoio ao MUNici-
Pio Na EXEcUlÇÃo do BUsca atiVa.oNdE o Motorista Waldir dUartE 
NoGUEira, Mat. 5907264 rEaliZara o dEslocaMENto.
 Classificação Orçamentária: 87101- 08.244.1505.8899 0139002241 
233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
17 de setembro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
 Mat. 5945555/1

Protocolo: 705891
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oUtras MatÉrias
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terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica.
convênio: 01
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito Municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 25/06/2021.
Vigência: 25/06/2021 a 24/06/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM      
Convênio: 07
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 25/06/2021.
Vigência: 25/06/2021 a 24/06/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ. 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM  
Convênio: 06
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 12/05/2021.
Vigência: 12/05/2021 a 11/05/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM  
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica.
Convênio: 05
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 28/07/2021.
Vigência: 28/07/2021 a 27/07/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM   
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica.
Convênio: 04
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 22/07/2021.
Vigência: 22/07/2021 a 21/07/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE JURUTI. 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM   
Convênio: 09
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 12/02/2021.
Vigência: 12/02/2021 a 11/02/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE MARITUBA. 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM         
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica.
Convênio: 03
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 19/07/2021.
Vigência: 19/07/2021 a 18/07/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. 

concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM           
Convênio: 02
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 25/06/2021.
Vigência: 25/06/2021 a 24/06/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE TOME AÇU. 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM             
Convênio: 08
Exercício: 2021
Objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 16/08/2021.
Vigência: 16/08/2021 a 15/08/2025.            
Beneficiário ente publico: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ. 
concedente: sEcrEtaria dE Estado dE assistÊNcia social, traBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENato GasPariM       
rEsolUÇÃo Nº 001/2021/caisaN/Pa, BElEM ....17....dE...sEtEMBro.... 2021
 Aprova Ad Referendum alteração no Anteprojeto de Lei que institui a Po-
lítica Estadual de segurança alimentar e Nutricional sustentável. a ca-
Mara iNtErsEcrEtarial dE sEGUraNÇa aliMENtar E NUtricioNal 
- caisaN/Pa, no uso das atribuições conferidas pela lei Estadual nº7. 580, 
de 20 de dezembro de 2011 e pelos decretos Nº 730, de 07 de Maio de 
2013, Nº 1.285, de 15 de Maio de 2015 e Nº 1.669, de 28 de dezembro 
de 2016; CONSIDERANDO o disposto pelo art. 1º, do Decreto Estadual 
nº. 730, de 07 de maio de 2013, que regulamenta a câmara interse-
cretarial de segurança alimentar e Nutricional - caisaN/ Pa, no âmbito 
do sistema Estadual de segurança alimentar e Nutricional – sisaN/Pa, 
com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos e 
entidades e ações da administração Pública estadual vinculada à área de 
segurança alimentar e Nutricional, elaborar e coordenar a execução da 
Política e do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional; CONSIDERANDO, 
a resolução nº 005/2018/coNsEaNs/Pa, de 27 de setembro de 2018 que 
aprova o Plano Estadual de segurança alimentar e Nutricional sustentável 
do Pará – PEsaNs/Pa para o exercício 2016/2019 e a Política Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – POESANS; CONSIDE-
raNdo, a resolução No 004/2021/coNsEaNs/Pa, 05 dE aBril dE 2021, 
que aprova alteração no Anteprojeto de Lei que institui a Política Estadu-
al de segurança alimentar e Nutricional sustentável tendo como subsidio 
Nota Técnica da Secretaria Executiva da CAISAN/PA aprovada pelo Comitê 
técnico/caisaN/Pa e encaminhada para o coNsEaNs/Pa para analise e 
deliberação, propondo alteração no caPÍtUlo V – dos MEcaNisMos dE 
fiNaNciaMENto da PolÍtica E do sistEMa EstadUal dE sEGUraNÇa 
aliMENtar E NUtricioNal sUstENtáVEl E dE sUas iNstÂNcias dE 
GEstÃo. coNsidEraNdo, ainda a importância e a necessidade urgente 
de implantação da Política Estadual de segurança alimentar Nutricional 
Sustentável - POESANS, que dispõem sobre gestão, mecanismos de finan-
ciamento, monitoramento e avaliação no âmbito do sistema Estadual de 
segurança alimentar e Nutricional sustentável – sisaNs/Pa, e estabelece 
os parâmetros para a elaboração e revisão permanente do Plano Estadual 
de segurança alimentar Nutricional sustentável.
 Art. 1o – APROVAR AD REFERENDUM, a alteração proposta no Anteprojeto de Lei 
da Política Estadual de segurança alimentar e Nutricional sustentável – PoEsaNs,
caPÍtUlo V – dos MEcaNisMos dE fiNaNciaMENto da PolÍtica E do 
sistEMa EstadUal dE sEGUraNÇa aliMENtar E NUtricioNal sUs-
tENtáVEl E dE sUas iNstÂNcias dE GEstÃo.
 art. 2o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. cÂMara iN-
tErsEcrEtarial dE sEGUraNÇa aliMENtar E NUtricioNal - caisaN/Pa .
                                                                                

Protocolo: 705980
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

(Processo nº 2021/ 340855)
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 220/2021 – FASEPA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do cumprimento 
das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 017/2021 – FASEPA, 
que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
para atender as demandas da sede e Unidades socioeducativas de Belém, 
Mesorregião região Metropolitana, Marabá e santarém, resolve:
I – Comunicar o cancelamento no julgamento do grupo 01 deste certame 
decorrente do fracasso na apresentação das propostas;
ii - Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 16 de setembro de 2021.
Manolo P. f. de Macedo freitas
Pregoeiro / fasEPa

Protocolo: 705767



 diário oficial Nº 34.704  95 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

diÁria
.

diÁrias 
Portaria Nº 452/2021
OBJETIVO: Apoiar o Fórum da Juventude promovido pela Gerência de Promo-
ção dos direitos da Juventude que acontecerá no município de santarém/Pa, 
visto que, um dos eixos temáticos do fórum é a diversidade sexual.
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: santarém/Pa
colaBorador EVENtUal:
JOSÉ ROBERTO CHAVES PAES; CARGO: Colaborador Eventual; PERÍODO: 
18 a 27/09/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 706086
diÁrias 
Portaria Nº 457/2021
OBJETIVO: Apoiar o Fórum da Juventude promovido pela Gerência de Promo-
ção dos direitos da Juventude que acontecerá no município de santarém/Pa, 
visto que, um dos eixos temáticos do fórum é a diversidade sexual.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: santarém/Pa
sErVidor:
RAFAEL CARMO RAMOS; CARGO: Gerente/GLOS; PERÍODO: 18 a 
27/09/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
ANDRELINO DE SOUZA FIALHO: CARGO: Motorista; PERÍODO: 18 a 
27/09/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 706080
diÁrias
Portaria Nº 418/2021
OBJETIVO: Ação de “Empoderamento e Autonomia Financeira para Mulheres”,
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Breves/Pa
sErVidor:
KELLY REGINA CASTRO CASTELLO BRANCO; CARGO: Assistente Administrati-
vo; MAT: 5116945/3; PERÍODO: 20 a 24/09/2021; Quantidade de diárias: 4,5
KELEN CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS; CARGO: Assistente Social; MAT: 
57192823; PERÍODO: 20 a 24/09/2021; Quantidade de diárias: 4,5
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705756
diÁrias 
Portaria Nº 453/2021
oBJEtiVo: realizar formação em diretos Humanos e direitos das Juventu-
des voltada à comunidade escolar da URE 5 – Santarém; também realizar 
articulação e participar do fórum da Juventude santarena.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: santarém/Pa
sErVidor:
FLÁVIO MOREIRA DE PAULA; CARGO: Gerente - GPDJ; MAT: 59560031/1; 
PERÍODO: 18 a 27/09/2021; Quantidade de diárias: 9,5
JEANETE DA SILVA GOMES; CARGO: Assistente Social; MAT: 54188359/3; 
Período: 18 a 27/09/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
PEDRO JOSÉ SILVA DA SILVA; CARGO: Motorista; MAT: 57192939/2; Perí-
odo: 18 a 27/09/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 705784
diÁrias 
Portaria Nº 458 /2021
oBJEtiVo: dar continuidade às reuniões com os representantes dos municípios 
(prefeituras), lideranças para promover articulações no intuito de expandir as 
ações de cidadania e direitos humanos da sEJUdH pelo interior do Estado. 
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Paragominas, dom Eliseu e rondon do Pará/Pa
sErVidor:
JOSÉ ROBERTO DE JESUS PANTOJA PEREIRA; CARGO: Secretário SEJUDH; 
MAT: 392871/1; PERÍODO: 21 a 22/09/2021; Quantidade de diárias: 1,5
IACI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR; CARGO: Gerente GPSG; MAT: 
5961740/1; PERÍODO: 21 a 22/09/2021; Quantidade de diárias: 1,5
ValBEtÂNio MilHoMEM
Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Direitos Humanos

Protocolo: 706205

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

reseNHa 05/2021 seJUdH – ProcoN/Pa
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos sEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NotificaÇÃo N°.             139/2021
Pad. f.a. Nº.                        15.001.001.21-0008482
reclamado (a):                  tiM s/a
Notifico a empresa: tiM s/a para rEcolHEr a MUlta No Valor 250.000 
UPf’s (dUZENtas E ciNQUENta Mil UNidadEs dE PadrÃo fiscal ), 
ressaltando que, a apenada poderá valer-se dos benefícios previstos na 
Portaria 386/98 da secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos ( 
sEJUdH/Pa) que estabelece desconto de 50% caso o pagamento da multa 
seja efetuada  até o 10° dia da notificação) ou apresentar RECURSO, tudo 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da notificação 
desta dEcisÃo adMiNistratiVa do ProcoN/Pa na forma dos artigos 
42 e 44 do decreto 2.181/97. o não atendimento dos prazos e condições 
estabelecidos ensejará a inscrição em Dívida Ativa do Estado, conforme o 
artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlta também poderá ser retirada no ProcoN/
Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário de 8 ás 
14 horas. trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-441 - Belém – 
Pará – Brasil.  EliaNdro JosÉ KoGEMPa BarBosa -diretor do ProcoN/Pa.

Protocolo: 705793
reseNHa 06/2021 seJUdH – ProcoN/Pa
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos sEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NotificaÇÃo N°.             141/2021
Pad. f.a. Nº.                    15.001.001.21-0008494
reclamado (a):                tElEfÔNica Brasil s/a
Notifico a empresa: tElEfÔNica Brasil s/a para rEcolHEr a MUlta 
No Valor 250.000 UPf’s (dUZENtas E ciNQUENta Mil UNidadEs 
dE PadrÃo fiscal ), ressaltando que, a apenada poderá valer-se dos 
benefícios previstos na Portaria 386/98 da secretaria de Estado de 
Justiça e direitos Humanos ( sEJUdH/Pa) que estabelece desconto de 50% 
caso o pagamento da multa seja efetuada  até o 10° dia da notificação) ou 
apresentar rEcUrso, tudo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do 
recebimento da notificação desta DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON/
Pa na forma dos artigos 42 e 44 do decreto 2.181/97. o não atendimento 
dos prazos e condições estabelecidos ensejará a inscrição em Dívida Ativa 
do Estado, conforme o artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlta também poderá ser retirada no ProcoN/
Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário de 8 ás 
14 horas. trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-441 - Belém – 
Pará – Brasil.  EliaNdro JosÉ KoGEMPa BarBosa -diretor do ProcoN/Pa.

Protocolo: 705797
reseNHa 07/2021 seJUdH – ProcoN/Pa
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos sEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NotificaÇÃo N°.             140/2021
Pad. f.a. Nº.                     15.001.001.21-0008429
reclamado (a):                 oi MoVEl s/a
Notifico a empresa: oi MoVEl s/a para rEcolHEr a MUlta No Valor 
250.000 UPf’s (dUZENtas E ciNQUENta Mil UNidadEs dE PadrÃo 
fiscal ), ressaltando que, a apenada poderá valer-se dos benefícios 
previstos na Portaria 386/98 da secretaria de Estado de Justiça e 
direitos Humanos ( sEJUdH/Pa) que estabelece desconto de 50% caso 
o pagamento da multa seja efetuada  até o 10° dia da notificação) ou 
apresentar rEcUrso, tudo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do 
recebimento da notificação desta DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON/
Pa na forma dos artigos 42 e 44 do decreto 2.181/97. o não atendimento 
dos prazos e condições estabelecidos ensejará a inscrição em Dívida Ativa 
do Estado, conforme o artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlta também poderá ser retirada no ProcoN/
Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário de 8 ás 
14 horas. trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-441 - Belém – 
Pará – Brasil.  EliaNdro JosÉ KoGEMPa BarBosa -diretor do ProcoN/Pa.

Protocolo: 705853



96  diário oficial Nº 34.704 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo Fracassada. 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 018/2021
a companhia de Gás do Pará torna público aos interessados o resultado da 
licitação realizada em 26/08/2021, às 10h00, na modalidade pregão eletrô-
nico nº 04/2021, que tem por objeto a aquisição de válvulas esfera em aço 
carbono para a construção de redes e ramais de gasodutos da Gás do Pará.
Em razão das licitantes lsi libertas soluções em controle de Vazão ltda 
e Micromazza indústria de Válvulas ltda não terem apresentado os docu-
mentos necessários à habilitação econômica-financeira conforme exigidos 
pelo edital, declaramos a licitação fracassada.
Mais informações em: www.gasdopara.com.br/licitacoes
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 705990
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

NÚMero da disPeNsa: 022/2021.
datas da disPENsa E ratificaÇÃo: 08.09.2021.
Nota dE EMPENHo dE dEsPEsa: 2021NE00484. NÚMEro Prd: 
242022021000149.
oBJEto: contratação de empresa especializada para manutenção dos ex-
tintores de incêndio desta Companhia.
coNtratada: Mais Gás iNdÚstria dE GasEs ltda EPP. cNPJ: 
25.089.951/0001-00.
f.P.: 700201.22.122.1297.8338. foNtE: 0261000000. ElEMENto dE 
dEsPEsa: 339039.
Valor total: r$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais).
fUNdaMENto lEGal: art. 29, ii, da lei N° 13.303/16 e regulamento in-
terno de licitações e contratos da codEc/Pa.
JUstificatiVa: anexa nos autos do Processo 2021/978090.
ordENador: EdiMar dE soUZa GoNÇalVEs - PrEsidENtE, em exercício | codEc.

Protocolo: 705946
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 222/2021 de 15/09/2021 – diárias Breves/
Pa – servidor: thiago castro da silva Pacheco - Processo nº 2021/969610 
– Publicada no doE Nº 34.701 dE 16/09/2021 - oNde se LÊ: com saída 
de Belém no dia 19/09/2021 e retorno no dia 22/09/2021. Leia-se: com 
saída de Belém no dia 20/09/2021 e retorno no dia 23/09/2021. cilENE 
MorEira saBiNo dE oliVEira - Presidente 

Protocolo: 705970

..

diÁria
.

Portaria Nº 226/2021 de 16/09/2021. art. 1º coNcEdEr à 
servidora Maria do socorro Porto lima torres, assistente técnico, matrícula 
nº 2022206/1, 4,5 (quatro e meia) diárias no valor de r$ 1.068,20 (Um 
mil, sessenta e oito reais e vinte centavos), a referida servidora participará 
do Projeto JUCEPA Itinerante, Integrando os Novos Gestores Municipais à 
redesim, na região do tocantins, nos municípios de cametá, igarapé-Miri 
e Barcarena, respectivamente, nos dias 15/09, 16/09 e 17/09/2021, com 
saída de Belém no dia 14/09/2021 e retorno no dia 18/09/2021, conforme 
processo nº 2021/969870. cilENE MorEira saBiNo dE oliVEira 
- Presidente

Protocolo: 705815
Portaria Nº 220/2021 de 16/09/2021. art. 1º coNcEdEr aos 
servidores cilene Moreira sabino de oliveira, Presidente, matrícula nº 
5760330/6, 3,5 (quatro e meia) diárias no valor de r$ 1.957,09 (Um mil, 
novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), Maria de fátima 
cavalcante Vasconcelos, secretária-Geral, matrícula nº 184560/2, Maria 
do socorro Porto lima torres, assistente técnico, matrícula nº 2022206/1, 
Aiua Reis Queiroz, Gerente de Projetos, matrícula nº 57225310/1, Marcíria 
do Socorro Tavares Tavares, Gerente de Projetos, matrícula nº 5923707/2, 
Nádia Helena Botinelly do amaral e silva, assistente administrativo a, 
matrícula nº 2022290/1, 3,5 (três e meia) diárias no valor de R$ 1.772,47 
(Um mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) 
cada, e Breno lobato cardoso, Procurador-chefe, matrícula nº 5902701/1, 
2,5 diárias, no valor de r$ 1.266,05 (Um mil, duzentos e sessenta e 
seis e cinco centavos), os referidos servidores participarão de reuniões 
ordinárias/2021 da fENaJU (federação Nacional das Juntas comerciais), 
nos dias 22 e 23 de setembro de 2021 na sede da Junta comercial do 
Estado de santa catarina - JUcEsc, na cidade de florianópolis/sc, com 
saída de Belém no dia 21/09/2021 e retorno de acordo com o cronograma 
nos dias 23/09/2021, 24/09/2021 e 26/09/2021, conforme processo nº 
2021/1000333. cilENE MorEira saBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 705804
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na lei Esta-
dual n° 7.756/2013 e suas alterações, rEsolVE:
HoMoloGar o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, 
destinado a aquisição de 30 desktop tipo i, 50 Monitores e 50 desktop tipo ii, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência – anexo I do Edital de Pregão Eletrôni-
co nº 004/2020 – NEPMV, que teve o objeto adjudicado, conforme abaixo:

item Objeto Empresa Vencedora Valor Global
1 30 desktop tipo i K M Batista cardoso EirEli r$ 249.999,99
2 50 Monitores 23” rEPrEMiG rEPrEsENtaÇÃo E coMErcio dE  

MiNas GErais ltda r$ 59.950,00
3 50 desktop tipo ii PHds sErViÇos dE iNforMática ltda r$ 386.500,00

Belém-Pa, 17 de setembro de 2021.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 706313
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na lei Esta-
dual n° 7.756/2013 e suas alterações, rEsolVE:
HoMoloGar o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico, destinado a aquisição de 10 swicths TopHack, conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência – anexo I do Edital de Pregão Eletrô-
nico nº 006/2020 – NEPMV, que teve o objeto adjudicado, conforme abaixo:

item Objeto Empresa Vencedora Valor Global

1 10 swicths topHack coNNEcta coMÉrcio dE iNfoMática E tElEcoM 
ltda r$ 291.603,50

Belém-Pa, 17 de setembro de 2021.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 706316
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2021-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na lei Esta-
dual n° 7.756/2013 e suas alterações, rEsolVE:
HoMoloGar o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrôni-
co, destinado a aquisição de 10 Tablet Tipo I e 50 Tablet Tipo II, conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência – anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 
007/2020 – NEPMV, que teve o objeto adjudicado, conforme abaixo:
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item Objeto Empresa Vencedora Valor Global
1 10 tablet tipo i NadJa MariNa PirEs r$ 18.890,00
2 50 tablet tipo ii Item cancelado na fase de julgamento das propostas

Belém-Pa, 17 de setembro de 2021.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV
                                                                                                                                        

Protocolo: 706319
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 087/2021 – 17  de setembro   de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vigentes, no tre-
cho Belém/Altamira/Belém, com o objetivo de realizar visitas e futuros microempreen-
dedores do município acima mencionado,  no programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
faGNor aUGUsto Maia loPEs 5953836 coordENador dE t.i 17 a 19/09/2021 2  1/2

ricardo HaMiNtas MartiNs PErEira 80846315-2 GErENtE rEGioNal 17 a 19/09/2021 2  1/2
tErcio JUNior soUsa NoGUEira 57199036 dirEtor 17 a 19/09/2021 2  1/2

orlaNdo aZEVEdo rEis NEto 57191916 sEcrEtário dE 
GaBiNEtE 17 a 19/09/2021 2  1/2

II-Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
tercio Junior sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 705913
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo 
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 670/2021, de 09 de seteMBro de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENVolViMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2021/984801, de 08/09/2021; 
e os termos do Memorando nº 24/2021 de 08/09/2021- ccoN/sEdoP.
r E s o l V E:
i - dEsiGNar o servidor raiMUNdo costa silVa, matrícula nº. 57199334/1, 
cargo/função de técnico em Gestão Pública - contador, para responder pelo 
cargo de secretario de diretoria no período de 04/10/2021 a 02/11/2021, 
com ônus para esta sEdoP, em razão do titular o servidor KlEBEr oliVEira 
fEitosa, matrícula nº. 5957076/1, estar usufruindo do gozo das férias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 705768
..

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 74/2021 – toMada de PreÇos Nº 01/2021
 PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErViÇos ltda - cNPJ nº 08.928.777/0001-22
oBJEto: rEforMa E aMPliaÇÃo da cÂMara MUNiciPal dE MaracaNÃ, 
No MUNiciPÍo dE MaracaNÃ/Pa.
ViGÊNcia: 20/09/2021 a 20/03/2022
Valor: r$ 566.281,47
Nota dE EMPENHo: Nº 2021NE01842
dotaÇÃo orÇaMENtária: 
07101 15.451.1508.7556 449051 0101/0301
foro: Belém
data da assiNatUra: 17/09/2021
ordENador rEsPoNsáVEl:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada:
avenida Perimetral, 1.630, 1º andar, Marco, na cidade de Belém-Pa, cEP 
66.095780.
telefone: (91) 3226-0599

Protocolo: 706291

eXtrato do coNtrato Nº 51/2021 - coNcorreNcia PÚBLica Nº 03/2021
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErViÇos ltda - cNPJ nº 08.928.777/0001-22
oBJEto: UrBaNiZaÇÃo da orla BEira Mar da Praia GraNdE, No MU-
NicÍPio dE salVatErra, NEstE Estado.
ViGÊNcia: 20/09/2021 a 20/03/2023
Valor: r$ 3.091.217,24
Nota dE EMPENHo: Nº 2021NE01852
dotaÇÃo orÇaMENtária: 
07101 15.695.1498.7658 449051 0101/0301
foro: Belém
data da assiNatUra: 17/09/2021
ordENador rEsPoNsáVEl:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada:
avenida Perimetral, 1.630, 1º andar, Marco, na cidade de Belém-Pa, cEP 
66.095780.
telefone: (91) 3226-0599

Protocolo: 706216
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 45/2016 - cP Nº 29/2015
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
   EtEc EMPrEsa tÉcNica dE ENGENHaria E coMÉrcio ltda – cNPJ 
05.856.869/0001-56
oBJEto: recuperação e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas com cBUQ, na 
região de integração do Baixo amazonas, total de 50 Km, no Estado do Pará.
JUstificatiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei nº 
8.666/93.
ViGÊNcia: 11/09/2021 a 11/09/2022
data da assiNatUra: 10/09/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 705776
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

4° terMo aditiVo ao coNVÊNio 03/2017
Partes:
- secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Ulianópolis – cNPJ 83.334.672/0001-60
Objeto do Convênio: Realização de etapas técnicas destinadas a concepção 
do plano municipal de mobilidade urbana, com fundamento na nova políti-
ca nacional de mobilidade urbana criada pela lei no 12.587/2012, conforme 
especificações e necessidades do município de Ulianópolis, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 15/09/2021 a 15/09/2022
data da assinatura: 15/09/2021
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 705800
.

diÁria
.

Portaria Nº. 689/2021, de 17 de seteMBro de 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1024694, de 15/09/2021 
– DIFIS/COSG/SEDOP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: José Henrique Tavares da Silva, Matrícula nº. 5942371/4; Cargo/
função: diretor.
oBJEtiVo: fiscalização na obra de construção do Muro de arrimo e Ur-
banização da orla na avenida Beira Mar, no município de salinópolis/Pa.
NoME: Jaime Peres de Oliveira, Matrícula nº. 7030/1; Cargo/Função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o servidor ao referido Município.
dEstiNo: salinópolis/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 16/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
Secretário Adjunto de Gestão de Obras Públicas

Protocolo: 706295
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..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 56/2021
Objeto: Fornecimento de peças para uso em manutenção preventiva e cor-
retiva das bombas centrífugas KsB (lotE 1) e iMBil (lotE 2), instaladas 
nas elevatórias pertencentes à cosaNPa.
Valor Global: r$1.876.433,15 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil 
e quatrocentos e trinta e três reais e quinze centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 16.09.2021.
cedente: imbil indústria e Manutenção de Bombas ita ltda, cNPJ: 
51.482.776/0001-26.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 706014
coNtrato N° 58/2021
Objeto: Fornecimento de materiais para uso em manutenção preventiva e corretiva 
nos equipamentos das elevatórias pertencentes à cosaNPa, no Estado do Pará.
Valor Global: R$32.053,45 (trinta e dois mil e cinquenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 16/09/2021.
contratada: cleber sanches comércio de Metais, cNPJ: 25.147.946/0001-06.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 706021
coNtrato Nº 66/2021
Objeto: Fornecimento de 500 (quinhentos) hidrômetro ¾ QN 1,5m/3/h, 
marca: hidrometer, modelo: relojoaria inclinada e demais especificações.
Valor Global: r$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 16/09/2021.
contratada: Bit comércio de Equipamentos e suprimentos de informática 
Eireli, cNPJ: 04.141.941/0001-04.
ordenador: José antônio de angelis. 

Protocolo: 706009
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 26/2017.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
iniciando em 06.09.2021, encerrando em 05.09.2022. substituição da coN-
TRATADA em conseqüência da incorporação em 28/03/2021, sendo TELEMAR 
NortE lEstE s/a. (EM rEcUPEraÇÃo JUdicial), inscrita no cNPJ sob o nº 
33.000.118/0001-79, incorporada por oi s.a. – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial.
data da assinatura: 28.08.2021.
contratada: telemar Norte leste s/a (Em recuperação Judicial), cNPJ: 
33.000.118/0001-79.
ordenador em Exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 706006
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo: 24/2021
Objeto: Contratação de serviços continuados de locação mensal de veícu-
los automotor utilitário PicKUP cabine dupla, tração 4x4, sem motorista.
Modalidade de licitação: Pregão por sistema de registro de Preços N° 09/2020
Valor do contrato : r$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – Plano 
interno: 412.000.8338-c – Natureza da despesa: 339033 – fonte: 0101
Vigência 13.09.2021 a 12.09.2022
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa x atlanta 
rent a car Eireli - EPP
data da assinatura: 13.09.2021
Orlando Reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 706089

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 437 de 17 de seteMBro de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019. 
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o processo nº 2021/1021272;             
r E s o l V E: 
i – autorizar os servidores EdilZa JoaNa oliVEira foNtEs, identidade fun-
cional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária Adjunta, lotada na 
SECAD, a viajar ao Distrito de Mosqueiro-PA, no dia 25/09/2021, a fim parti-
cipar do “Simpósio - Conhecendo o novo Ensino Médio”, no cursinho Manoel 
Leite e integrar a mesa, cujo o tema será “O Projeto Forma Pará”, e BENIGNO 
israEl QUEiroZ filGUEiras, identidade funcional nº 54194570/1, ocu-
pante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças 
– DAF, que conduzirá a Secretária Adjunta ao referido Distrito.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (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 17 de setembro de 2021.                                                                                   
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 706012
Portaria Nº 439 de 17 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 2021/1033233.             
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, 1/2 (meia) diária, para atender despesas com viagem ao distrito 
de Mosqueiro-PA,  no dia 25/09/2021, a fim de proferir palestra sobre o 
Programa Forma Pará no Simpósio “Conhecendo o Ensino Médio”.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 17 de setembro de 2021.                                                                                   
EdilZa JoaNa oliVEira foNtEs
Secretária Adjunta de Estado

Protocolo: 706320
.

oUtras MatÉrias
.

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2021
CONVOCAÇÃO - Ensino Técnico Profissionalizante
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica –SECTET, convoca os candidatos classificados no PSS 
nº 001/2021, identificados na relação nominal anexa, a suas documen-
tações para pré-análise e habilitação ao contrato. os documentos abaixo 
relacionados devem ser apresentados na forma original e cópia simples.
a presente convocação visa atender demandas de docentes da educação pro-
fissional e tecnológica nas unidades das Escolas de Ensino Técnico do Estado do 
Pará, no ano letivo 2021, para qual o candidato deverá ter disPoNiBilidadE 
Para atENdEr a carGa Horária total para qual está sendo convocado.
É imprescindível a entrega dos documentos nas datas e horários estabele-
cidos neste edital de convocação.
PErÍodo dE ENtrEGa: 21/09 e 22/09/2021 no horário de 9h às 14h. 
(Modalidade PrEsENcial)
1) Comprovante  de inscrição no PSS, recebido no e-mail no momento da inscrição;
2) Informação de vínculo funcional com outro ente público ou;
3) tendo o convocado vínculo acumulável, deverá entregar declaração do 
outro órgão com a existência de vínculo com a discriminação da jornada 
diária e semanal de trabalho (modelo disponível no site);
4) documentos pessoais: idENtidadE, cPf, Pis, cErtidÃo dE Nasci-
MENto oU casaMENto, titUlo dE ElEitor E coMProVaNtE dE Vota-
ÇÃO OU CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL; COMPROVANTE DE RESI-
dENcia, cErtificado dE rEsErVista (para o sexo masculino) e atEs-
TADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL;
5) documentos comprobatórios da escolaridade (GradUaÇÃo, EsPEciali-
ZAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO), dos cursos de qualificação profissional 
e experiência profissional todos objeto de pontuação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 17 de setembro de 2021.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado 
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Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2021
Lista de coNVocados 

aProVados Para os MUNicÍPios de BeLÉM e BeNeVides.
ENdErEÇo dE ENtrEGa dE docUMENtos: sEdE sEctEt, nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, sito à rua arcipreste Manoel teodoro, 1020 - 
Bairro campina, 660 17-000.

NoME NÚMEro dE iNscriÇÃo
denise luzia Ney da cunha Beltrão 600859

allan Barroso Pinheiro 600833
allan Michel alvarenga Barbosa Junior 600501

luiz augusto de Moraes rayol 600814
filipe de castro Quelhas 500529

Hugo Nicolau Magalhães de souza conte 600629
dulciclea de Jesus Palha 600821

diego da silva Nunes 600781
cíntia Maia santos 600671

lucas dos santos furtado 600697
fabrício Pinho da luz 600812

denisson luiz costa duarte 600764
daniely ribamar da silva sousa 600820

aProVados Para o MUNicÍPio de saNtarÉM.
ENdErEÇo dE ENtrEGa dE docUMENtos: sede da EEtEPa santarém, 
sito à rua avenida fernando Guilhon, esquina com Everaldo Martins (Pa 
457) - Bairro: alvorada - santarém - Pará – Brasil.

NoME NÚMEro dE iNscriÇÃo
Juliana auzier seixas 600523

 
Protocolo: 706289

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 035/2021 -  ModalidadE dE licita-
ÇÃo: dispensa de licitação n.º 014/2021 - PartEs: ProdEPa E ENEas 
GoNÇalVEs dE liMa – oBJEto: locação de uma área no Município de 
sapucaia, estado do Pará (fazenda sol Nascente) - data da  assiNatU-
ra: 08/09/2021 - ViGÊNcia: 08/09/2021 a 07/09/2026 - Valor (r$): 
78.000,00 - dotaÇÃo orÇaMENtária: 23.122.1297.8338  – 339036 - 
foNtE dE rEcUrso: 0261 -  ordENador rEsPoNsáVEl: Marcos aN-
tÔNio BraNdÃo da costa - ENd. do coNtratado: rodovia Pa 150 km 
75 s/n - cEP: 68.548-000  Município de sapucaia – Estado do Pará.
                         

Protocolo: 705788
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
Processo Pae Nº 2021/822.180
oBJEto: Prestação de serviço de solução de impressão composta de har-
dware e softwares de impressão e gerenciamento, incluindo locação de 
hardware (impressoras), concessão de uso de softwares, instalação, im-
plantação, manutenção e assistência técnica e fornecimento de peças e 
suprimentos, inclusive papel.
data da aBErtUra: 8 de outubro de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPrasNEt)
UasG da ProdEPa: 925483
ordENador rEsPoNsáVEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa 
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPrasNEt) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 705893
..

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 027/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/142056
1.1. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a construção de arenas Esportivas no município de 
Marapanim/PA, de acordo com as especificações que se encontram enumera-
das e explicitadas nos anexos do Edital da tomada de Preços n°. 006/2017.
1.1 –os produtos a serem adquiridos deverão estar de acordo com as es-
pecificações mínimas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA.
assiNatUra: 16/09/2021
ViGÊNcia: a contar da data da ordem de serviço

dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 08101.27.812.7433.7572 fonte de recursos: 
0106000000/6101000000 Elemento de despesa: 449051 ação: 235830 
Pi: 212000aQPMP
Valor: R$ 283.572,78 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta 
e dois reais e setenta e oito centavos).
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659 fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 449051 ação: 235830 Pi: 212000aQPMP
Valor: r$ 169.956,70 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinquen-
ta e seis reais e setenta centavos)
Valor total: R$ 453.529,48 (quatrocentos e cinquenta e três mil, qui-
nhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).
coNtratada: a Empresa stYlUs coNstrUÇÃo ciVil E sErViÇos EirE-
li, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.342.268/0001/50.
ordENador dE dEsPEsa: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 706159
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 09/2021 seeL
a sEEl comunica que realizará licitação para registro de Preço na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é Aquisição 
de consumo esportivo visando atender as demanda e fomentar o esporte nos 
programa e projetos desta Secretaria, além de emendas parlamentares de 
execução direta e apoio a diversas comunidades esportivas no Estado de Pará.
data da abertura: 01/10/2021 às 9h30 (horário de Brasília). local: www.
comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 925454–sEEl–Belém(Pa), rod. augusto Montenegro, Km 03, s/
Nº(2º Bloco - anexo do dEtraN). Bairro da Nova Marambaia. cEP: 66.640-
000.tel: (91) 3201-2300.
rEcEBiMENto dE ProPostas: a partir da disponibilização do Edital no 
sistema comprasnet.
oBs1: o Edital poderá ser acessado nos meios: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br ou solicitados por e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na 
impossibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo estará disponível 
no setor de licitação-sEEl (9h às 15h- em dias úteis).
Belém (Pa), 17 de setembro de 2021.
Pregoeiro: Rafael Theocharopoulos Corrêa                                         

Protocolo: 706038
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de rescisÃo UNiLateraL
termo de rescisão Unilateral do contrato administrativo Nº 021/2018-
SEEL, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER e a 
empresa PlaNo dirEtor coNstrUtora ltda - ME.
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr e PlaNo dirEtor 
coNstrUtora ltda - ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 17.572.133/0001-35.
Objeto: O presente Termo tem como objeto a RESCISÃO UNILATERAL do 
Contrato nº 021/2018-SEEL, firmado entre as partes em 07 de Maio de 
2018, tendo por objeto a CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO 
MUNicÍPio dE MaraPaNiM/Pa.
fundamento legal: cláusula sexta do contrato nº 021/2018, item 6.1.1. e 
ainda, no artigo 78, inciso Vii da lei federal nº 8.666/93.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2021.
ordENador: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 705814
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 41/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcEsso N°: 2021/864970
data dE ratificaÇÃo: 17/09/2021
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 41/2021 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atraVÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
VolViMENto do ProJEto do EVENto circUito sEEl sKatE strEEt.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 156,650,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).
Considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SECRETARIO DE 
Estado dE EsPortE E laZEr, arliNdo PENHa da silVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 41/2021, nos termos art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com a FEDERAÇÃO PARAENSE DE SKATE-FPSK, CNPJ Nº 
09.619.494/0001-61.

Protocolo: 706243
eXtrato do terMo de FoMeNto: 41/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcEsso N°: 2021/864970
data dE ratificaÇÃo: 17/09/2021
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 41/2021 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atraVÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
VolViMENtodo do EVENto circUito sEEl sKatE strEEt.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 10/08/2021 a 29/08/2021.
osc: fEdEraÇÃo ParaENsE dE sKatE-fPsK, cNPJ Nº 09.619.494/0001-61.
dotaÇÃo orÇaMENtária: funcional Programática: 
08101.27.812.1499.8317c; Fonte de Recursos: 0145; Elemento de Des-
pesa: 33041; Ação; 186114
r$ 156,650,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).
data da assiNatUra: 17/05/2021.
ordENador rEsPoNsáVEl: NiVaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 706244
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..

secretaria de estado 
de tUrisMo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 431/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 2021; 
CONSIDERANDO os termos do processo 2021/1027293; RESOLVE:I – 
conceder suprimento de fundos à servidora PatrÍcia aNita rEZEGUE 
MENdEs, Matrícula funcional nº 2014386/1,assistente de Gestão em 
turismo. ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 4.500,00 (quatro mil 
e quinhentos reais), para atender a despesas 339030 r$ 2.500,00 339036 
r$ 500,00 339039 r$ 1.500,00.o valor referido no item ii vincula-se ao 
seguinte prazo:a utilização do suprimento de fundos será no período de 60 
(sessenta) dias após a data de recebimento, para prestação de contas em 
15 (quinze) dias após sua aplicação.registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705949
..

diÁria
.

Portaria 433/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 2021; 
CONSIDERANDO os termos do processo 2021/1027624;RESOLVE: 
conceder 01 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora Márcia do socorro 
CAMPOS MOURA, Matrícula: 5636655/1, Técnico de Planejamento e 
Gestão em Turismo. OBJ: fiscalização/recebimento da obra de manutenção 
nos banheiros públicos, situados na praia da corvina (orla do Maçarico), 
junto com a empresa de manutenção predial.DESTINO: Salinópolis/
Pa.PErÍodo: 23 a 24.09.21.registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 705975
Portaria 432/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 
2021;CONSIDERANDO os termos do processo 2021/1027595; RESOLVE: 
conceder 01 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora claUdia rEGiNa 
BASTOS NEDER, Matrícula: 55588571/1, Técnico de Planejamento e 
Gestão em Turismo.OBJ: fiscalização/recebimento da obra de manutenção 
nos banheiros públicos, situados na praia da corvina (orla do Maçarico), 
junto com a empresa de manutenção predial.DESTINO: Salinópolis/
Pa.PErÍodo: 23 a 24.09.21.registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705963
Portaria 437/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 
2021;CONSIDERANDO os termos do processo 2021/996053;RESOLVE: 
conceder 05 e 1/2 (cinco e meia) diária à servidora MarGarEtE riBEiro 
DOS SANTOS CARVALHO, Matrícula Nº 5960153/1, Gerente de Qualificação 
dos Serviços Turísticos. OBJ: a fim de participar da Oficina de Regionalização 
do turismo e apresentar a palestra “ordenamento turístico e cadastur: 
Construindo juntos um turismo legal”;DESTINO: Altamira/PA e Vitória do 
Xingu/PA;PERÍODO: 20 a 25.09.21.Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705992
Portaria 436/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 2021;CONSIDERANDO 
os termos do processo 2021/1025549;RESOLVE: Conceder 08 e 1/2 (oito e meia) diária 
ao servidor alBErt fraNKliN lEal PaNtoJa, Matrícula Nº 55585601/1, assistente de 
Gestão em turismo.oBJ: Participar da i mostra de turismo e negócios de Parauapebas, 
apresentação do cadastur e orientação aos prestadores de serviços turísticos.dEstiNo: 
Parauapebas/Pa.PErÍodo: 26/09 a 04/10/21.registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705998
Portaria 428/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 2021;CONSIDERANDO 
os termos do processo 2021/1008780;RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor adMilsoN alcÂNtara da silVa, matrícula funcional nº 
54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisas OBJ: a fim coordenar e participar 
da Oficina de Regionalização do Turismo.DESTINO: Parauapebas/PA;PERÍODO: 
27/09 a 01/10/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErsoN oliVEira 
caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705986
Portaria 434/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 
2021;CONSIDERANDO os termos do processo 2021/1025791;RESOLVE: 
conceder 08 e 1/2 (oito e meia) diária à servidora MarGarEtE riBEiro 
DOS SANTOS CARVALHO, Matrícula Nº 5960153/1, Gerente de Qualificação 
dos serviços turísticos. oBJ: Participar da i mostra de turismo e negócios 
de Parauapebas, apresentação do cadastur e orientação aos prestadores 
de serviços turísticos;DESTINO: Parauapebas/PA;PERÍODO: 26/09 a 
04/10/21;Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.ANDERSON OLIVEIRA 
caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 706010
Portaria 435/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 
2021;CONSIDERANDO os termos do processo 2021/994946;RESOLVE: 
conceder 02 e 1/2 (duas e meia) diária ao servidor clEBEr GoMEs da 
silVa, matrícula funcional nº 54195605/2, técnico em Gestão cultural. 
OBJ: a fim de organizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização 
do Turismo” DESTINO: Altamira/PA. PERÍODO: 20 a 22.09.21.Registre-se, 
Publique-se e cumpra-se.aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de 
administração e finanças

Protocolo: 706004
Portaria 438/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 
2021;CONSIDERANDO os termos do processo 2021/1028343;RESOLVE: 
conceder 01 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora roNiValdo MENEZEs 
VIEIRA, Matrícula: 3255514/1, Auxiliar de serviços gerais.OBJ: fiscalização/
recebimento da obra de manutenção nos banheiros públicos, situados na 
praia da Corvina (Orla do Maçarico), junto com a empresa de manutenção 
predial.dEstiNo: salinópolis/Pa .PErÍodo: 23 a 24.09.21.registre-se, 
Publique-se e cumpra-se.aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de 
administração e finanças

Protocolo: 706017

t..

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 429/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 
2021;RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 379/2021, publicada 
no doE 34.685 de 30/08/2021.registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705982
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 427/GePs/setUr de 17 de seteMBro de 2021
rEMoÇÃo dE sErVidor. coNsidEraNdo os termos do processo 
2021/870527.rEsolVE: rEMoVEr a servidora JoicElY oliVEira da silVa, 
matrícula funcional nº 54190387/1, ocupante do cargo de agente adminis-
trativo, sendo a saída da Gerência de Gestão de Pessoas – GEPS e lotando 
a servidora na coordenação de Marketing – cMKt, a contar de 20.09.2021. 
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 705777
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

coNtrato
.

coNtrato N.º 057/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 012/2021-dPe/Pa
ata de reGistro de reÇos Nº 13/2021-dPe/Pa
ProcEsso N.º 2021/389510
 PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa ross tEcH iNforMática EirEli- EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 20.645.805/0001-08.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUI-
PaMENtos dE iNforMática (scaNErs) para atender as demandas da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências 
constantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico srP Nº 012/2021, e executado de forma indireta.
DATA ASSINATURA: 16/09/2021. Vigência: O presente Contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos da lei Nº 8.666/93.
 Valor: Global de r$ 756.000,00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Programa / Projeto / Atividade: 
03.122.1492.8441. Fonte de Recursos: 0101; 0115; 0315. Elemen-
to: 449052.  Plano interno (Pi): 1050008441E. foro: Justiça Estadual 
do Pará – comarca de Belém. rEsPoNsáVEl da coNtratada: MUrilo 
rossEtto. cPf/Mf: 036.031.821-54. ENdErEÇo da coNtratada: scN 
QD. 01 Bloco F – América Office Tower, Sala 501, Bairro Asa Norte. CEP: 
70.711-905 - Brasília/df. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇal-
VEs lEdo – defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 705966
coNtrato N.º 054/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 012/2021-dPe/Pa
ata de reGistro de reÇos Nº 10/2021-dPe/Pa
ProcEsso N.º 2021/389510
 PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa NortHWarE coMErcio E sErVicos ltda (filial), inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 37.131.927/0002-51.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENtos dE iNforMática (NotEBooKs) para atender as demandas da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências 
constantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edi-
tal do Pregão Eletrônico srP Nº 012/2021, e executado de forma indire-
ta. DATA ASSINATURA: 16/09/2021. Vigência: O presente Contrato terá 
vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos da lei Nº 8.666/93.
 Valor: Global de r$ 1.932.000,00. dotaÇÃo orÇaMENtária. Progra-
ma / Projeto / Atividade: 03.122.1492.8441. Fonte de Recursos: 0101; 
0115; 0315. Elemento: 449052.  Plano Interno (PI): 1050008441E. FORO: 
Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rEsPoNsáVEl da coN-
tratada: odair rossEtto. cPf/Mf: 170.819.209-34. ENdErEÇo da 
coNtratada: rodovia Es-010, Km 2, 60, QUadracHa lotE 343 G-2-
3, sala 14 – Jardim limoeiro, cEP: 29.164-14 - serra/df. ordENador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lEdo – defensor Público Geral. cPf/
Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 705914
coNtrato N.º 055/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 012/2021-dPe/Pa
ata de reGistro de reÇos Nº 11/2021-dPe/Pa
ProcEsso N.º 2021/389510
 PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
empresa MicrosENs sa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 78.126.950/0003-16.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENtos dE iNforMática (taBlEts) para atender as demandas da de-
fensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências cons-
tantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital do 
Pregão Eletrônico srP Nº 012/2021, e executado de forma indireta.
data asSINATURA: 16/09/2021. Vigência: O presente Contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos da lei Nº 8.666/93.  Valor: Global 
de r$ 492.000,00. dotaÇÃo orÇaMENTÁRIA. Programa / Projeto / Ativi-
dade: 03.122.1492.8441. Fonte de Recursos: 0101; 0115; 0315. Elemen-
to: 449052.  Plano interno (Pi): 1050008441E. foro: Justiça Estadual 
do Pará – comarca de Belém. rEsPoNsáVEl da coNtratada: lUciaNo 
tErcilio BiZ. cPf/Mf: 844.724.729-53. ENdErEÇo da coNtratada: 
rodovia Governador Mário covas, nº 882, armazém 01, mezanino 01, Box 
6, Bairro Padre Mathias, Município de cariacica/Es, cEP. 29.157-100. or-
dENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lEdo – defensor Público 
Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 705928
coNtrato N.º 056/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 012/2021-dPe/Pa
ata de reGistro de reÇos Nº 12/2021-dPe/Pa
ProcEsso N.º 2021/389510
 PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa Bit coMErcio EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
04.141.941/0001-04.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
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MENtos dE iNforMática (NoBrEaKs) para atender as demandas da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências 
constantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico srP Nº 012/2021, e executado de forma indireta.
DATA ASSINATURA: 16/09/2021. Vigência: O presente Contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos da lei Nº 8.666/93.
 Valor: Global de r$ 184.200,00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Programa / Projeto / Atividade: 
03.122.1492.8441. Fonte de Recursos: 0101; 0115; 0315. Elemento: 
449052.  Plano interno (Pi): 1050008441E. foro: Justiça Estadual do 
Pará – comarca de Belém. rEsPoNsáVEl da coNtratada: JoaNa soU-
sa lEitE. cPf/Mf: 899.223.102-44. ENdErEÇo da coNtratada: PsG 
Três Corações, nº 088, sala 2, bairro Coqueiro, na cidade de Ananindeua, 
Estado do Pará, cEP:67.015-230. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVEs lEdo – defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 705955
..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
Modalidade: cotação Eletrônica Número: 09/2021. Processo: 2021/720455
Objeto: Aquisição de material de consumo (AÇÚCAR REFINADO) para 
atender às necessidades da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
conforme as especificações descritas no Termo de Referência.
Entrega do Edital: http://web.banparanet.com.br/cotacao ou www.compras-
para.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio, nº. 154, 2º andar - CLCC, Campina, Belém – Pará, isento de qualquer 
taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interes-
sada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 20/09/2021. local de abertura: http://web.banpara-
net.com.br/cotacao  data da abertura: 24/09/2021. Hora da abertura: 
09h00min (Horário de Belém).
coordenador da cotação Eletrônica: Eduardo tathuhiro Nakata 
orçamento: Programa de trabalho: 03.122.1447.8458. fonte de recursos: 0101. Ele-
mento de despesa: 339030. Plano interno: (Pi): 105008458c. GP Pará: 266605
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lEdo  – defensor Público Geral

Protocolo: 706015
.

diÁria
.

Portaria 1040/2021 - da,14/09/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a Defensora BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES, matrícula 5935442, objetivo 
ParticiPar dE rEUNiÃo coM GGP, Escola sUPErior, oUVidoria 
GEral PaUta: cENso 2021 ParticiPar dE rEUNiÃo coM o Mts PaUta: 
rEalocaÇÃo dE faMÍlia aMEaÇa dE MortE EM aNaPU local: NddH, sEdE 
da dPE/Pa EM BElÉM ProcEdiMENto: P48580359/2020 fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de altaMira a 
BElEM, período 08/09/2021 a 10/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706044
Portaria 1041/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
a defensora BEatriZ fErrEira dos rEis, matrícula 80845729/4, 
objetivo REALIZAR ATENDIMENTOS EM GOIANÉSIA fundamento legal Lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de tUcUrUÍ a 
GoiaNÉsia do Pará, período 09/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706048
Portaria 1042/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
a defensora BEatriZ fErrEira dos rEis, matrícula 80845729/4, 
objetivo REALIZAR ATENDIMENTOS EM GOIANÉSIA fundamento legal Lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de tUcUrUÍ a 
GoiaNÉsia do Pará, período 10/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706062
Portaria 1043/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) ao servidor BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo 
MOTORISTA, objetivo CONDUZIR DEFENSORA PUBLICA BEATRIZ FERREIRA 
dos rEis fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de tUcUrUÍ a GoiaNÉsia do Pará, período 10/09/2021.
subefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 706068
Portaria 1045/2021 - 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 
rodriGUEs EM itiNErÂNcia Na dEfENsoria dE MElGaÇo Nos dias 
13 a 17 dE sEtEMBro dE 2021. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BrEVEs a MElGaÇo, 
período 13/09/2021 a 17/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706083
Portaria 1044/2021 - da,14/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao servidor clEoGENio costa fErrEira, matrícula 324, cargo 
SECRETARIO(A), objetivo CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR DE 
BrEVEs clEoGÊNio costa fErrEira, Nos dias 13 E 14 dE sEtEMBro 
dE 2021, QUE acoMPaNHará o dEfENsor PÚBlico KElViN rodriGUEs 
EM itiNErÂNcia Na dEfENsoria dE MElGaÇo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BrEVEs a 
MElGaÇo, período 13/09/2021 a 14/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706077
Portaria 1047/2021 - da,14/09/2021. conceder 1, diária(s) 
aos servidores aNdrÉ oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, cargo 
ENGENHEiro ciVil, aNtÔNio aUGUsto soarEs dE oliVEira, matrícula 
57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica a, aNsElMo 
carlos NoGUEira MoNtEiro, matrícula 54194024, cargo Motorista, 
objetivo REALIZAR VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA 
Nas sEdEs dE caPaNEMa E saliNÓPolis, fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
saliNÓPolis, período 10/09/2021 a 11/09/2021.
subefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 706100

Portaria 1048/2021 - da,14/09/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
ao Defensor RODRIGO SOUZA DA SILVA, matrícula 5935437, objetivo O 
dEfENsor rodriGo soUZa dEslocara-sE Para atENdiMENto JUrÍdico 
À PoPUlaÇÃo dE toMÉ - aÇU servidor(es) MaYcoN tErra costa, matrícula 
1123817, Cargo ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DE DEFENSORIA, objetivo O 
assEssor MaYcoN tErra acoMPaNHará o dEfENsor rodriGo soUZa 
EM atENdiMENto JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE toMÉ aÇU. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNas a toMÉ-aÇU, período 20/09/2021 a 22/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706103
Portaria 1046/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor 
CLAUDIVAN BARROS DOS REIS, matrícula 20463, Cargo MOTORISTA, objetivo 
solicitaÇÃo dE diárias Para o Motorista claUdiVaN Barros dos rEis, 
Para sE dEslocar a JacUNdá Para BUscar EQUiPaMENto ( coMPUtador), 
coNdUZir o dEfENsor PÚBlico rEGiNaldo taVEira EM triBUNal dE 
JÚri, BUscar ProcEssos E Protocolar oficios EM sÃo doMiNGos, 
sÃo GEraldo E itUPiraNGa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a JacUNdá, sÃo doMiNGos do 
araGUaia, sÃo GEraldo do araGUaia, itUPiraNGa, período 10/09/2021, 
13/09/2021, 15/09/2021, 20/09/2021, 21/09/2021, 23/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706094
Portaria 1049/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) aos servidores aNdrÉ oliVEira Bordalo, matrícula 
80845355, cargo ENGENHEiro ciVil, aNtÔNio aUGUsto soarEs dE 
oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica 
a, aNsElMo carlos NoGUEira MoNtEiro, matrícula 54194024, cargo 
MOTORISTA, objetivo REALIZAR VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
dE rEforMa Nas sEdEs dE MaritUBa E BENEVidEs. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
BENEVidEs, período 13/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 706108
Portaria 1022/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) ao defensor aNdErsoN araÚJo dE MEdEiros, 
matrícula 5957711, objetivo REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO EM 
VitÓria do XiNGU-Pa servidores ciBElE rEGiNa araNHa da silVa, 
matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNistratiVo, WaGNEr silVa 
DE OLIVEIRA, matrícula 57175804, Cargo MOTORISTA, objetivo AUXILIAR 
o dEfENsor PÚBlico Nos atENdiMENto EM VitÓria do XiNGU-
Pa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de altaMira a VitÓria do XiNGU, período 16/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705801
Portaria 1023/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao servidor MiltoN cEsar MiraNda dUartE, matrícula 7022691, cargo 
MOTORISTA, objetivo PRESTAR APOIO A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE 
MaritUBa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a MaritUBa, período 24/08/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705805
Portaria 1021/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) a servidora tElMa 
fErrEira dE alcaNtara, matrícula 5898365/ 1, cargo sEcrEtarioa dE 
NÚCLEO DO INTERIOR, objetivo AUXILIAR DEfENsor EM itiNEraNcia Na 
COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA; fundamento legal Lei nº 5810/94 e Resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de BraGaNÇa a NoVa tiMBotEUa, 
período 01/09/2021, 08/09/2021, 15/09/2021, 22/09/2021, 29/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705796
Portaria 1020/2021 - da,14/09/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
ao defensor Marcos aNtÔNio dos saNtos ViEira, matrícula 5895968, 
objetivo PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA AGRÁRIA fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de saNtarÉM a alENQUEr, período 16/09/2021 a 18/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705791
Portaria 1025/2021 - da,14/09/2021. conceder 4 + 1\2, 4 + 
1\2, diária(s) ao defensor Márcio da silVa crUZ, matrícula 55588733, 
objetivo REALIZAR ITINERÂNCIA Servidor EVANDRO SILVA MATOS, 
matrícula 57201686, Cargo MOTORISTA, objetivo CONDUZIR DEFENSOR 
PUBlico ao rEfErido MUNicÍPio. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoJU, 
período 13/09/2021 a 17/09/2021, 27/09/2021 a 01/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705819
Portaria 1026/2021 - da,14/09/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
ao defensor JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo, matrícula 57234668/ 1, 
objetivo REALIZAR ITINERANCIA fundamento legal Lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a iGaraPÉ-
aÇU, período 08/09/2021 a 10/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705821
Portaria 1024/2021 - da,14/09/2021. conceder 2 + 1\2, 4 + 
1\2, diária(s) ao defensor Márcio da silVa crUZ, matrícula 55588733, 
objetivo REALIZAR ITINERÂNCIA Servidor EVANDRO SILVA MATOS, 
matrícula 57201686, Cargo MOTORISTA, objetivo CONDUZIR DEFENSOR 
ao rEfErido MUNicÍPio. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ViGia, período 08/09/2021 
a 10/09/2021, 20/09/2021 a 24/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705813
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Portaria 1027/2021 - da,14/09/2021. conceder 4 + 1\2, diária(s) 
ao defensor JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo, matrícula 57234668/ 1, 
objetivo REALIZAR ITINERANCIA fundamento legal Lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a iGaraPÉ-
aÇU, período 20/09/2021 a 24/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705826
Portaria 1028/2021 - da,14/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao defensor WaltEr aUGUsto BarrEto tEiXEira, matrícula 54191077, 
objetivo PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
social E rEaliZar atENdiMENto No MUNicÍPio dE MoJU (31/08 E 
01/09) servidor HUGo EdUardo caBral da costa, matrícula 95230-
1, Cargo MOTORISTA, objetivo TRANSPORTAR DEFENsor ParticiPar da 
coNfErENcia MUNiciPal dE assistÊNcia social E Para rEaliZar 
atENdiMENto ao PÚBlico dE aBaEtEtUBa Para MoJU (31/08 E 
01/09) fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de aBaEtEtUBa a MoJU, período 31/08/2021 a 01/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705842
Portaria 1029/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao servidor adEildo saNtos dos saNtos, matrícula 0035785, cargo 
MOTORISTA, objetivo TRAZER MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE 
da dP EM aBaEtEtUBa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de aBaEtEtUBa a BElEM, período 03/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705851
Portaria 1038/2021 - da,14/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
a Defensora ANDREIA MACEDO BARRETO, matrícula 5895996-1, objetivo 
rEaliZar atENdiMENto Nas coMUNidadEs QUiloMBolas GUaJará, 
caraNaNdUBa, itacoÃ E itacoÃNZiNHo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
acará, período 09/09/2021 a 10/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705892
Portaria 1037/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) ao servidor BiaNor aMaral, matrícula 012250, 
Cargo MOTORISTA, objetivo LEVA PROCESSOS PARA DEFENSORIA DE 
GoiaNÉsia a PEdido dEfENsora PUBlica BEatriZ fErrEira dos 
rEis fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de tUcUrUÍ a GoiaNÉsia do Pará, período 03/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705888
Portaria 1035/2021 - da,14/09/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
ao Defensor RODRIGO SOUZA DA SILVA, matrícula 5935437, objetivo 
atENdiMENto JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE MÃE do rio. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNas a MÃE do rio, período 13/09/2021 a 15/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705877
Portaria 1036/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores PEdro 
HENriQUE dE soUZa E silVa, matrícula 5889006, cargo sEcrEtário 
dE NÚclEo MEtroPolitaNo, EliVar loBo alVEs, matrícula 57211744, 
Cargo MOTORISTA, objetivo REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E ENTREGA DE 
MatEriais E EQUiPaMENtos JUNto Às dEfENsorias ViNcUladas À 
dirEtoria MEtroPolitaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MosQUEiro, saNta iZaBEl 
do Pará, período 09/09/2021, 14/09/2021, 21/09/2021, 28/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705882
Portaria 1032/2021 - da,14/09/2021. conceder 2, diária(s) 
ao Defensor FERNANDO SAVARIZ FERRARI, matrícula 5957716, objetivo 2 
(dUas) diárias EM rEfErÊNcia a itiNErÂNcia Na cidadE dE Eldorado 
dos caraJás/Pa, Nos dias 15/09/2021 a 17/09/2021. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBas 
a Eldorado dos caraJás, período 15/09/2021 a 17/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705863
Portaria 1030/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) ao defensor aNdErsoN araÚJo dE MEdEiros, 
matrícula 5957711, objetivo REALIZAR ATENDIMENTOS CIVEL E CRIMINAL 
aos MoradorEs do MUNciPio dE VitÓria do XiNGU-Pa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de altaMira a VitÓria do XiNGU, período 15/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705856
Portaria 1031/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos servidores sHaiaNE silVa dE frEitas, matrícula 5925179, cargo 
sEcrEtaria dE NÚclEo do iNtErior, WaGNEr silVa dE oliVEira, matrícula 
57175804, Cargo MOTORISTA, objetivo REALIZAR TRIAGEM E AUXILIAR NOS 
atENdiMENtos ciVEis E criMiNais No MUNiciPio dE VitÓria do XiNGU-
Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de altaMira a VitÓria do XiNGU, período 15/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705859
Portaria 1034/2021 - da,14/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao defensor dioGo MarcEll silVa NasciMENto ElUaN, matrícula 57227857, 
objetivo O DEFENSOR DIOGO ELUAN DESLOCARA-SE PARA ATENDIMENTO 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPolis. servidor(es) PaUlo HENriQUE 
OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula 5899743-1, Cargo MOTORISTA, objetivo O 

Motorista PaUlo HENriQUE coNdUZirá o dEfENsor dioGo ElUaN EM 
atENdiMENto JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPolis. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNas a 
UliaNÓPolis, período 09/09/2021 a 10/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705874
Portaria 1033/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor 
ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, cargo Motorista, 
objetivo TRANSPORTAR DEFENSOR PARA ITINERANCIA EM NOVA 
tiMBotEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa tiMBotEUa, período 01/09/2021, 
08/09/2021, 15/09/2021, 22/09/2021, 29/09/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 705867
Portaria 1039/2021 - da,14/09/2021. conceder 1/2 
(MEia), diária(s) aos servidores NiltoN da costa MoNtEiro, matrícula 
57211743, cargo Motorista, lUis carlos dE alMEida rodriGUEs, 
matrícula 57211823, Cargo MOTORISTA, objetivo PRESTAR APOIO AO 
BalcÃo dE dirEitos rEfErENtE ao VEÍcUlo aVariado dUraNtE a 
ViaJEM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a acará, período 03/09/2021.
subefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 705897
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cooPeraÇÃo N° 007/2021
Processo Nº 2021/1033028- dPe/Pa
PartEs: Estado do Pará - dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E MUNicÍPio dE Eldorado do ca-
raJás /Pa (cNPJ/Mf N° 84.139.633/0001-75).
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a soma de es-
forços entre as partes, no sentido de garantir parceria administrativa que 
visa reforçar o atendimento jurídico à população do Município de ELDORADO 
do caraJás, além de possibilitar a manutenção e o bom funcionamento da 
Defensoria Pública do Estado do Pará naquele Município, para que assim seja 
garantida a orientação completa e assistência jurídica gratuita aos legalmente 
necessitados, na forma do artigo 5º, lXXiV, da constituição federal.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação será de 
05 (cinco) anos, a contar da data da publicação do presente instrumento, po-
dendo ser prorrogado, por igual período e sem limite de repetições, mediante 
Termo Aditivo firmado entre as Instituições partícipes. VALOR: Os recursos 
para a execução do futuro termo de cooperação institucional correrão à conta 
da dotação orçamentária de cada partícipe, não havendo transferência de 
recursos entre as partes. foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
data da assiNatUra: 19.07.2021. ordENador rEsPoNsáVEl: JoÃo PaUlo 
carNEiro GoNÇalVEs lEdo – defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlEto das PartEs: defensoria Pública do Estado do Pará 
(Trav. Padre Prudêncio n° 154, Comércio, Belém/PA, CEP: 66019-080) e 
Município de Eldorado do Carajás/PA (Rua da Rodoviária, sob nº 30, Cen-
tro, Km 02, CEP: 68524-000, Eldorado do Carajás/Pará).

Protocolo: 706218
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa 
do estado do ParÁ

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 002/tJPa/2021
ACOLHO o julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licita-
ção, razão pela qual decido:
i- adJUdicar em favor da empresa vencedora, sENENGE ENGENHaria 
ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 27.850.633/0001-45, o objeto da Tomada de 
Preços nº 002/tJPa/2021, na quantia de r$ 633.986,64 (sEiscENtos E triNta 
E trÊs Mil, NoVEcENtos E oitENta E sEis rEais E sEssENta E QUatro 
cENtaVos.) e,
 II - HOMOLOGAR o resultado final do procedimento licitatório, realizado através da 
tomada de Preços em epígrafe - obra de construção de estação de tratamento de 
esgoto e reforma da pavimentação externa do Edifício sede do tJPa, consoante a 
Ata da sessão de continuação (fls. 833/834). Belém, 17 de setembro de 2021.
dEBora MoraEs GoMEs
secretária de administração

Protocolo: 705944
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 029/tJPa/2021
Acolho o julgamento do Pregoeiro em relação ao Pregão Eletrônico nº 029/
TJPA/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de equi-
pamentos e utensílios de escritório, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital. Todas as informações a respeito do cer-
tame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 
14/09/2021. secretaria de administração do tJPa.

Protocolo: 706150
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.

oUtras MatÉrias
.

deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL – 2021
QUadro : atiVo

MÊs.....: JULHo/2021
r$ 1,00   

regime cargo/função Qtde subsidio/ 
Vencimento

Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários
outras Vantagens ** total

Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 29 1.028.404,38 44.489,05 129.082,46  256.644,77 1.439.242,32
Juiz de direito auxiliar de 3 

Entrancia 22 741.160,42 28.196,53 4.716,47  111.076,52 884.577,82

Juiz(a) de 1 Entrancia 60 1.824.265,20 130.195,29 4.256,61  262.919,36 2.221.636,46
Juiz(a) de 2 Entrancia 127 4.064.590,55 302.124,17 26.883,90  545.833,57 4.931.444,77
Juiz(a) de 3 Entrancia 92 3.099.398,12 98.575,98 132.061,16  702.022,71 4.029.790,75
Juiz(a) substituto(a) 36 1.094.559,12 52.781,51   66.326,19 1.213.666,82
Pretor(a) da capital 2 57.768,40  8.087,56  21.747,90 87.603,86

* total do rEGiME -> 368 11.910.146,19 656.362,53 305.088,16 0,00 1.966.571,02 14.807.962,80

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl sUPErior

analista Judiciario 1.372 6.447.889,03 6.130.454,07 3.295.616,26 72.992,08 525.167,31 16.396.687,07
Oficial de Justiça Avaliador 628 2.922.550,83 2.698.344,69 2.129.069,16 2.039.252,37 1.519.376,25 11.308.593,30

* total do rEGiME -> 2.000 9.370.439,86 8.828.798,76 5.424.685,42 2.112.244,45 2.044.543,56 27.705.280,37

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

auxiliar administrativo 2 7.884,48  29.767,23   37.651,71
auxiliar de secretaria 15 45.864,30 1.834,57 24.650,06 1.528,81 3.312,08 77.189,82
auxiliar de seguranca 121 450.446,79 48.206,52 407.214,60 312.761,55 120.084,32 1.338.713,78

auxiliar Judiciario 798 2.806.586,09 119.408,01 742.439,92 31.358,98 207.094,51 3.906.887,51
avaliador Judicial                     1 1.343,30  1.106,87   2.450,17

depositario Publico                   2 2.686,60  1.611,96   4.298,56
diretor de secretaria 6 26.981,10 2.425,46 8.877,61  2.088,79 40.372,96

Escrivao 2 2.674,30  1.337,14  1.337,00 5.348,44
Motorista 4 15.122,46  8.854,83   23.977,29

Oficial de Justica 37 128.203,15  151.443,14 89.742,02 77.012,10 446.400,41
* total do rEGiME -> 988 3.487.792,57 171.874,56 1.377.303,36 435.391,36 410.928,80 5.883.290,65

rEG. JUr. ÚNico
NiV.fUNdaMENtal atendente Judiciario 125 396.820,26 22.180,24 224.126,76 8.979,35 38.117,25 690.223,86

* total do rEGiME -> 125 396.820,26 22.180,24 224.126,76 8.979,35 38.117,25 690.223,86
rEQUisitado NiVEl sUPErior analista Judiciario 16 0,00 30.180,23 0,00 2.411,01 0,00 32.591,24

* total do rEGiME -> 16 0,00 30.180,23 0,00 2.411,01 0,00 32.591,24

rEQUisitado NiVEl MÉdio
auxiliar Judiciario 22 0,00 39.297,26 0,00 1.417,50 4.938,52 45.653,28

servico Militar lei 6500/02 137  11.925,63  305.201,08 2.933,04 320.059,75
 * total do rEGiME -> 159 0,00 51.222,89 0,00 306.618,58 7.871,56 365.713,03

rEQUisitado NiVEl fUNda-
MENtal atendente Judiciario 9 3.017,28 16.629,78 4.096,27 0,00 7.135,75 30.879,08

 * total do rEGiME -> 9 3.017,28 16.629,78 4.096,27 0,00 7.135,75 30.879,08

carGos coMissioNados 
NÍVEl sUPErior

cJs-1 23 62.209,25 118.027,77 34.003,88 0,00 5.184,96 219.425,86

cJs-2 313 949.293,52 1.504.108,26 199.049,57 15.433,80 158.276,37 2.826.161,52

cJs-3 411 1.751.883,44 2.597.311,82 998.488,43 35.669,34 234.575,88 5.617.928,91

cJs-4 116 520.361,16 1.055.803,44 291.247,19 1.351,38 51.445,93 1.920.209,10

cJs-5 12 61.406,55 123.985,91 43.725,59 0,00 19.484,17 248.602,22

cJs-6 158 903.855,55 1.502.738,56 488.530,18 0,00 141.975,25 3.037.099,54

cJs-7 6 34.069,03 58.731,35 42.378,13 9.891,36 5.463,15 148.313,20

cJs-8 7 50.298,99 132.025,34 38.322,99 0,00 0,00 220.277,54

* total do rEGiME -> 1.046 4.333.377,49 7.092.732,45 2.135.745,96 62.345,88 616.405,71 14.238.017,89

carGos coMissioNados 
NÍVEl MÉdio cJi 181 471.162,93 455.631,31 188.225,01 0,00 36.368,41 1.151.387,66

 * total do rEGiME -> 181 471.162,93 455.631,31 188.225,01 0,00 36.368,41 1.151.387,66

fUNcao Gratificada
fG-1 13 39.675,82 34.076,83 31.881,64 0,00 4.131,37 109.765,66

fG-2 75 304.357,84 355.195,15 236.431,48 13.851,31 30.824,74 940.660,52

* total do rEGiME -> 88 344.033,66 389.271,98 268.313,12 13.851,31 34.956,11 1.050.426,18

* total do QUadro -> 4.980 30.316.790,24 17.714.884,73 9.927.584,06 2.941.841,94 5.162.898,17 65.955.772,76
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QUadro: iNatiVo

regime  cargo/função Qtde  subsidio/ Vencimento 

 Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários 

 outras Vantagens**  total 

 Gratificações  Pessoais  outras 

loMaN

desembargador(a) 30 1.063.866,60    37.418,93 1.101.285,53

Juiz auditor 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02

Juiz(a) de 1 Entrancia 7 212.830,94    11.217,87 224.048,81

Juiz(a) de 2 Entrancia 21 604.257,88    24.088,79 628.346,67

Juiz(a) de 3 Entrancia 26 875.916,86    22.684,72 898.601,58

Juiz(a) togado 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02

Pretor interior Vitalicio 4 115.536,80    902,47 116.439,27

Pretor(a) da capital 1 28.884,20     28.884,20

Pretor(a) do interior 8 231.073,60    11.104,22 242.177,82

 * total do rEGiME -> 107 3.419.265,02 0,00 0,00 0,00 117.349,75 3.536.614,77

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl sUPErior 

analista Judiciario 139 2.376.007,21 40.201,99 656.021,90 0,00 148.160,06 3.053.683,14

ass. ch. da ass. organiz. 1 19.281,45     19.281,45

assessor de camara 2 34.511,66     34.511,66

assessor de Juiz 3 30.285,66     30.285,66

diretor de secretaria 2 24.599,47     24.599,47

Escrivão auditoria Militar 1 17.546,75 4.177,81    21.724,56

Escrivão Judicial 6 86.346,90  11.031,35   97.378,25

Médico 3 43.336,26 2.226,90 0,00 4.736,59 0,00 50.299,75

Oficial Justiça Avaliador 48 672.985,59 18.423,42 22.565,07 143.627,56 36.035,76 884.767,11

sec. câmaras isoladas 3 94.510,35 33.514,63 58.187,47 0,00 1.056,96 107.443,62

sec. câmaras reunidas 1 32.640,12 11.171,51 11.685,60   35.462,22

secretario do tribunal r09/90        

taquigrafo Judiciario i 3 29.779,77     29.779,77

taquigrafo Judiciario ii 1 12.483,25 1.920,50    14.403,75

técnico assistente 2 23.119,55 0,00 2.902,09 0,00 0,00 26.021,64

técnico Especial i 1 13.653,71  2.100,50   15.754,21

técnico Especial ii 10 221.784,69 12.854,30 93.227,87 3.246,02 649,20 303.334,54

técnico Judiciário i 2 28.847,92  3.267,56   32.115,48

técnico Judiciário ii 11 234.250,57 20.774,52 98.125,88  649,20 342.592,80

 * total do rEGiME -> 239 3.995.970,88 145.265,58 959.115,29 151.610,17 186.551,18 5.123.439,08
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rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

agente de segurança 23 121.116,72  2.043,65  15.185,91 138.346,28
aux. administração i 1 4.552,90     4.552,90
aux. administração ii 5 35.190,75 5.229,72 6.420,78   46.841,25
aux. administrativo i 5 22.260,95  2.773,20   25.034,15

aux. administrativo iii 3 24.077,23 1.918,22 8.081,90   34.077,35
aux. de secretaria 7 29.678,81 0,00 733,80 0,00 0,00 30.412,61

aux. de serv. Médico i 1 5.396,03     5.396,03
aux. Judiciario 99 605.535,27 12.392,21 96.985,97 0,00 22.480,02 737.393,47

aux. Judiciario i 6 32.079,24  2.356,56   34.435,80
aux. Judiciario ii 8 44.897,27 1.409,37 6.645,60 1.720,30  54.672,54
aux. Judiciario iii 4 38.266,77 8.951,70 11.603,00   58.821,47
avaliador Judicial 2 2.651,75  1.273,61 1.100,00  5.025,36
contador do Juizo 1 2.149,28     2.149,28

diretor de secretaria 8 52.672,70 0,00 0,00 0,00 7.613,44 60.286,14
distribuidor 7 12.761,34   1.681,82  14.443,16
Escrevente 4 18.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.912,28

Escrevente Cart Não Ofic 1 2.255,01   176,23  2.431,24
Escrevente Cart Ofic 2 9.784,38     9.784,38

Escrivao Civel Cart Ofic 1 6.962,86     6.962,86
Escrivão do cível 5 17.646,23   46.816,64  64.462,87

Escrivão Judicial 1º Entr. 4 27.633,85     27.633,85
Escrivão Judicial 2º Entr. 1 7.659,15     7.659,15

of. reg. civil Nasc. obitos 2 3.527,13   1.427,11  4.954,24
of. reg. de casamento 1 2.341,05   319,63  2.660,68

Oficial de Justica 67 441.897,42 0,00 377,85 149.761,67 14.564,23 606.601,17
Programador de computador 1 9.864,57  6.718,80   16.583,37

tabeliao 7    16.234,81  16.234,81

tec contabilidade 2 22.771,21 5.821,55 9.953,10   38.545,86

 * total do rEGiME -> 278 1.604.542,15 35.722,77 155.967,82 219.238,21 59.843,60 2.075.314,55

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl fUNdaMENtal

ag. segurança Motorista 3 19.681,89 3.525,98 6.635,04   29.842,91
atendente Judiciario 73 324.894,59 0,00 5.338,77 0 14.259,84 344.493,20

atendente Judiciario i 4 13.784,91     13.784,91
atendente Judiciario ii 3 16.080,32 1.681,12    17.761,44
aux. serviços Gerais 5 17.682,63  97,38   17.780,01

aux. serviços Gerais i 6 21.031,99     21.031,99
aux. serviços Gerais ii 2 9.004,71   1.429  10.434,03
aux. serviços Gerais iii 1 6.144,76 1.432,71  318  7.895,85

 * total do rEGiME -> 97 428.305,80 6.639,81 12.071,19 1.747,70 14.259,84 463.024,34

 * total do QUadro -> 721 9.448.083,85 187.628,16 1.127.154,30 372.596,08 378.004,37 11.198.392,74

 * total GEral    -> 5.701 39.764.874,09 17.902.512,89 11.054.738,36 3.314.438,02 5.540.902,54 77.154.165,50

 **outras Vantagens: férias, 13º salário, locomoção, Hora Extra, Plantão, Exercício anterior, etc.  

 ENcarGos sociais - PatroNal 

PrEVidÊNcia EstatUtária/Básica  fiNaNPrEV  fUNPrEV  rGPs/iNss total

  - ativo 9.713.314,89 885.913,73 1.345.315,63  11.944.544,25

  - inativo 1.527.062,28    1.527.062,28

  - Pensionista 380.865,25    380.865,25

* total do QUadro ->  11.621.242,42  885.913,73  1.345.315,63  13.852.471,78
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deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL – 2021
QUadro : atiVo

MÊs.....: aGosto/2021
r$ 1,00

regime cargo/função Qtde subsidio/ 
Vencimento

Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários
outras Vantagens ** total

Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 29 1.028.404,38 42.036,91 129.082,46   234.990,81           1.415.136,22
Juiz de direito auxiliar de 3 

Entrancia 22 741.160,42 44.659,25 4.716,47   168.743,81              959.279,95

Juiz(a) de 1 Entrancia 60 1.824.265,20 148.457,01 4.256,61   218.731,50           2.195.710,32
Juiz(a) de 2 Entrancia 126 4.032.585,90 302.551,13 26.883,90   552.569,79           4.913.912,54
Juiz(a) de 3 Entrancia 92 3.099.398,12 152.960,89 136.777,63   335.624,85           3.717.556,16
Juiz(a) substituto(a) 36 1.094.559,12 69.645,89     107.507,49           1.271.712,50
Pretor(a) da capital 2 57.768,40   8.087,56   2.493,70                68.349,66

* total do rEGiME -> 367 11.878.141,54 760.311,08 309.804,63 0,00 1.620.661,95 14.541.657,35
rEG.

JUridico ÚNico
NiVEl sUPErior

analista Judiciario 1373 6.468.520,94 6.201.326,70 3.302.048,81 78.459,53 547.181,76 16.522.106,06

Oficial de Justiça Avaliador 631 2.940.122,58 2.717.112,50 2.139.013,74 2.051.552,61 1.414.195,35 11.261.996,78

 * total do rEGiME -> 2.004 9.408.643,52 8.918.439,20 5.441.062,55 2.130.012,14 1.961.377,11 27.784.102,84

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

auxiliar administrativo 2 7.884,48  29.767,23  1.798,49 39.450,20
auxiliar de secretaria 15 45.864,30 3.548,61 24.650,06 1.528,81 3140,35 78.732,13
auxiliar de seguranca 121 450.645,74 49920,56 407.292,66 312.900,81 130.025,69 1.350.785,46

auxiliar Judiciario 805 2.845.479,00 186.416,54 748.480,96 33.248,66 162.836,95 3.976.462,11
avaliador Judicial 1 1.343,30  1.106,87   2.450,17

depositario Publico 2 2.686,60  1.611,96   4.298,56
diretor de secretaria 6 26.981,10 4672,24 8.877,61  1743,42 42.274,37

Escrivao 2 2.674,30  1.337,14   4.011,44
Motorista 4 15.122,46  8.854,83   23.977,29

Oficial de Justica 37 128.203,15  151.443,14 89.742,02 110.678,80 480.067,11
 * total do rEGiME -> 995 3.526.884,43 244.557,95 1.383.422,46 437.420,30 410.223,70 6.002.508,84

rEG.
JUridico ÚNico

NiVEl fUNdaMENtal
atendente Judiciario 124 394.717,38 25.199,26 223.688,60 8.979,35 25.650,54 678.235,13

 * total do rEGiME -> 124 394.717,38 25.199,26 223.688,60 8.979,35 25.650,54 678.235,13
rEQUisitado

NiVEl sUPErior analista Judiciario 16 0,00 29.425,72 0,00 2.411,01 3.114,26 34.950,99

 * total do rEGiME -> 16 0,00 29.425,72 0,00 2.411,01 3.114,26 34.950,99

rEQUisitado
NiVEl MÉdio

auxiliar Judiciario 25 0,00 56.671,52 0,00 1.417,50 5.205,08 63.294,10
servico Militar lei 6500/02 137  13.750,00  305.201,08 16.315,03 335.266,11

 * total do rEGiME -> 162 0,00 70.421,52 0,00 306.618,58 21.520,11 398.560,21
rEQUisitado

NiVEl fUNdaMENtal atendente Judiciario 7 3.017,28 9.740,38 4.096,27 0,00 6.842,45 23.696,38

 * total do rEGiME -> 7 3.017,28 9.740,38 4.096,27 0,00 6.842,45 23.696,38

carGos coMissioNados
NÍVEl sUPErior

cJs-1 22 55.156,40 109.768,54 31.870,83 0,00 2.665,01 199.460,78
cJs-2 315 949.886,07 1.504.624,78 198.103,30 15.506,92 164.694,16 2.832.815,23
cJs-3 409 1.749.760,37 2.603.810,73 986.978,06 30.596,16 198.009,45 5.569.154,77
cJs-4 118 524.572,01 1.050.503,31 305.168,83 1.351,38 66.551,76 1.948.147,29
cJs-5 13 66.076,38 131.571,30 45.743,52 0,00 5.195,11 248.586,31
cJs-6 156 895.807,80 1.484.651,66 484.825,00 0,00 95.906,01 2.961.190,47
cJs-7 5 29.265,56 53.781,29 40.468,76 6.528,94 14.122,06 141.946,79
cJs-8 7 50.298,99 132.046,34 38.328,24 0,00 11.414,88 231.718,67

 * total do rEGiME -> 1.045 4.320.823,58 7.070.757,95 2.131.486,54 53.983,40 558.558,44 14.133.020,31

carGos coMissioNados
NÍVEl MÉdio cJi 182 470.530,83 456.205,88 179.388,82 0,00 22.612,54 1.128.738,07

 * total do rEGiME -> 182 470.530,83 456.205,88 179.388,82 0,00 22.612,54 1.128.738,07

fUNcao
Gratificada

fG-1 13 39.929,42 34.464,59 32.094,02 0,00 0,00 106.488,03

fG-2 76 309.425,05 382.017,24 241.252,19 13.851,31 24.340,27 970.886,06

 * total do rEGiME -> 89 349.354,47 416.481,83 273.346,21 13.851,31 24.340,27 1.077.374,09

 * total do QUadro -> 4.991 30.352.113,03 18.001.540,77 9.946.296,08 2.953.276,09 4.654.901,37 65.802.844,21
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QUadro: iNatiVo

regime  cargo/função Qtde  subsidio/ Vencimento 
 Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e salários 

 outras Vantagens**  total 
 Gratificações  Pessoais  outras 

loMaN

desembargador(a) 30 1.063.866,60    30.876,15 1.094.742,75
Juiz auditor 1 33.689,11    1.804,94 35.494,05

Juiz(a) de 1 Entrancia 7 212.830,94    8.755,48 221.586,42
Juiz(a) de 2 Entrancia 21 604.257,88    21.750,27 626.008,15
Juiz(a) de 3 Entrancia 26 875.916,86    29.535,81 905.452,67

Juiz(a) togado 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02
Pretor interior Vitalicio              4 115.536,80    902,47 116.439,27

Pretor(a) da capital 1 28.884,20     28.884,20
Pretor(a) do interior 8 231.073,60    11.104,22 242.177,82

 * total do rEGiME -> 107 3.419.265,02 0,00 0,00 0,00 114.037,17 3.533.302,19

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl sUPErior

analista Judiciario 139                2.376.007,21                    
40.201,99                   656.021,90                            -                    132.757,48                 3.038.280,56

ass. ch. da ass. organiz. 1                    19.281,45                              19.281,45
assessor de camara 2                    34.511,66                              34.511,66

assessor de Juiz 3                    30.285,66                              30.285,66
diretor de secretaria 2                    24.599,47                              24.599,47

Escrivão auditoria Militar 1              17.546,75                
4.177,81                      21.724,56

Escrivão Judicial 6                    86.346,90                      11.031,35                          97.378,25

Médico 3                    43.336,26                      
2.226,90                                -                   4.736,59                                -                       50.299,75

Oficial Justiça Avaliador 48                   672.985,59                    
18.423,42                    22.565,07               143.627,56                    36.035,76                    884.767,11

sec. câmaras isoladas 3 94510,35 33514,63 58187,47 0 528,48 106915,14

sec. câmaras reunidas 1                    32.640,12                    
11.171,51                    11.685,60                          35.462,22

taquigrafo Judiciario i        
taquigrafo Judiciario ii 3                    29.779,77                              29.779,77

técnico assistente 1                    12.483,25                      
1.920,50                            14.403,75

técnico Especial i 2 23119,55 0 2902,09 0 0 26021,64
técnico Especial ii 1                    13.653,71                        2.100,50                          15.754,21

técnico Judiciário i 10                   221.784,69                    
12.854,30                    93.227,87                  3.246,02                         649,20                    303.334,54

técnico Judiciário ii 2                    28.847,92                        3.267,56                          32.115,48

 * total do rEGiME -> 239 3.995.970,88 145.265,58 959.115,29 151.610,17 169.970,92 5.106.858,82

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl MÉdio

agente de segurança 23 121.116,72  2.043,65  15.185,91 138.346,28
aux. administração i 1 4.552,90     4.552,90
aux. administração ii 5 35.190,75 5.229,72 6.420,78   46.841,25
aux. administrativo i 5 22.260,95  2.773,20   25.034,15

aux. administrativo iii 3 24.077,23 1.918,22 8.081,90   34.077,35
aux. de secretaria 7 29.678,81 0,00 733,80 0,00 0,00 30.412,61

aux. de serviço Médico i 1 5.396,03     5.396,03
aux. Judiciario 100 612.295,63 12.392,21 98.726,42 0,00 15.460,87 738.875,13

aux. Judiciario i 6 32.079,24  2.356,56   34.435,80
aux. Judiciario ii 8 44.897,27 1.409,37 6.645,60 1.720,30  54.672,54
aux. Judiciario iii 4 38.266,77 8.951,70 11.603,00   58.821,47
avaliador Judicial 2 2.651,75  1.273,61 1.100,00  5.025,36
contador do Juizo 1 2.149,28     2.149,28

diretor de secretaria 8 52.672,70 0,00 0,00 0,00 7.613,44 60.286,14
distribuidor 7 12.761,34   1.681,82  14.443,16
Escrevente 4 18.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.912,28

Escrevente Cart Não Ofic 1 2.255,01   176,23  2.431,24
Escrevente Cart Ofic 2 9.784,38     9.784,38

Escrivao Civel Cart Ofic 1 6.962,86     6.962,86
Escrivão do cível 5 17.646,23   46.816,64  64.462,87

Escrivão Judicial 1º Entr. 4 27.633,85     27.633,85

Escrivão Judicial 2º Entr. 1 7.659,15     7.659,15

of. reg. civil Nasc. obitos 2 3.527,13   1.427,11  4.954,24
of. reg. de casamento 1 2.341,05   319,63  2.660,68

Oficial de Justica 67 441.897,42 0,00 377,85 149.761,67 14.564,23 606.601,17

Programador de computador 1 9.864,57  6.718,80   16.583,37

tabeliao 7    16.234,81  16.234,81

tec contabilidade 2 22.771,21 5.821,55 9.953,10   38.545,86
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 * total do rEGiME -> 279 1.611.302,51 35.722,77 157.708,27 219.238,21 52.824,45 2.076.796,21

rEG. JUridico ÚNico
NiVEl fUNdaMENtal

ag. segurança Motorista 3 19.681,89 3.525,98 6.635,04   29.842,91
atendente Judiciario 72 319.908,47 0,00 5.338,77 0,00 7.120,29 332.367,53

atendente Judiciario i 4 13.784,91     13.784,91
atendente Judiciario ii 3 16.080,32 1.681,12    17.761,44

aux. serv. Gerais 5 17.682,63  97,38   17.780,01
aux. serv. Gerais i 6 21.031,99     21.031,99
aux. serv. Gerais ii 2 9.004,71   1.429,32  10.434,03
aux. serv. Gerais iii 1 6.144,76 1.432,71  318,38  7.895,85

 * total do rEGiME -> 96 423.319,68 6.639,81 12.071,19 1.747,70 7.120,29 450.898,67

 * total do QUadro -> 721 9.449.858,09 187.628,16 1.128.894,75 372.596,08 343.952,83 11.167.855,89

*totalGEral    -> 5.712 39.801.971,12 18.189.168,93 11.075.190,83 3.325.872,17 4.998.854,20 76.970.700,10

 **outras Vantagens: férias, 13º salário, locomoção, Hora Extra, Plantão, Exercício anterior, etc.  

ENcarGos sociais PatroNal 
PrEVidÊNcia EstatUtária/Básica  fiNaNPrEV  fUNPrEV  rGPs/iNss total

  - ativo 9.724.483,18 906.032,51 1.381.852,82  12.012.368,51
  - inativo 1.527.537,75    1.527.537,75

  - Pensionista 378.686,01    378.686,01
 * total do QUadro ->  11.630.706,94  906.032,51  1.381.852,82  13.918.592,27

 
Protocolo: 703084

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 034/2019/tJPa // 
Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa e a UNiMEd BE-
lÉM cooPEratiVa dE traBalHo MÉdico, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
04.201.372/0001-37 // Objeto do Contrato: contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de assistência médica, ambulatorial, 
hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapia, com obstetrícia, fisioterá-
pica, psicológica e farmacêutica na internação, que apresentem codificação 
na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através de Plano de 
Saúde de abrangência nacional, a todos os membros e servidores do TJPA, 
ativos e inativos, bem como aos respectivos dependentes. // origem: Pre-
gão Eletrônico de nº. 034/TJPA/2019 // Objeto do aditivo: prorrogação do 
prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste 
de 9,5% (nove e meio por cento), conforme negociação entre as partes. 
// Vigência: início em 12/09/2021 e término em 11/09/2022. // Valor:  
r$ 42.465.993,65 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centa-
vos) // Dotação orçamentária: Funcional Programática 02.302.1421.6844; 
02.302.1421.6845; 02.302.1421.6846 – UO 04101; 02.302.1421.8660; 
02.302.1421.8661; 02.302.1421.8662 – UO 04102. Fonte do recurso: 
0101; 0112; 0118. Elemento de despesa: 339039. // Data da assinatura: 
09/09/2021. // foro: Belém/Pa // responsável pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – secretária de administração. // ordenador responsável: 
Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento. 

Protocolo: 706357

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
ModalidadE: Pregão Presencial nº 001/2021, tiPo: Menor Preço oB-
JEto: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
comuns de engenharia de reforma do auditório alacid NUNEs nas de-
pendências deste Tribunal, sob o regime de execução indireta e emprei-
tada por preço global. data dE aBErtUra da sEssÃo: às 10:00h do dia 
01/10/2021. acEsso ao Edital: Na sede do tcM/Pa, sito à trav. Magno 
de Araújo, 474 – Telegrafo- 2º andar ou pelo site: www.tcm.pa.gov.br, aba: 
Editais. Belém, 20 de setembro de 2021. EdUardo lisBoa – Pregoeiro.

Protocolo: 705848
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021/tcM/Pa
a Presidente do triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento 
no inciso XXii, do art. 4º, da lei 10.520/2002, e conforme o que consta no 
Processo administrativo Pa202113006.
E considerando o Parecer nº 054/2021 da coordenadoria de controle inter-
no do tcM/Pa de 17.09.2021.

rEsolVE:
HoMoloGar o resultado do procedimento licitatório realizado na mo-
dalidade PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 003/ 2021-tcM/Pa, que teve por 
oBJEto a contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de administração e gerenciamento informatizado via web, do 
abastecimento de veículos oficiais, com cartão eletrônico com chip, 
em rede de postos credenciados para atender as necessidades do 
tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará , conforme espe-
cificados no Termo de Referência – Anexo I do referido Pregão.
Valor: r$ 436.120,07(quatrocentos e trinta e seis mil, cento e vinte reais e sete centavos).
Valor do dEscoNto: -4,42% (quatro vírgula quarenta e dois pontos 
percentuais negativo).
EMPrEsa VENcEdora: PriME coNsUltoria E assEssoria EMPrEsarial ltda. 
ENdErEÇo: calçada canopo, nº 11, 2º andar, sala 3, centro de apoio ii, 
alphaville, saNtaNa da ParNaiBa/sP 
cNPJ/Mf: nº 05.340.639/0001-30. 
Belém/Pa, 17 de setembro de 2021.
triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios do Estado do Pará
conselheira Presidente Mara lÚcia BarBalHo da crUZ

Protocolo: 706110
..

triBUNaL de coNtas 
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.471, de 17 de seteMBro de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 4º, §1º, ii, do ato nº 79 - regimento 
Interno da Escola de “Alberto Veloso” do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, de 30 de maio de 2019,
coNsidEraNdo o Memorando nº 024/2021 - GP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 011621/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar o Excelentíssimo senhor conselheiro substituto daNiEl MEllo, 
matrícula nº 0101396, para compor o conselho consultivo da Escola de 
Costas “Alberto Veloso”, durante o biênio desta Presidência.
Maria dE loUrdEs liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 705918
Portaria Nº 37.467, de 16 de seteMBro de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer nº 34/2021- da comissão Permanente de ava-
liação de Desempenho, anexo ao Expediente nº 519067/2020;
r E s o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de Gestão de Pessoas.
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Matrícula

 
Nome

ENQUadraMENto atUal ProGrEssÃo fUNcioNal Hori-
ZoNtal Por MErEciMENto  

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo Enquadra-

mento cl Nv

0101452 aNdrÉ MEllo 
soUZa

auditor de controle 
Externo-direito

tcE-ct-603
a 02

auditor de controle 
Externo-direito

tcE-ct-603
a 03 03/07/2021

Dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 16 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdEs liMa dE oliVEira 
Presidente

Protocolo: 705894
.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 37.468 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 da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 011766/2021,
r E s o l V E:
coNcEdEr à servidora cYNtia BorGEs alEXaNdriNo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101090, 180 (cento e oitenta) dias de licença 
maternidade, nos termos do artigo 77, iii c/c artigo 88, da lei nº 5.810/94, 
no período 08-09-2021 a 06-03-2022.

Protocolo: 705827
..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.470, de 17 de seteMBro de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Expediente nº 011807/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar o servidor HErMEto dias da costa, auxiliar técnico de con-
trole Externo, matrícula n° 0179094, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada de Coordenador de Informação e Documentação, durante o 
impedimento da titular, MÔNica rEGiNa frEitas da cÂMara, no período 
de 16 a 30-09-2021.
Maria dE loUrdEs liMa dE oliVEira 
Presidente

Protocolo: 705904
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas do estado do ParÁ

.

.

errata
.

errata ao eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 01/2021 - 8Pc/MPc/
Pa, publicada no Diário Oficial do Estado de 17/09/2021, Edição nº 34.703, 
pág. 109.
oNde se LÊ: “tendo como interessado a secretaria de Estado de saúde 
Pública – SESPA”.
Leia-se: “tendo como interessado a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC”.
Belém, 17 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: 705868
.

FÉrias
.

Portaria N° 215/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o requerimento de férias da servidora roberta loureiro 
Chaves Anijar, datado de 14/09/2021 (Protocolo PaE nº 2021/1013982), 
e os termos da Resolução nº 010/2020-MPC/PA-Colégio, de 21/08/2020;
rEsolVE:
conceder à servidora roBErta loUrEiro cHaVEs aNiJar, ocupante do 
cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200020, 
para o período de 01 a 05/11/2021, 05 (cinco) dias das férias relativas ao 
período aquisitivo 01/07/2020 a 30/06/2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 17 de setembro de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 706101

.

oUtras MatÉrias
.

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii - deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL 

– atiVo
Poder

UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
do estado do ParÁ

MÊs de reFerÊNcia: JULHo/2021
BiMestre: JULHo-aGosto/2021

Ldo, 
art.58 r$ MiLHares

rEGiME Nº sErVi-
dorEs

VENciMEN-
to/ salário

VaNtaGENs PEcUNiárias iNcidEN-
tEs soBrE VENciMENto/salário oUtras 

VaNtaGENs total
Gratifica-

ÇÕEs PEssoais oUtras

JUrÍdico ÚNico        
Nível superior 20 75,03 108,60 38,89 0,00 147,93 370,46
Nível Médio 13 41,89 31,43 6,94 0,00 61,40 141,66

Nível fundamental 8 27,47 19,60 5,96 0,00 39,99 93,02
total 1 41 144,39 159,63 51,79 0,00 249,32 605,14

cElEtista        
Nível superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - - - - - -
total 2 - - - - - - -

tEMPorários        
Nível superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - -               - - - -
total 3 - - - -             - - -

carGos coMissio-
Nados        

com Vínculo 12 88,20 111,01 12,49 17,22 105,86 334,78
sem Vínculo 19 142,80 177,00 11,63 31,92 127,02 490,37

total 4 31 231,00 288,01 24,12 49,14 232,88 825,15
fUNÇÕEs Gratifi-

cadas        

 25 0,00 108,03 0,00 0,00 29,08 137,10
total 5 25 0,00 108,03 0,00 0,00 29,08 137,10

colEGiado        
colegiado 8 283,70 23,78 0,00 0,00 34,46 341,95
total 6 8 283,70 23,78 0,00 0,00 34,46 341,95

PENsÃo EsPEcial        
Pensão Especial - - - - - - -

total 7 - - - - - - -
total GEral 659,08 579,45 75,91 49,14 545,75 1.909,34

PrEVidÊNcia        
fUNPrEV 20 124,22 160,33 17,88 4,20 105,72 412,35

fiNaNPrEV 41 392,06 242,12 46,40 13,02 313,01 1.006,62
rEGiME GEral 19 142,80 177,00 11,63 31,92 127,02 490,37

total PrEVidÊNcia 80 659,08 579,45 75,91 49,14 545,75 1.909,34
 

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii – deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL 

– iNatiVo e PeNsioNista
Poder

UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
do estado do ParÁ

BiMestre: JULHo-aGosto/2021
reF.: JULHo/2021

Ldo, art. 58 r$ MiLHares

regime Jurídico Único cargo Quantidade

Venci-
mentos/ 

Proventos/ 
Pensões

outras 
Vantagens total

inativos      
Nível      

    - superior

Procurador de contas, secretário, 
chefe de Gabinete, assessor da Pro-
curadoria, assessor téc. informática 

e assessor técnico

13 172,71 218,79 391,50

    - Médio assistente técnico e assistente 
técnico de Procurador 2 6,85 10,40 17,25

    - fundamental - 0 0,00 0,00 0,00

Pensionista

técnico auxiliar de serviços 
Especializados, agente operador de 
Veículos, operador de computador, 
Procurador de contas e assessor da 

Procuradoria

7 93,14 0,00 93,14

total GEral 10 22 272,70 229,19 501,89
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 Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii - deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL 

– atiVo
Poder

UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
do estado do ParÁ

MÊs de reFerÊNcia: aGosto/2021
BiMestre: JULHo-aGosto/2021

Ldo, art. 58 - r$ MiLHares

rEGiME Nº sErVi-
dorEs

VENciMEN-
to/ salário

VaNtaGENs PEcUNiárias iNcidEN-
tEs soBrE VENciMENto/salário oUtras 

VaNtaGENs total
Gratifica-

ÇÕEs PEssoais oUtras

JUrÍdico ÚNico        
Nível superior 20 75,03 109,82 38,76 0,00 139,58 363,20
Nível Médio 13 41,89 30,71 7,51 0,00 75,91 156,01

Nível fundamental 8 27,47 19,60 5,95 0,00 43,32 96,34
total 1 41 144,39 160,13 52,22 0,00 258,81 615,55

cElEtista        
Nível superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - - - - - -
total 2 - - - - - - -

tEMPorários        
Nível superior - - - - - - -
Nível Médio - - - - - - -

Nível fundamental - - -               - - - -
total 3 - - - -             - - -

carGos coMissio-
Nados        

com Vínculo 12 88,20 110,17 12,49 17,22 128,37 356,46
sem Vínculo 19 142,80 167,96 11,63 31,92 96,82 451,13

total 4 31 231,00 278,13 24,12 49,14 225,19 807,59
fUNÇÕEs Gratifi-

cadas        

 25 0,00 108,97 0,00 0,00 27,21 136,18
total 5 25 0,00 108,97 0,00 0,00 27,21 136,18

colEGiado        
colegiado 8 283,70 22,74 0,00 0,00 35,40 341,84
total 6 8 283,70 22,74 0,00 0,00 35,40 341,84

PENsÃo EsPEcial        
Pensão Especial - - - - - - -

total 7 - - - - - - -
total GEral 659,08 569,99 76,34 49,14 546,62 1.901,17

PrEVidÊNcia        
fUNPrEV 20 124,22 158,07 17,88 4,20 97,56 401,92

fiNaNPrEV 41 392,06 243,96 46,83 13,02 352,24 1.048,12
rEGiME GEral 19 142,80 167,96 11,63 31,92 96,82 451,13

total PrEVidÊNcia 80 659,08 569,99 76,34 49,14 546,62 1.901,17
 

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2021
aNeXo iii – deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL 

– iNatiVo e PeNsioNista
Poder

UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
do estado do ParÁ

BiMestre: JULHo-aGosto/2021
reF.: aGosto/2021

Ldo, art. 58r$ MiLHares

regime Jurídico Único cargo Quantidade

Venci-
mentos/ 

Proventos/ 
Pensões

outras 
Vantagens total

inativos      
Nível      

    - superior

Procurador de contas, secretário, 
chefe de Gabinete, assessor da Pro-
curadoria, assessor téc. informática 

e assessor técnico

13 172,71 218,79 391,50

    - Médio assistente técnico e assistente 
técnico de Procurador 2 6,85 10,40 17,25

    - fundamental - 0 0,00 0,00 0,00

Pensionista

técnico auxiliar de serviços 
Especializados, agente operador de 
Veículos, operador de computador, 
Procurador de contas e assessor da 

Procuradoria

7 93,14 388,09 481,23

total GEral 10 22 272,70 617,28 889,98
 

Protocolo: 705931

..

MiNistÉrio PÚBLico 
do estado do ParÁ

.

..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2910/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 14/09/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar o servidor silas GoNÇalVEs dos rEis para, em substituição 
à servidora lorENa dE soUZa MElo corrÊa, designada pela Portaria 
n.º 2668/2021-MP/PGJ, de 30/08/2021, publicada no d.o.E. de 01/09/2021, 
compor, sem prejuízo de suas atribuições, a Comissão de gestores setoriais 
junto à Secretaria de Planejamento e Administração - SEPLAD, para atuar como 
cogestor responsável pelas atividades decorrentes do acordo de cooperação 
técnica n.º 02/2020-sEPlad, referente a utilização do sistema de Processo 
administrativo Eletrônico - PaE, a contar de 14/09/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 2912/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos do ofício n.º 057/2021-MPa/2ºPJcív, de 
01/09/2021, protocolizado no “SIP” sob o n.º 12652/2021, em 01/09/2021,
r E s o l V E:
i -disPENsar, a pedido, a contar de 02/09/2021, a Promotora de Justiça 
alEssaNdra rEBElo clos da função de Membro auxiliar do centro de 
apoio operacional ambiental, designada pela Portaria n.º 0838/2021-
MP/PGJ, de 12/04/2021, publicada no d.o.E.de 13/04/2021.
II - LOUVAR a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora alessandra rebelo clos se houve no desempenho das atri-
buições de referida função.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705741
.

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria  Nº 043/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000200-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 043/2021-MP/PJ de aveiro
 Interessados: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AVEIRO/ ESCOLA MUNICIPAL PROFª 
Maria da GlÓria riodriGUEs PaiXÃo/ sEcrEtEria MUNiciPal dE aVEiro
 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar provi-
dências a serem adotadas pela Administração Municipal para realizar re-
formas e adequações estruturais na Escola Municipal de Ensino infantil e 
fundamental Professora Maria da Glória rodrigues Paixão, localizada em 
aveiro.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 705932
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 046/2021-MP/11ªPJ/stM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
004460-031/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
PORTARIA nº 046/2021-MP/11ªPJ/STM
Interessados: Francisca Maria Negreiros da Silva; Renato Negreiros da Silva; Em apuração
Assunto: objetivando apurar informações prestadas pela requerente e ado-
tar medidas cabíveis, a fim de assegurar aos pacientes Francisca Maria Ne-
greiros da silva e renato Negreiros da silva, os direitos referidos no artigo 
1º e parágrafo único, do artigo 2º da lei 10.216/01.
LARISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 705916
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 048/2021-MP/11ªPJ/stM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000056-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
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liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
PORTARIA nº 048/2021-MP/11ªPJ/STM
Interessados: Francisco Firmino Farias; Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social de Mojuí dos Campos
Assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar as medidas 
cabíveis, a fim de assegurar ao senhor Francisco Firmino Farias, pessoa 
com deficiência, o efetivo respeito aos direitos estabelecidos no art. 4º, 5º 
e 7º da lei 13.146/2015.
laRISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 705925
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 047/2021-MP/11ªPJ/stM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000057-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
PORTARIA nº 047/2021-MP/11ªPJ/STM
Interessados: Irian José Miranda; Iracilda Miranda; Irivelson Rui Miranda; 
Erica Viana Miranda.
Assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar as medidas 
cabíveis, a fim de assegurar a idosa Iracilda Miranda, de 80 (oitenta) anos 
de idade, o efetivo respeito aos seus direitos, nos termos do art. 2º, do 
Estatuto do idoso.
LARISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 705924
eXtrato de terMo de aJUstaMeNto disciPLiNar Nº01/2021
das Partes:
- sErVidor coMProMissário: r.M.f., servidor efetivo deste Ministé-
rio Público, ocupante do cargo de auxiliar de administração, Matrícula nº 
999.987.
- aUtoridadE cElEBraNtE: coMissÃo PErMaNENtE dE ProcEsso 
adMiNistratiVo disciPliNar E siNdicÂNcia - cPPads, instituída 
pela Portaria nº3.557/2020-MP/PGJ de 14.12.2020 e Portaria 
nº0174/2021-MP/sGJ-ta, datada de 31.05.2021, neste ato representada 
por seu presidente carlos ViNÍciUs rEis dos saNtos.
- aUtoridadE HoMoloGadora: UBiraGilda silVa PiMENtEl, subpro-
curadora-Geral de Justiça para a área técnico-administrativa.
do disPositiVo LeGaL VioLado:
art. 10, § 1º da resolução nº 008/2011-cPJ, de 30.06.2011, c/c o art. 178, 
inc. XVi da lei nº5.810/94 (rJU/Pa).
da decLaraÇÃo de assUNÇÃo de resPoNsaBiLidade:
o servidor compromissário assume responsabilidade pela irregularidade a 
que deu causa, devidamente descritas neste termo, comprometendo-se a 
observar e cumprir o elenco de deveres, obrigações e vedações, previstos 
em atos normativos e legislações vigentes, nos termos do presente termo 
de Ajustamento Disciplinar.
do PraZo e ForMa de cUMPriMeNto:
o servidor compromissário deverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, con-
tados à partir da publicação em Diário Oficial do Estado da homologação deste 
termo pela senhora subprocuradora-Geral de Justiça para a área técnico-admi-
nistrativa (SUBTA), cumprindo as obrigações estabelecidas neste termo;
o servidor compromissário deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
informar à divisão de administração de Pessoal do departamento de re-
cursos Humanos, via e-email institucional, o número de protocolo (GEdoc) 
da prestação de contas feita junto à Comissão de controle interno, por 
qualquer valor recebido à título de diárias durante o período de prova de 
180 (cento e oitenta dias).
Belém, 09 de agosto de 2021
carlos ViNÍciUs rEis dos saNtos
comissão Permanente de Processo administrativo
disciplinar e sindicância - cPPads
autoridade celebrante
r. M. f.
servidor compromissário
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça para a
área técnico-administrativa
autoridade Homologadora

Protocolo: 705961
extrato da Portaria n° 10/2021-MP/3ªPJB
A 3ª Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 8º da 
Resolução n. 174, do CNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição nas 
Promotorias de Justiça de Bragança, e-mail: mpbragança@mp.pa.gov.br.
PORTARIA n˚ 010/2021-MP/3ªPJB
Polo ativo: coNsElHo rEGioNal dE saÚdE
Polo passivo: MUNicÍPio dE tracUatEUa/Pa
assunto: Acompanhar as providências adotadas pelo Município de Tracua-
teua/Pa referente às constatações e recomendações realizadas pelo con-
selho regional de Medicina do Estado do Pará-crM/Pa durante a vistoria no 
centro de saúde de tracuateua/Pa.
Maria cláUdia VitoriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/PA

Protocolo: 706053

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 76/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001949-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 76/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: P. E. f. d. c.
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que o menor pos-
sa estar inserido, bem como inserção deste em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706034
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 62/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 003116-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 62/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: Y.B.f.a
assunto: acompanhar a possível situação de risco que a menor possa estar 
inserida, bem como a inserção desta em programas socioassistenciais e de 
políticas públicas.
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706036
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 69/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001408-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 69/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: V. J. f. a.
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706016
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 72/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001412-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 72/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: J. V. N. l.
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706025
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 73/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001723-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
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castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 73/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: i. d. s. M/H. d. s. M
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que as menores 
possam estar inseridas, bem como inserção destas em programas socioa-
ssistenciais e de políticas públicas setoriais
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706026
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 70/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001252-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 70/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: E. r. s. d. a.
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706019
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 71/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001600-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 71/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE sÃo JoÃo da PoNta
Polo Passivo: N. s. s. d. s
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706022
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 74/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001150-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 74/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: r. d. s. G
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706027
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 75/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001727-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 75/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: a. l d. a. c./a. s. d. a. c./a. s. a. c.
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que as menores 
possam estar inseridas, bem como inserção destas em programas socioa-
ssistenciais e de políticas públicas setoriais
  saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706030

extrato da Portaria Nº 004/2021 – MP/ic
Origem: 5ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cida-
dania de icoaraci
PORTARIA Nº 004/2021 – MP/5ª PJ CÍVEL
Procedimento administrativo de acompanhamento nº: 0001481-131/2021
data de instauração: 17/09/2021
fundamento legal: resolução nº174/2017-cNMP de 04/07/2017, art. 8º, 
inciso II; Resolução nº007/2019-CPJ de 06/06/2019, art.31, inciso II.
Objeto: acompanhar e fiscalizar as ações necessárias, sanar as irregulari-
dades, caso verificadas, na Unidade Básica de Saúde do Paracuri I
JOSÉ EDVALDO PEREIRA SALES, Promotor de Justiça em exercício na 5ª 
Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de icoa-
raci, em 08/09/2021.

Protocolo: 706003
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 67/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001149-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 67/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: cENtro EsPEcialiZaÇÃo dE assistÊNcia social -crEas
Polo Passivo: Maria caValcaNtE
assunto: acompanhamento regular da situação da idosa, diante da possí-
vel situação de vulnerabilidade, uma vez que não vem tendo atendimento 
médico necessário para a manutenção de sua saúde.
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706011
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 68/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001253-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 68/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE MaNtENa - MG
Polo Passivo: K. f. a. d. s. P.
assunto: acompanhamento da possível situação de risco e vulnerabilidade 
envolvendo o menor
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706013
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 66/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 002435-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 66/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: oUVidoUria NacioNal dE dirEitos HUMaNos
Polo Passivo: Maria VitÓria/Maria clara
assunto: acompanhar possível situação de risco que envolve crianças, bem como 
a inserção desta em programas socioassistenciais e de políticas públicas.
 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 706008
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº. da ata de registro de Preços: 049/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 034/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa M.c. XErfaN 
rEcEPÇÕEs - ME (cNPJ/Mf sob nº 05.332.940/0001-00).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.
data da assinatura: 17/09/2021.
Vigência: 20/09/2021 a 20/09/2022.
Preços registrados: 
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item EsPEcificaÇÕEs tÉcNicas UNid.
Qtd

Estimada
(a)

Preço Unitário 
(B)

Valor global máxi-
mo do item

(axB)

1

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 1, com 14 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
1.1) 6 itens da categoria “Entradas”, do grupo 

“biscoitos doces e salgados”;
1.2) 8 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 do 

grupo de “água natural”, 2 do grupo “cafés”, 1 do 
grupo “chocolate líquido”, 2 do grupo “suco de frutas 

naturais” e 2 do grupo de “chá”.
atendimento no Município de Belém

serviço 
por pessoa 300 29,00 8.700,00

2

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 2, com 21 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
2.1) 11 itens da categoria “Entradas”, sendo 4 do 

grupo “pequenos salgados”, 3 do grupo “pães”, 4 do 
grupo “frios e pastas”;

2.2) 2 itens da categoria “Sobremesas”, sendo 2 do 
grupo “grandes sobremesas”;

2.3) 8 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 do 
grupo de “água natural”, 2 do grupo “suco de frutas 
naturais”, 2 do grupo “café”, 1 do grupo “chocolate 

líquido” e 2 do grupo de “chá”.
atendimento no Município de Belém

serviço 
por pessoa 600 27,50 16.500,00

3

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 3, com 26 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
3.1) 10 itens da categoria “Entradas”, do grupo 

“pequenos salgados”;
3.2) 10 itens da categoria “Sobremesas”, do grupo 

“pequenos doces”;
3.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 grupos 
de “água natural”, 2 do grupo “suco de frutas natu-

rais” e 3 do grupo “refrigerantes”.
atendimento no Município de Belém

serviço 
por pessoa 1.000 40,00 40.000,00

4

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 4, com 26 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
4.1) 10 itens da categoria “Entradas”, do grupo 

“pequenos salgados”;
4.2) 10 itens da categoria “Sobremesas”, do grupo 

“pequenos doces”;
4.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 grupos 
de “água natural”, 2 do grupo “suco de frutas natu-

rais” e 3 do grupo “refrigerantes”.
atendimento nos municípios de ananindeua, 

Marituba, Benevides, santa Barbara, santa izabel, 
castanhal e nos distritos de icoaraci, Mosqueiro 

e outeiro

serviço 
por pessoa 200 41,50 8.300,00

 
   5
 

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel 5, com 21 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
5.1) 5 itens da categoria “Entradas”, sendo do grupo 

“pequenas porções”;
5.2) 10 itens da categoria “Sobremesas”, sendo do 

grupo “pequenos doces”;
5.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 grupos 
de “água natural”, 2 do grupo “suco de frutas natu-

rais” e 3 do grupo “refrigerantes”.
atendimento no Município de Belém

serviço 
por pessoa 600 35,80 21.480,0

6

Item: 12807 Descrição: Buffet
coquetel souper, com 24 itens de alimentos e 

bebidas, sendo:
6.1) 13 itens da categoria “Entradas”, sendo 10 do 

grupo “pequenos salgados”; e 3 do grupo “pequenas 
porções”;

6.2) 5 itens da categoria “Sobremesas”, do grupo 
“pequenos doces”;

6.3) 6 itens da categoria “Bebidas”, sendo 1 do 
grupo de “água natural”, 2 do grupo “sucos de frutas 

naturais” e 3 do grupo “refrigerantes”.
atendimento no Município de Belém

serviço 
por pessoa 300 33,80 10.140,00

7

Item: 12807 Descrição: Buffet
almoço 1, com 9 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
7.1) 1 item da categoria “Entradas”, sendo do grupo 

“saladas”;
7.2) 2 itens da categoria “Pratos Principal”;

7.3) 3 itens da categoria “Acompanhamentos”;
7.4) 1 item da categoria “Sobremesas”;

7.5) 2 itens da categoria “Bebidas”, sendo 2 do grupo 
“sucos de frutas naturais”.

atendimento no Município de Belém

serviço 
por pessoa 1.500 58,50 87.750,00

8

Item: 12807 Descrição: Buffet
almoço 2, com 24 itens de alimentos e bebidas, 

sendo:
8.1) 8 itens da categoria “Entradas”, sendo do 

grupo “pequenos salgados”, e 3 do grupo “pequenas 
porções”;

8.2) 3 itens da categoria “Pratos Principais”;
8.3) 3 itens da categoria “Acompanhamentos”;

8.4) 3 itens da categoria “Sobremesas”, sendo do 
grupo “grandes sobremesas”

8.5) 7 itens da categoria Bebidas, sendo 1 grupos de 
“água natural”, 3 do grupo “sucos de frutas naturais” 

e 3 do grupo “refrigerantes”.
atendimento no Município de Belém

serviço 
por pessoa 200 67,80 13.560,00

9

Item: 12807 Descrição: Buffet
sobremesa grande - fornecimento de Grande sobre-
mesa para 20 pessoas (bolo ou pudim ou mousse ou 
torta ou similares) - atendimento nos municípios de 
ananindeua, Marituba, Benevides, santa Barbara, 
santa izabel, castanhal e nos distritos de icoaraci, 

Mosqueiro e outeiro

serviço 08 375,00 3.000,00

10

Item: 12807 Descrição: Buffet
sobremesa grande - fornecimento de Grande 

sobremesa para 20 pessoas (bolo ou pudim ou 
mousse ou torta ou similares) - atendimento no 

Município de Belém

serviço 50 290,00 14.500,00

11
Item: 12807 Descrição: Buffet

torta fria - fornecimento de torta fria para 20 pesso-
as - atendimento no Município de Belém

serviço 50 230,00 11.500,00

12

Item: 12807 Descrição: Buffet
torta fria - fornecimento de torta fria para 20 pes-
soas - atendimento nos municípios de ananindeua, 
Marituba, Benevides, santa Barbara, santa izabel, 
castanhal e nos distritos de icoaraci, Mosqueiro 

e outeiro

serviço 08 310,00 2.480,00

13

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente de 

camarão para 20 pessoas - atendimento no Município 
de Belém

serviço 10 580,00 5.800,00

14

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente de 

bacalhau para 20 pessoas - atendimento no Muni-
cípio de Belém

serviço 06 620,00 3.720,00

15

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente de 

frango para 20 pessoas - atendimento no Município 
de Belém

serviço 10 480,00 4.800,00

16

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente de 

queijo e presunto, ou queijo e peito de peru para 20 
pessoas - atendimento no Município de Belém

serviço 10 330,00 3.300,00

17

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente de 
filé para 20 pessoas - Atendimento no Município 

de Belém

serviço 10 590,00 5.900,00

18

Item: 12807 Descrição: Buffet
Prato quente - fornecimento de Prato quente 

de queijo e presunto, ou queijo e peito de peru 
para 20 pessoas - atendimento nos municípios de 
ananindeua, Marituba, Benevides, santa Barbara, 
santa izabel, castanhal e nos distritos de icoaraci, 

Mosqueiro e outeiro

serviço 03 580,00 1.740,00

19

Item: 12807 Descrição: Buffet
Pequenos doces - fornecimento do cento de Pe-

quenos doces (1 cento) - atendimento no Município 
de Belém

serviço 50 85,00 4.250,00

20

Item: 12807 Descrição: Buffet
Pequenos salgados - fornecimento do cento de 
Pequenos salgados (1 cento) - atendimento no 

Município de Belém

serviço 50 85,00 4.250,00

21

Item: 12807 Descrição: Buffet
Biscoitos doces - fornecimento do quilograma de 
Biscoitos doces (1 Kg) - atendimento no Município 

de Belém

serviço 30 50,00 1.500,00

22

Item: 12807 Descrição: Buffet
sucos de frutas - fornecimento de suco de frutas 

naturais para 20 pessoas (2 sabores) - atendimento 
no Município de Belém

serviço 90 65,00 5.850,00

23

Item: 12807 Descrição: Buffet
sucos de frutas - fornecimento de suco de frutas 

naturais para 20 pessoas (2 sabores) - atendimento 
nos municípios de ananindeua, Marituba, Benevides, 
santa Barbara, santa izabel, castanhal e nos distri-

tos de icoaraci, Mosqueiro e outeiro

serviço 10 75,00 750,00
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24

Item: 12807 Descrição: Buffet
refrigerante - fornecimento de refrigerante para 

20 pessoas (2 sabores) - atendimento no Município 
de Belém

 
serviço 90 43,00 3.870,00

25

Item: 12807 Descrição: Buffet
refrigerante - fornecimento de refrigerante para 20 
pessoas (2 sabores) - atendimento nos municípios 

de ananindeua, Marituba, Benevides, santa Barbara, 
santa izabel, castanhal e nos distritos de icoaraci, 

Mosqueiro e outeiro

serviço 10 48,00 480,00

Valor Global do Grupo Único r$284.120,00
 
Endereço da contratada: rua Veiga cabral, 1212-a, Batista campos, Be-
lém-Pa, cEP: 66.023-620, telefone: (91) 3225-1086/3241-4507, e-mail: 
asmulatas@yahoo.com.br.
ordenador responsável: cEsar BEcHara NadEr Mattar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 706095
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 003710-031/2021
 o 12º ProMotor dE JUstiÇa dE saNtrÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, torna público a instauração do Pro-
cEdiMENto adMiNistratiVo sob o siMP no  003710-031/2021, que se 
encontra a disposição na 12ª Promotoria de Justiça Cível, na Av. Mendonça 
furtado 3991, bairro liberdade, santarém/Pa.
PORTARIA de Instauração: 007/2021-MP/12ªPJCv.
data da instauração: 16/09/2021.
Objeto: Acompanhar as iniciativas do Poder Público e a APAE-Santarém no 
desenvolvimento dos serviços relacionados à oferta do ensino, como forma 
de tutelar interesses individuais indisponíveis e/ou coletivos, seja por meio 
da retomada do programa “Atendimento Educacional Especializado - AEE” 
ou qualquer outro programa com este fim.
tUlio cHaVEs NoVaEs
Promotor de Justiça titular do 12ª Cargo de Santarém

Protocolo: 706092
Portaria Nº 2954/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o pleito da Promotora de Justiça Natural do 2.º cargo de PJ cível e de 
defesa comunitária e cidadania de icoaraci em requerimento datado de 26/08/2021
coNsidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 56, IX, alínea “f” da Lei Complementar nº 057, de 6 de 
julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará)
coNsidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no combate ao crime organizado – GaEco
coNsidEraNdo a Notícia de fato siMP n.º 002141-131/2021
r E s o l V E:
aUtoriZar a participação do GaEco nas investigações referentes a Noti-
cia de fato n.º 002141-131/2021e dEsiGNar, com fundamento no art. 18, 
IX, “f” da Lei Complementar n.º 057, de 6 de julho de 2006 – Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, a ProMotora dE JUstiÇa aNa 
Maria MaGalHÃEs dE carValHo, coordENadora do GaEco, para, 
em conjunto ou isoladamente, prestar auxílio a Promotora de Justiça Natu-
ral do 2.º cargo de PJ cível e de defesa comunitária e cidadania de icoara-
ci, referente a Notícia de fato supramencionada, conforme as solicitações 
constantes no ofício n.º 352/2021-MP/GaEco encaminhado a Procurado-
ria-Geral de Justiça, em tudo respeitados os direitos e garantias que assis-
tem as pessoas envolvidas, conforme o previsto na legislação competente. 
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 17 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 706109
eXtrato de PUBLicaÇÃo da Portaria n.º 019/2021-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
 a ProMotora dE JUstiÇa titUlar do 1º carGo da ProMotoria dE 
JUstiÇa dE dEfEsa das PEssoas coM dEficiÊNcia E dos idosos, E 
dE acidENtEs dE traBalHo da caPital, dra. socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a PORTARIA n.º 019/2021-MP/1ªPJDIAT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000388-112/2021-MP/1ªPJDIAT/BELÉM-PA, que se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, n.º 36, 
anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 019/2021
data da instauração: 14/09/2021
Objeto: Garantir ao Sr. CELSO PEREIRA DOS SANTOS, pessoa idosa, 63 
(sessenta e três) anos de idade, paciente do Sistema Único de Saúde – 
sUs (cNs n.º 702902523197674), diagnosticado com ca de Bexiga (cid 
c-67), a realização do EXaME de citoscoPia, conforme laudo de solicita-
ção/autorização de Procedimento ambulatorial anexado aos autos.
Promotora de Justiça: dra. socorro de Maria Pereira Gomes dos santos.

Protocolo: 706076

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 007/2021-MP/9ªPJ/stM 
inquérito civil  siMP 013927-031/2017
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 013927-
031/2017, 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 007/2021-MP/9ºPJ/stM.
investigado: José Maria ferreira lima
assunto: “ apurar suposta atuação funcional em favor de interesse priva-
do, na condição de Procurador-Geral do Município de santarém, no ano 
2016, quando veiculou petição em ação de indenização por danos mate-
riais envolvendo particulares, na qual consta requerimento para atuar no 
polo passivo da demanda, a despeito de não ter sido veiculada pretensão 
contra o Município de santarém, fato passível de subsunção ao art. 11 da 
Lei 8.429/1992.”
diEGo BElcHior fErrEira saNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 706082
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 28/2021-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com 
amparo nas disposições do art. 129, iii, da cf, art. 8º, da lei 7.347/1985, 
art. 25, IV, alínea “a”, da Lei 8.625/1993, Resolução CNMP nº 23/2007 e 
resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Estado 
do Pará, instaura o Procedimento administrativo para acompanhamento 
de direito individual indisponível nº 000224-352/2021, que visa apurar 
possível violação de direitos da adolescente d.M.d.c, de 12 anos, suposta-
mente vítima do crime do art. 241-do Eca. 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: 706087
Portaria Nº 2914/2021-MP/PGJ
CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.160, de 06 de janeiro 
de 2021, lei orçamentária anual do Exercício de 2021, que estabelece que as 
aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentárias dos órgãos dos 
Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da defensoria Pú-
blica e dos demais órgãos constitucionais independentes, referidas neste artigo, 
serão autorizadas por ato próprio dos seus respectivos representantes, 
r E s o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 9.200.000,00 (Nove 
milhões e duzentos mil reais), para atender a programação do orçamento vi-
gente do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:

ProG. dE NatUr.
ft Pi

Valor
traBalHo da dEsP. solicit.

12101.03.091.1494.8758 339014 101 1000028758c 300.000,00
12101.03.091.1494.8758 339014 101 1000208758c 300.000,00
12101.03.091.1494.8758 339036 101 1000008758c 50.000,00
12101.03.091.1494.8758 339039 101 1000008758c 850.000,00
12101.03.122.1494.8760 339030 101 1000208760c 100.000,00
12101.03.331.1494.8942 339046 101 1000208942c 3.600.000,00
12101.03.122.1494.8760 339030 101 1000198760c 370.000,00
12101.03.122.1494.8760 449052 101 1000198760E 3.630.000,00

total da sUPlEMENtaÇÃo                                                         9.200.000,00
 
art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação 
mencionada no art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da 
anulação parcial das dotações consignadas no orçamento vigente do 
Ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o 
estabelecido no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir:

ProG. dE NatUr.
ft Pi

Valor
traBalHo da dEsP. solicit.

12101.03.091.1494.8945 319092 101 1000208945P 5.200.000,00
12101.03.122.1494.8760 449052 101 1000088760E 4.000.000,00

total do caNcElaMENto    9.200.000,00
 
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém - Pará, 16 dE sEtEMBro dE 2021, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705743
Portaria Nº 2930/2021-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o pleito da Promotora de Justiça Natural de ourém, protocolizado 
no Ministério Público do Estado do Pará sob o n.º 12259/2021, no dia 25/08/2021;
coNsidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c 
o disposto no artigo 56, IX, alínea “f” da Lei Complementar nº 057, de 6 
de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO;
coNsidEraNdo a Notícia de fato siMP n.º 000020-144/2019,
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r E s o l V E:
aUtoriZar a participação do GaEco nas investigações referentes a No-
ticia de fato n.º 000020-144/2019 e dEsiGNar, com fundamento no art. 
18, IX, “f” da Lei Complementar n.º 057, de 6 de julho de 2006 – Lei Or-
gânica do Ministério Público do Estado do Pará, a ProMotora dE JUsti-
Ça aNa Maria MaGalHÃEs dE carValHo, coordENadora do GaEco, 
para prestar auxílio, em conjunto ou isoladamente, à Promotora de Justi-
ça Natural de ourém, referente a Notícia de fato n.º 000020-144/2019, 
conforme as solicitações protocolizadas neste Órgão Ministerial sob o n.º 
12259/2021, no dia 25/08/2021 e 13189/2021, data de 09/09/2021, 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, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705774
Portaria Nº 2933/2021-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural de terra santa, 
nos termos do Oficio n.º 346/2021-MP/PJTS, datado de 30/08/2021;
coNsidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c 
o disposto no artigo 56, IX, alínea “f” da Lei Complementar nº 057, de 6 
de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO;
coNsidEraNdo a Notícia de fato siMP n.º 000625-043/2021,
r E s o l V E:
aUtoriZar a participação do GaEco nas investigações referentes a Noticia 
de fato n.º 000625-043/2021 e dEsiGNar, com fundamento no art. 18, iX, 
“f” da Lei Complementar n.º 057, de 6 de julho de 2006 – Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, a ProMotora dE JUstiÇa aNa Maria 
MAGALHÃES DE CARVALHO, COORDENADORA DO GAECO, para, em conjun-
to ou isoladamente, prestar auxílio ao Promotor de Justiça Natural de terra 
santa, referente a Notícia de fato supramencionada, conforme as solicitações 
constantes no ofício n.º 353/2021-MP/GaEco encaminhado a Procuradoria-
Geral de Justiça, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as 
pessoas envolvidas, conforme o previsto na legislação competente. 
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705771
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 resUMo da Portaria Nº 113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a iNstaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
000007-113/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000007-113/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
Investigado: Depósito Cametá; Carlos Eduardo Santos Jaste; Davison.
Objeto de Investigação: Apurar suposta prática do crime de poluição sonora.
Belém, 15 de setembro de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.
   

Protocolo: 705855
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 30/2021-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com 
amparo nas disposições do art. 129, iii, da cf, art. 8º, da lei 7.347/1985, 
art. 25, IV, alínea “a”, da Lei 8.625/1993, Resolução CNMP nº 23/2007 
e resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Es-
tado do Pará, ProMoVE a instauração de iNQUÉrito ciVil PÚBlico nº 
000044-352/2021, destinado a apurar a suposta ocorrência de infração 
aos princípios da isonomia e da eficiência no estabelecimento de critério de 
pagamento de vencimentos atrasados, em benefício de servidores sindica-
lizados, bem como possível infração aos ditames da lei complementar nº 
101/2000, ao não efetuar o pagamento dos vencimentos e não resguardar 
valor suficiente para tanto. 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: 705883

extrato do declínio de atribuição proferido no inquérito civil nº-
000124-151/2016-MPPA, para fins ciência ficta do interessado.
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 o 
declínio de atribuição do inquérito civil nº000124-151/2016-MPPa, para 
fins de cientificação da interessada: ROSÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS.
Procedimento: inquérito civil nº 000124-151/2016-MPPa
data: 04/02/2021
interessada: rosÂNGEla PErEira dos saNtos
informa: os termos do declínio de atribuição se encontra disponível no 4º 
cargo da PJdPPMa, em atenção ao art. 2º, §2 º da resolução 005/2014-csMP.
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: 705879
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 RESUMO DA PORTARIA Nº 106/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
 o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a coNVErsÃo do Procedimento Preparatório nº 
000895-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU em INQUÉRITO CIVIL, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Inquérito Civil nº 000895-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: cErBras aMaZoNia coMÉrcio E EXP. dE MadEiras EM GEral ltda.
Objeto de Investigação: Apurar os delitos noticiados pela Superintendência 
do iBaMa, por meio do auto de infração nº 9096905-E, com a descrição 
da prática do crime de apresentação de informação falsa em sistema oficial 
de controle, sisflora.
 Belém, 27 de agosto de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.
   

Protocolo: 705835
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 RESUMO DA PORTARIA Nº 107/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
 o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a coNVErsÃo do Procedimento Preparatório nº 
000513-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU em INQUÉRITO CIVIL, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Inquérito Civil nº 000513-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: Padaria  MoUra
Objeto de Investigação: Apurar possível poluição atmosférica imputada à 
Panificadora MOURA.
Belém, 27 de agosto de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.
   

Protocolo: 705837
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
RESUMO DA PORTARIA Nº 110/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
 o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a coNVErsÃo do Procedimento Preparatório nº 
000437-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU em iNQUÉrito ciVil, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Inquérito Civil nº 000437-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
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Investigado “ASPERVAC”
Objeto de Investigação: Apurar a ocorrência de poluição ambiental
Belém, 31 de agosto de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.   

Protocolo: 705846
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
  RESUMO DA PORTARIA Nº 112/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
 o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a iNstaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
004405-031/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 004405-031/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
Investigado: JUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EPP;
Objeto de Investigação: Apurar suposta prática de crime ambiental prati-
cada, em tese, por JUá iNdÚstria E coMÉrcio dE MadEiras EPP.
Belém, 15 de setembro de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.
   

Protocolo: 705852
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 RESUMO DA PORTARIA Nº 111/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
 o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a coNVErsÃo do Procedimento Preparatório nº 
000649-125/2019-MP/2ªPJ/MA/PC/HU em INQUÉRITO CIVIL, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Inquérito Civil nº 000649-125/2019-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: cEMal coMÉrcio EcolÓGico dE MadEira
Objeto de Investigação: Apurar a suposta prática do crime de inserção de 
informações falsas no sistema sisflora
Belém, 01 de setembro de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.
   

Protocolo: 705850
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 RESUMO DA PORTARIA Nº 109/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
 o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a coNVErsÃo do Procedimento Preparatório nº 
000535-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU em INQUÉRITO CIVIL, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Inquérito Civil nº 000535-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado cosMoraMa Vidros E EsPElHos ltda
Objeto de Investigação: Apurar possível prática de poluição sonora
Belém, 31 de agosto de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.
   

Protocolo: 705843

ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 rESUMO DA PORTARIA Nº 108/2021-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
 o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a coNVErsÃo do Procedimento Preparatório nº 
000478-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU em INQUÉRITO CIVIL, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Inquérito Civil nº 000478-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: B&B iNdÚstria dE MadEiras ltda - EPP
Objeto de Investigação: Apurar acerca da inserção de informação falsa no 
sistema sisflora-sEMas-Pa.
Belém, 31 de agosto de 2021.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.
   

Protocolo: 705840
Portaria Nº 2932/2021-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
7247/2021, em 25/05/2021;
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l V E:
coNcEdEr à servidora JoElMa cordEiro VaraNda cardoso, ocupan-
te do cargo de auxiliar de Enfermagem, lotada no departamento Médico 
Odontológico, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, 
alínea “a”, da Lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior delibera-
ção e enquanto desempenhar suas atividades junto àquele Departamento, 
a contar de 15/09/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 16 de setembro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 705832
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 044/2021-MP/11ªPJ/stM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000051-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
PORTARIA nº 044/2021-MP/11ªPJ/STM
Interessados: Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos; Anônimo
Assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar medidas 
cabíveis, a fim de assegurar a restrita obediência à legislação referente 
à nomeação dos membros do Conselho Municipal do Idoso de Mojuí dos 
Campos/PA, resguardando, via de sequência, os direitos da pessoa idosa.
LARISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 705905
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 045/2021-MP/11ªPJ/stM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000052-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
PORTARIA nº 045/2021-MP/11ªPJ/STM
Interessados: Jesuila Correa Ribeiro; Hospital Regional do Baixo Amazo-
nas; Secretaria Municipal de Santarém
Assunto: objetivando apurar informações prestadas pela requerente e ado-
tar medidas cabíveis, a fim de assegurar à pessoa com transtorno mental 
Jesuíla Corrêa Ribeiro os direitos referidos no artigo 1º e parágrafo único, 
do artigo 2º da lei 10.216/01.
LARISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 705909
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..

MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas dos MUNicÍPios 
do estado do ParÁ

.

errata 
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 009/2018

Extrato do 8º termo aditivo ao contrato Nº 009/2018, publicado no doE nº 34.693, 
de 09 de setembro de 2021.
onde se lê: r$44.521,52 (quarenta e quatro mi, quinhentos e vinte um reais e 
cinquenta e dois centavos) 
Leia-se: R$44.253,88 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais 
e oitenta e oito centavos)                   

Belém, 17 de setembro de 2021
Maria regina cunha

Procuradora-Geral, em exercício
Protocolo: 706152

.

.

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2021-Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa por meio da secretaria Municipal de saúde torna 
público que às 09h do dia 06 de outubro de 2021, realizará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, regido pela lei 10.520/2002, decreto 10.024/2019 e 
subsidiariamente a lei 8.666/93 do tipo menor preço por item, no modo de disputa 
aberto para registro de Preços Para Eventual contratação de Empresa para forneci-
mento de Material de Higiene e limpeza d descartáveis, para atender as necessida-
des da secretaria municipal de saúde. os interessados poderão obter o texto integral 
do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do tri-
bunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sala 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL junto a Prefeitura Municipal de Abaete-
tuba, situada na rua siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP 68440-000, no horário 
de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. informações por e-mail: pregoeiroaba-
etetuba@gmail.com. ord. de despesas: Maria Francinete carvalho Lobato.

eXtratos de coNtratos 
Processo adMiNistratiVo Nº 071/2021-PMa 

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021- srP 
Objeto: Registro de preço para futura ou eventual Aquisição Parcelada de Gêneros 
alimentícios, destinados a atender às necessidades da secretaria Municipal de saú-
de do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 
05.105.127/0001-99, com Interveniência da Secretaria Municipal Saúde - SESMAB.  
Contratada: Contrato nº 2021/144-PE-PMA - A. M. L. Araujo, CNPJ 20.548.634/0001-
90, Valor Global de r$ 49.760,96 (quarenta e nove mil e setecentos e sessenta reais 
e noventa e seis centavos). Vigência: 10/09/2021 a 31/12/2021. ordenadora de 
desp. Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 071/2021-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021- srP 

Objeto: Registro de preço para futura ou eventual Aquisição Parcelada de Gêneros 
alimentícios, destinados a atender às necessidades da secretaria Municipal de saú-
de do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 
05.105.127/0001-99, com Interveniência da Secretaria Municipal Saúde - SESMAB.  
contratada: contrato nº 2021/145-PE-PMa - Mar & terra comercio de alimentos 
Eireli, cNPJ: 01.591.822/0001-57 Valor Global de r$ 189.535,70 (cento e oitenta e 
nove e quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos). Vigência: 10/09/2021 a 
31/12/2021. ord. desp.: Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 071/2021-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021- srP 

Objeto: Registro de preço para futura ou eventual Aquisição Parcelada de Gêneros 
alimentícios, destinados a atender às necessidades da secretaria Municipal de saú-
de do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 
05.105.127/0001-99, com Interveniência da Secretaria Municipal Saúde - SES-
MaB.  contratada: contrato nº 2021/146-PE-PMa - J duarte da silva Eireli, cNPJ: 
39.307.875/0001-76, Valor Global de R$ 393.697,90 (trezentos e noventa e três 
mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa centavos). Vigência: 10/09/2021 a 
31/12/2021. ord. desp.: Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 071/2021-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021- srP 

Objeto: Registro de preço para futura ou eventual Aquisição Parcelada de Gêne-
ros alimentícios, destinados a atender às necessidades da secretaria Municipal de 
saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município de abaetetuba/Pa, 
CNPJ 05.105.127/0001-99, com Interveniência da Secretaria Municipal Saúde - 
sEsMaB.  contratada: contrato nº 2021/147-PE-PMa - sebastiao Q. ferreira, cNPJ: 
07.137.759/0001-60, Valor Global de e r$ 81.209,96 (oitenta e um mil e duzentos 
e nove reais e noventa e seis). Vigência: 10/09/2021 a 31/12/2021. ord. desp. 
Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 071/2021-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021- srP 

Objeto: Registro de preço para futura ou eventual Aquisição Parcelada de Gêne-
ros alimentícios, destinados a atender às necessidades da secretaria Municipal 
de saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município de abaetetuba/
Pa, CNPJ 05.105.127/0001-99, com Interveniência da Secretaria Municipal Saú-
de - sEsMaB.  contratada: contrato nº 2021/148 -PE-PMa - r. da silva Nasci-
mento acougue Eireli, cNPJ: 38.176.587/0001-67, Valor Global de r$ 60.889,60 
(Sessenta mil e oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Vigência: 
10/09/2021 a 31/12/2021. ord. desp: Maria Francinete carvalho Lobato.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do extrato da ata de registro de Preço nº 017/2021.  Pregão 
eletrônico - srP Nº 016-2021/sesMaB/FMs, circulado em 02/09/2021 no 
d.o.U, seção 3, nº 167, pág. 249, Jornal diário do Pará, caderno economia, pág. 
B10e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Pág.9, Nº 2817 do Pregão 
Eletrônico nº 016/2021. oNde se LÊ: Pregão Eletrônico srP nº 017-2021/sEs-
MaB/fMs. Leia-se: Pregão Eletrônico srP Nº 016-2021/sEsMaB/fMs. Maria 
Francinete carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde.

Na publicação do extrato da ata de registro de Preço nº 018/2021. Pregão 
eletrônico - srP Nº 016-2021/sesMaB/FMs, circulado em 02/09/2021 publi-
cado no d.o.U seção 3, nº 167, pág. 249, Jornal diário do Pará, caderno eco-
nomia, pág. B10 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Pág. 9, Nº 
2817do Pregão Eletrônico nº 016/2021. oNde se LÊ:Pregão Eletrônico srP 
Nº 018-2021/sEsMaB/fMs. Leia-se: Pregão Eletrônico srP Nº016-2021/sEs-
MaB/fMs. Maria Francinete carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde.

Na publicação extrato da ata de registro de Preço Nº 019/2021. Pregão 
eletrônico - srP Nº 016-2021/sesMaB/FMs, circulado em 02/09/2021 pu-
blicado no d.o.U seção 3, nº 167, pág. 249, Jornal diário do Pará, caderno eco-
nomia, pág. B10 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Pág.10, Nº 
2817 do Pregão Eletrônico nº 016/2021. oNde se LÊ: Pregão Eletrônico srP Nº 
018-2021/sEsMaB/fMs. Leia-se: Pregão Eletrônico srP Nº 016-2021/sEs-
MaB/fMs. Maria Francinete carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde.

Na publicação extrato da ata de registro de Preço nº 020/2021. Pregão 
eletrônico - srP nº 016-2021/sesMaB/FMs, circulado em 02/09/2021 
no d.o.U seção 3, nº 167, pág. 249, Jornal diário do Pará, caderno economia, 
pág. B10 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Pág. 10, Nº 2817do 
Pregão Eletrônico nº 016/2021. oNde se LÊ: registro de Preço nº 019/2021. 
Pregão Eletrônico srP Nº 020-2021/sEsMaB/fMs. Leia-se: registro de Preço 
nº 020/2021. Pregão Eletrônico srP N º 016-2021/sEsMaB/fMs. Maria Fran-
cinete carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 706234

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-Pe-PMa 
Objeto: Registro de Preços para Eventual e futura aquisição de Produtos Pecuários, 
Agrícolas, Piscicultura e Pesca, conforme condições, quantidades e especificações 
constantes dos itens deste Termo de Referência, para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de agricultura, Pecuária, abastecimento e Pesca de abaetetuba/
Pa.  Nos termos da ata da sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licita-
ção e julgamento da proposta à respectiva vencedora. Desse modo, satisfazendo a 
lei e ao mérito, a Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-
99, por meio da Excelentíssima Prefeita Municipal, sra. francineti Maria rodrigues 
carvalho, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico srP Nº 
022/2021- PE-PMA à adjudicatária: Alianca Comercio de Produtos Alimenticios Eireli, 
cNPJ 28.883.686/0001-25, vencedora dos lotes: lote i - suíno (r$ 14.499,00), 
lote ii- Pato (r$ 12.500,00), lote iii - aves (r$ 67.182,00), lote iV- ração (r$ 
118.876,96), lote V - Produtos Pecuários (r$ 91.766,55), lote Vi - (r$ 352.520,00), 
lote Vii - sementes Para Produção de Hortaliças (r$ 87.891,70), lote Viii - Equipa-
mentos Necessários em coleta de amostras indeformadas de solo (r$ 7.921,34), 
lote iX- Materiais de apoio ao Produtor (r$ 223.244,55), lote X- fertilizante Para 
Hidroponia (R$ 10.244,73), Lote XI- Epì S Agropecuários (R$ 12.171,71), Lote 
Xii- Equipamentos: drone. GPs E sonda (r$ 69.220,28), lote Xiii- Panagem 
(r$ 62.325,00), lote XiV - alevinos (r$ 19.749,00), lote XV- tanque rede (r$ 
78.765,25) e lote Xvi - ração (r$ 36.627,75). ordenador de despesas: Franci-
neti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 706230

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 009/2021. Processo nº 062/2021 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços em Ti-Tec-
nologia da informação, com oferta de um sistema Municipal de Habitação-sishab, 
Para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa.  funda-
mento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: para 
a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza 
singular. Ratificação em 14/09/2021, pela Prefeita Municipal de Abaetetuba a Sra. 
francineti Maria rodrigues carvalho. contratada: E-combr soluções Em tecnologia 
ltda, cNPJ 07.635.117/0001-90. Valor Global: r$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e 
duzentos reais). Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita de abaetetuba.

retiFicaÇÃo. 
Na publicação do dia 14/09/2021 publicado no d.o.U, seção 3, Nº 174, pág. 
238, doE/Pa Nº 34.697, pag. 119, Jornal diário do Pará, caderno Economia, 
pág. B8 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Pág. 6, Nº 2824do Pro-
cesso 095/2021-sEMad. oNde se LÊ: Extrato de inexigibilidade de licitação nº 
010-2021. Leia-se: Extrato de inexigibilidade de licitação nº 011-2021. 
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita de abaetetuba.

Protocolo: 706231
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PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

decorrente: tomada de Preço nº 002/2019. contratante: Prefeitura Municipal 
de Abaetetuba/Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Objeto: Contrata-
ção de Empresa Especializada para a conclusão de 01 (Uma) Quadra Poliesportiva 
coberta e com Vestiário, na Escola Mendes contente localizada no Município de 
abaetetuba/Pa de acordo com o termo de compromisso 206480/2013. origem: 
contrato nº 2019/080. contratado: r. r. cardoso Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
26.886.785/0001-35. 8º Termo Aditivo a prorrogação de prazo de vigência de con-
trato celebrado entre as partes de 06/06/2021 a 06/09/2021; consoante com Art. 
57, ii,§ 2°, da lei 8.666/93. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário 
Municipal de educação, cultura e desporto.

Protocolo: 706232

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

decorrente: Pregão Presencial nº 012/2017. contratante: Prefeitura Munici-
pal de Abaetetuba/Fundo Municipal de Obras. Objeto: Prestação de Serviços de 
coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) com uso 
de Caminhões Compactadores e Contêiner Estacionário, Para Atendimento das 
Necessidades da secretaria Municipal de obras e Viação Pública no Município de 
abaetetuba/Pa. origem: contrato nº 2017/012. contratado: transcidade servi-
ços ambientais Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 03.307.987/0001-57. 5º termo 
Aditivo a prorrogação de prazo de vigência de contrato celebrado entre as partes 
de 04/09/2021 a 04/01/2022; consoante com Art. 57, II,§ 2°, da Lei 8.666/93. 
Zenilda trindade da costa - secretária Municipal de obras e Viação.

Protocolo: 706233

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÁGUA AZUL DO NORTE

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de ÁGUa aZUL do Norte
aViso de cHaMada PÚBLica Nº 072/2021-000002

a c.P.L. da PMaaN torna pública a chamada Pública nº 072/2021-000002. 
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empre-
endedor familiar rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional 
de alimentação Escolar- PNaE. Em consonância com o §1° do art.14 da lei 
n°11.947/2009 e nas resoluções cd/fNdE n° 26/2013 e cd/fNdE n°4/2015 e 
lei 8.666/93. os interessados (Grupos formais, informais ou fornecedor indivi-
dual) deverão apresentar a documentação para Habilitação e Projeto de Venda 
no departamento de licitação da Prefeitura Municipal de água azul do Norte, 
localizada na av. lago azul s/n centro de água azul do Norte-Pa, no período de 
20 de setembro a 05 de outubro de 2021 (dia 05/10 até as 08h59min). abertura 
dos envelopes: dia 05/10/2021 às 09h00min. os interessados poderão adquirir o 
Edital completo tanto no e-mail (licitacao.pmaan@gmail.com), ou junto à Comis-
são Permanente de licitação do Município de água azul do Norte. Monica denise 
christmann - Presidente.

Protocolo: 706236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado de aNÁLise e JULGaMeNto de ProPostas (resUMido)

toMada de PreÇosN°. 2-005/2021 
Objeto: execução da seguinte obra: reforma e readequação do Ginásio Polies-
portivo de Barcarena, localizado à rua almeida de Moraes, entre travessas santo 
antônio e são francisco. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, através de sua 
comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos técnicos da sEMdUr, 
em conformidade com a lei nº. 8.666/93 e disposições do edital, torna público 
aos interessados que, após análise das propostas de preços apresentadas pelas 
09 (nove) empresas habilitadas no processo licitatório em epígrafe, julgou duas 
propostas como desclassificadas por descumprirem algumas exigências contidas 
no item 14 do edital. as propostas apresentadas pelas outras sete empresas 
habilitadas foram classificadas. Os motivos que ocasionaram as desclassificações 
estão no resultado completo de análise e julgamento das propostas que poderá 
ser adquirido na sala da cPl, no endereço descrito no edital, bem como no portal 
da transparência da prefeitura (Governo Transparente) e no portal do jurisdicio-
nado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”). Os representantes das 09 (nove) em-
presas habilitadas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, 
interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis conta-
dos a partir da data de publicação deste ato administrativo (resultado resumido) 
na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 27 de setembro de 2021, 
conforme art. 109, inciso I, alínea “b”, c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. As propostas 
das nove empresas estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência 
da prefeitura. caso os interessados queiram acessar algum outro documento do 
processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdiciona-
do do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, 
nessa hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos 
que entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações e con-
tratos, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou enviem para o e-mail: 
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.braté as 17:00h do último dia que as empresas 
têm para entregá-los (27/09/2021).Para confirmarmos o recebimento dos recur-
sos via e-mail, as recorrentes deverão informar à cPl por um dos telefones: (91) 
99393-6685 - (91) 3753-3341. thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

Protocolo: 706237

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM

.

GUarda MUNiciPaL de BeLÉM
eXtrato do coNtrato Nº 10/2021-GMB

contrato nº 10/2021, Pregão eletrônico nº 20/2021, fundamentação le-
gal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Alterações subsequentes, Objeto: AQUISIÇÃO DE 
PISTOLAS .380 em execução ao convênio nº 001/2018-SEGUP/GMB- de acordo 
com as condições constantes no Processo administrativo nº 1157/2020, Valor: 
r$ 399.999,60 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove re-
ais e sessenta centavos). Data da Assinatura: 10/09/2021. Vigência: 10/09/2021 
a 29/04/2022. dotação orçamentária: 06.122.003.2060 - rEaParElHaMENto 
da GUarda MUNiciPal dE BElÉM Natureza da despesa: 44.90.52.07. fonte do 
Recurso: 2520010500 CONTRATADA: TAURUS ARMAS S.A. - Av. São Borja nº 
2181, prédio a, distrito industrial, cEP: 93035-411, são Leopoldo/rs orde-
Nador: JoeL MoNteiro riBeiro.
fiscal dE coNtrato

eXtrato da Portaria 
Nº 524/2021– GMB/PMB - BeLÉM, 10/09/2021

o iNsPetor GeraL da GUarda MUNiciPaL de BeLÉM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem, em especial pelos decretos nº. 75.004-PMB, 
de 21 de março de 2013 e decreto nº 78.881 de 24 de fevereiro de 2014. art. 
1º- designar os servidores Marcos aNtÔNio dos saNtos liMa, matrícula nº 
0026069-016, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, GM-01 classe 
V, lotado na divisão de operações-doP da Guarda Municipal de Belém, JorGE 
MarQUEs raMos, matrícula 0023639-016, ocupante do cargo de Guarda Muni-
cipal, GM-01 classe V, lotado na armaria/GMB e o servidor EValdo carValHo 
fUrtado, matricula nº 0026638-010 inspetor chefe da divisão de Ensino da 
Guarda Municipal de Belém, sob a presidência do primeiro, comporem a Comis-
são para recebimento das Pistolas .380 decorrente do contrato nº 010/2021-
GMB - empresa taUrUs arMas s.a, cNPJ: 92.781.335/0001-02, em execução 
ao Convênio nº 001/2018 – SEGUP/GMB. JoeL MoNteiro riBeiro - ins-
petor Geral da Guarda Municipal de Belém. Portaria na íntegra, acostada 
aos autos do Processo nº 1157/2020-GMB.

Protocolo: 705764
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/Pa

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021
o Município de Brasil Novo/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, torna pú-
blico a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal para a seleção e con-
tratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física, para prestação de Serviços de 
transporte Escolar em vias Urbana e rural do município de Brasil Novo/Pa, por 
meio de locação de veículo tipo caminhonete ou caminhão, devidamente adap-
tado, incluindo motorista, durante 97 (noventa e sete) dias letivos, empresas: 
EdUca traNsPortEs ltda cNPJ/Mf 13.538.690/0001-89, com o valor total 
de R$ 176.844,58; BM LOCACOES EIRELI CNPJ/MF 20.548.634/0001-90, com o 
valor total de R$ 486.746,00; ARLITO FERREIRA NERES 56747748204  CNPJ/MF 
29.410.247/0001-68, com o valor total de R$ 25.260,74;  EVANDRO MENEZES 
dos saNtos62020870215 cNPJ/Mf 29.373.145/0001-10, com o valor total de 
r$ 30.011,80 e ViValdo dE s saNtos & cia ltda cNPJ/Mf 11.506.620/0001-
13, com o valor total de r$ 165.438,08. Brasil Novo/Pa, 19 de agosto de 2021.

WedersoN NoiMiNcHe
secretário Municipal de Educação

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021

oBJEto: sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal para 
a seleção e contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física, para prestação de 
serviços de transporte Escolar em vias Urbana e rural do município de Brasil 
Novo/Pa, por meio de locação de veículo tipo caminhonete ou caminhão, devida-
mente adaptado, incluindo motorista, durante 97 (noventa e sete) dias letivos. 
ata de reGistro de PreÇos Nº 028/2021 - EMPrEsa: EdUca traNsPor-
tEs ltda cNPJ nº 13.538.690/0001-89, com o valor total de r$ 176.844,58 (cento 
e setenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centa-
vos); ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021 - EMPRESA: BM LOCACOES 
EirEli cNPJ nº 20.548.634/0001-90, com o valor total de r$ 486.746,00 (Quatro-
centos e oitenta e seis mil setecentos e quarenta e seis reais); ATA DE REGISTRO DE 
PrEÇos Nº 030/2021 - EMPrEsa: arlito fErrEira NErEs 56747748204 cNPJ 
nº 29.410.247/0001-68, com o valor total de r$ 25.260,74 (Vinte e cinco mil du-
zentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos); ATA DE REGistro dE PrEÇos 
Nº 032/2021 - EMPrEsa: EVaNdro MENEZEs dos saNtos 62020870215 cNPJ 
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nº 29.373.145/0001-10, com o valor total de r$ 30.011,80 (trinta mil, onze reais 
e oitenta centavos) e ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 031/2021 - EMPrEsa: Vi-
Valdo dE s. saNtos & cia ltda cNPJ nº 11.506.620/0001-13, com o valor total 
de r$ 165.438,08 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e 
oito centavos). Validade da ata de registro de Preços 12 meses.

WedersoN NoiMiNcHe
secretário Municipal de Educação

Protocolo: 706239
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

terMo aditiVo ao coNtrtao Nº 1109002-2020 
toMada de PreÇo Nº 002-2020 

Objeto: Prestação de serviços de construção de uma Praça, com monumento do 
cristo no Município de capanema/Pa. Empresa: fenix logistica comercio e loca-
ções de Máquinas Eireli, cNPJ nº 09.368.158/0001-93. fundamento legal: art. nº 
57, parágrafo 1º, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 06 (seis) meses. Data da 
assinatura: 09/09/2021.

terMo aditiVo ao coNtrtao Nº 1109003-2020 
toMada de PreÇo Nº 003-2020

Objeto: Construção da Praça de Eventos e Lazer no Bairro de Nazaré no Município 
de capanema/Pa. Empresa: fenix logistica comercio e locações de Máquinas Eireli, 
cNPJ nº 09.368.158/0001-93. fundamento legal: art. Nº 57, parágrafo 1º, inciso 
II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 06 (seis) meses. Data da Assinatura: 09/09/2021.

Protocolo: 706240

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 1º aditivo. Número do contrato: 2020.271001, referente a tP nº 
007/2020- PMcP. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço - Pa. con-
tratado: H de a Mendonça comercio e serviços, cNPJ nº nº 17.539.314/0001-
60. O presente Termo Aditivo objetiva o acréscimo do valor do contrato de R$ 
495.273,99(quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e 
noventa e nove centavos) passando o valor do contrato ser r$ 2.134.334,10(dois 
milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e dez centa-
vos) com vigência de 13 de setembro de 2021 até A 27/10/2021, nos termos do 
art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

Protocolo: 706241

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da secretaria Municipal 
de suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório do tipo 
menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 075/2021/
PMC, cujo objeto é a Contratação de Tubos De Concreto Armado e Blocos Vaza-
dos, destinado a atender as necessidades da secretaria Municipal de obras e 
Urbanismo e sub Prefeituras apeu e Jaderlandia, Neste Município de castanhal/
Pará, Por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances 
no dia 04/10/2021às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: www.
castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir 
da data da publicação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Pre-
feitura Municipal de castanhal.
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da secretaria Municipal 
de suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório do tipo 
menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 076/2021/
PMC, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimen-
to e instalação de Equipamentos de academia de Esporte Neste Município de 
castanhal/Pará. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divul-
gação das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 01/10/2021às 
09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br 
e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. 
sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
castanhal.

Protocolo: 706242

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtrato Nº 214/2021 - t M seiXas aLVes soUsa eireLi

cNPJ: 25.221.853/0001-84. oBJEto: aquisição de 02 (dois) veículos zero km, 
tipo pick up 04 (quatro) portas, ano de fabricação/modelo no mínimo 2020/2021, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus 
anexos, para atender a secretaria Municipal de Educação do Município de cuma-
ru do Norte - PA.  Valor total R$ 214.543,00. Vigência: início 14/09/2021 e tér-
mino 31/12/2021.  José ribamar silva de sousa.  secretário Municipal de 
saúde.  cumaru do Norte - Pa, 15 de setembro de 2021.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

coNtrato Nº 213/2021 - t M seiXas aLVes soUsa eireLi 
cNPJ: 25.221.853/0001-84. oBJEto: aquisição de 02 (dois) veículos zero km, 
tipo pick up 04 (quatro) portas, ano de fabricação/modelo no mínimo 2020/2021, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus 
anexos, para atender a secretaria Municipal de Educação do Município de cuma-
ru do Norte - PA.  Valor total R$ 214.543,00. Vigência: início 14/09/2021 e térmi-
no 31/12/2021.  augusta elias P. de s. Martins.  secretaria Municipal de 
educação. cumaru do Norte - Pa, 15 de setembro de 2021.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
o MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. Processo nº 044/2021, 
PreGÃo eLetrÔNico nº 034/2021. ata de registro de Preços Nº 068-
2021.  t M sEiXas alVEs EirEli, cNPJ n°. 25.221.853/0001-84. oBJEto: re-
gistro de preço para aquisição de 08 (oito) veículos zero km tipo pick up 04 (qua-
tro) portas, ano de fabricação/modelo no mínimo 2020/2021, para o Município 
de Cumaru do Norte - PA. Valor: R$ 858.172,00. Vigência: De: 14/09/2021 a 
14/09/2022. assinatura: 14/09/2021.

Protocolo: 706249

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de itUPiraNGa 

através da pregoeira, torna pública a licitação nos termos da lei federal 8.666/93, 
tipo: menor preço. PE/Pregão Eletrônico nº PE 9/2021-044 FMS. Objeto: AQUI-
siÇÃo dE cÂMaras rEfriGEradas Para as salas dE iMUNiZaÇÃo da rEdE 
dE frio, coNforME ProPosta Nº 11.851.575.0001/19-002 do MiNistÉrio 
da saÚdE, VisaNdo atENdEr as dEMaNdas do sEtor dE iMUNiZaÇÃo 
da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE. abertura: 01/10/2021 às 08h30min. o 
edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br no site www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e 
também através da equipe de pregão, na sala da CPL AV. 14 de julho, 12, Centro, 
no horário de expediente.

itupiranga, 17 de setembro de 2021.
alice damaceno

Pregoeira
Protocolo: 706251

aViso de LicitaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de itUPiraNGa 

através da pregoeira torna pública a licitação nos termos da lei federal 8.666/93, 
tipo: Menor Preço. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônico. Nº PE 9/2021-042-
PMI. Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP-PARA FUTURA E EVENTU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dE sErViÇos 
dE PErfUraÇÃo, liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E dEsiNfEcÇÃo dE PoÇos artE-
siaNos VisaNdo atENdEr as sEcrEtarias MUNiciPais da ZoNa UrBaNa, 
rUral E Nas UNidadEs dE ENsiNo da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo. abertura: 04/10/2021 às 08h30min. tipo: Menor Preço. Modalidade: Pre-
gão. Forma: Eletrônica. Nº PE 9/2021-043 PMI. Objeto: SISTEMA DE REGISTRO 
dE PrEÇo -srP- fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para PrEs-
taÇÃo dE sErViÇos dE rEtÍfica dE MotorEs E rEcUPEraÇÃo dE PEÇas. 
abertura: 04/10/2021 às 9h00min. o edital estará disponível nos endereços ele-
trônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br no site www.tcm.pa.gov.br, pelo 
e-mail: itupiranga.licita@gmail.com e através da equipe de pregão, na sala da 
CPL AV. 14 de julho, Nº 12, centro, no horário de expediente.

itupiranga, 20 de setembro de 2021.
alice damaceno

Pregoeira
Protocolo: 706253



120  diário oficial Nº 34.704 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 318/2021/CPL, Beneficiária -  Distri-
buidora 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 aquisições 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).Vigência da Ata: 12 meses a 
partir da assinatura. oriunda do Pregão Presencial (srP) nº 086/2021/cPl/PMM. 
Processo Licitatório nº 12.450/2021/PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENtUal coNtrataÇÃo dE farMácia, droGaria oU EMPrEsa EsPEciali-
Zada Para forNEciMENto dE MEdicaMENtos das dEMaNdas JUdiciais, 
dEMaNdas EsPoNtÂNEas EXcEPcioNais, EsPEcialiZadas E oUtras. Ma-
rabá - Pa, 16/09/2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde 
- sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 706260

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 097/2021-cPL/PMM, Processo Nº 18.035/2021-
PMM, tipo: Menor preço por lote. data do certame: 04/10/2021. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOSPARA EVENTUAL CON-
trataÇÃo dE EMPrEsa Para PrEstaÇÃo dE sErViÇos EM MEdiciNa do 
traBalHo, Modo a iMPlaNtar, rEaliZar E docUMENtar os EXaMEs MÉ-
dicos adMissioNais, PEriÓdicos, dE MUdaNÇas dE fUNÇÃo E dEMissio-
Nais, coM EMissÃo do aso - atEstado dE saÚdE ocUPacioNal). Íntegra 
do Edital no site da Prefeitura de Marabá e na sala da comissão Permanente de 
licitação cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto frota, avenida VP 08, folha 26, 
Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará, sub-
solo da agência do Banco do Brasil, no horário das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min, ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. telefone da 
cPl/PMM: (94) 3322-1646. Marabá (Pa), 17/09/2021.

Protocolo: 706263

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 049/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo adMi-
NistratiVo N° 20.872/2021-PMM - tipo Menor Preço (Global). data da 
Sessão: 06/Out/2021 - 09h00min (horário local). Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE oBras dE drENaGEM das 
rUas traNsVErsais da Grota do aEroPorto, ENtrE as rUas JosÉ cUr-
siNo E rUa cEará, No Bairro laraNJEiras, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. 
recursos: Próprios. integra do Edital e informações: sala da cEl/sEVoP/PMM - 
Prédio da sEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 
08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal 
do TCM/PA, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro 
da silva - Presidente-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 045/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo adMi-
NistratiVo N° 19.257/2021-PMM - tipo Menor Preço (Global). data da 
Sessão: 07/Out/2021 - 09h00min (horário local). Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPrEsa dE ENGENHaria Para rEforMa EM diVErsas PoNtEs dE MadEi-
ra Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Próprios. integra 
do Edital e informações: sala da cEl/sEVoP/PMM - Prédio da sEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo 
e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Por-
tal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente-
ceL/seVoP.

Protocolo: 706264

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 076/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório nº 12.230/2021-
PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PrEsa Para forNEciMENto dE UNiforMEs PErsoNaliZados (soB MEdi-
da), dEstiNados a atENdEr aos alUNos do colÉGio Militar rio tocaN-
tiNs - cMrio. onde se sagrou vencedora a empresa: HErENio dos saNtos 
coMErcio E iMPortacao EirEli - cNPJ: 12.283.935/0001-01 - vencedora do 
lote: 01 perfazendo o valor total de: r$ 1.363.005,00 (Um milhão trezentos e 
sessenta e três mil, cinco reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927862. Marabá 16/09/2021. sra. Marilza de oliveira Leite - secretária Mu-
nicipal de educação - seMed - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 706266

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia (srP) Nº 014/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo adMi-
NistratiVo N° 19.356/2021-PMM - tipo Menor Preço (Global). data da ses-
são: 21/Out/2021 - 09h00min (horário local). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
Para EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dos sErViÇos 
dE PEQUENos rEParos dos PrÉdios PÚBlicos da sEcrEtaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo - sEMEd, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: federais/

Próprios. integra do Edital e informações: sala da cEl/sEVoP/PMM - Prédio da 
sEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 
18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/
PA, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro da silva 
- Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 706255

coNtrato adMiNistratiVo Nº 413 /2021-FMs/PMM
Processo administrativo nº 10.670/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão eletrônico (srP) Nº 068/2021-cPL/PMM. Objeto do Contrato: Re-
gistro de Preço para eventual aquisição de uniformes destinados aos servidores 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - de Marabá. Empresa 
rUBENs daNtas NEto, inscrita no cNPJ sob nº 10.417.609/0001-14, Valor:  
r$ 19.047,50 (dezenove mil, quarenta e sete reais, e cinquenta centavos). do-
tações orçamentárias: 10 302 0084 2.061 serviço atendimento Móvel Urgente 
- saMU, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo data da 
assiNatUra  16 de setembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Mu-
nicipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 706256

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 350/2021/seVoP, Processo administra-
tivo nº 19.962/2020/PMM, autuado na modalidade coNcorrÊNcia Nº 
001/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto: AQUISIÇÃODE CONCRETO USINADO (30, 
25, 20, 15, MPa) iNclUso sErViÇos dE BoMBEaMENto, faBricaÇÃo dE 
forMa, loNa Plástica PrEta E arMaÇÃo Para coNcrEto dE coNstrU-
ÇÃo, MaNUtENÇÃo oU rEParo dE PEÇas EstrUtUrais coMo : laJEs, Vi-
Gas, PilarEs, Blocos dE fUNdaÇÕEs Estacas, saPatas, ViGas ParEdEs, 
MUro dE arriMo, Pisos GUias, sarJEtas, sarJEtÕEs, PoÇos dE Visita, 
Boca dE loBo, PaViMENtaÇÃ E oUtros No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - 
SEVOP. Empresa: G.R. FROTA EIRELI. CNPJ:15.376.197/0001-35; Valor R$ 
1.861.308,18 (Um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e oito reais 
e dezoito centavos), Assinatura 31/08/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 380/2021/seVoP 
Processo administrativo nº 14.958/2021/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Presencial nº 041/2021-ceL/PMM que gerou a ata de registro de preço 
nº 061/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto: aquisição de material para instalação de 
sistema de irrigação do estádio de futebol de marabá, localizada na vila são josé, 
para atender as necessidades da secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
- SEVOP. Empresa: BC AGRO COMÉRCIO EIRELI. CNPJ:29.220.447/0001-58; 
Valor r$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), assinatura 16/09/2021 
Vigência: 31/12/2021. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 381/2021/seMad, Processo Licitató-
rio nº 2.535/2021-/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrEsENcial 
srP Nº 013/2021-cEl/sEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Preços Nº 
039/2021-CEL, objeto prestação de Serviço em Arbitragens Esportivas, destina-
dos a atender as necessidades dos eventos esportivos realizados pela secretaria 
Municipal de Esporte e lazer - sEMEl. Empresa: clarEar sErViÇos E coMEr-
CIO EIRELI, CNPJ: 23.775.714/0001-77; Valor R$ 19.250,00 (dezenove mil e 
duzentos e cinquenta reais), Assinatura 17/09/2021 Vigência: 31/12/2021. José 
Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 382/2021/seMad
Processo Licitatório nº 2.535/2021-/PMM, autuado na modalidade Pre-
GÃo PreseNciaL srP Nº 013/2021-ceL/seVoP/PMM, que gerou a ata de 
Registro de Preços Nº 039/2021-CEL, objeto Prestação de Serviço em Arbitra-
gens Esportivas, destinados a atender as necessidades dos eventos esportivos 
realizados pela secretaria Municipal de Esporte e lazer - sEMEl. Empresa: d. 
A. DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 13.721.423/0001-42; Valor R$ 
24.370,00 (vinte e quatro mil e trezentos e setenta reais), assinatura 17/09/2021 
Vigência: 31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 383/2021/seMad
Processo administrativo nº 11.464/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 029/2021-ceL/PMM, que ge-
rou a Ata de Registro de Preços Nº 056/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto Aquisição 
de Materiais Esportivos - realizados pela secretaria Municipal de Esporte e lazer 
- sEMEl da prefeitura municipal de marabá. Empresa: V G dE soUsa fErrEira 
- CNPJ: 23.912.114/0001-03; Valor R$ 19.250,00 (dezenove mil e duzentos e 
cinquenta reais), Assinatura 17/09/2021 Vigência: 31/12/2021. José Nilton de 
Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 706257

errata
Processo n° 16.139/2021-PMM, inexigibilidade nº007/2021-ceL/se-
VoP/PMM. Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRI-
Vado Para PrEstaÇÃo dE sErViÇos MÉdicos Na ModalidadE clÍNica 
GEral VisaNdo o atENdiMENto aos UsUários do sUs No HosPital MU-
NICIPAL DE MARABÁ, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.703, 
pg.123 e 124, dia 17/09/2021. onde se lê: iNstitUto MadrE tErEsa, cNPJ: 
23.960.983/0001-03, no valor total anual de  r$ 208.078,08 (duzentos e oito 
mil, setenta e oito reais e oito centavos), e iNstitUto dE saUdE da aMaZo-
Nia - 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), Leia-se: iNstitU-
to MadrE tErEsa, cNPJ: 23.960.983/0001-03, no valor total anual de  r$ 
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3.188.375,10 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco 
reais e dez centavos), e iNstitUto dE saUdE da aMaZoNia - isaM, cNPJ: 
31.297.342/0001-49 no valor total anual R$ 3.188.375,10 (três milhões, cento e 
oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos).
comissão Especial de licitação - cEl/sEVoP/PMM

Protocolo: 706258

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de terMo aditiVo Nº 006/2021 - ssaM
1° tErMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 055/2020-ssaM. contra-
tada, airEs arQUitEtUra E ENGENHaria ElÉtrica ltda, inscrita no cNPJ 
sob o Nº 03.272.575/0001-51. O Presente TERMO ADITIVO tem por objetivo 
acrEscENtar QUaNtitatiVo com percentual de 13,523359%, equivalente a 
r$ 160.792,82 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta 
e dois centavos), QUalitatiVo com percentual de 1,927164%, equivalente a r$ 
22.914,00 (vinte e dois mil novecentos e quatorze reais) e PraZo de 06 (seis) 
meses de vigência.

Marabá Pa, 15 de setembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 706259

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de coNVocaÇÃo do seGUNdo coLocado No 

ProcediMeNto LicitatÓrio Nº 006/2019/PMo/seMPoF
Modalidade: tomada de Preços nº 006/2019-PMo/seMPoF. Objeto: Con-
tratação de empresa para executar a construção de uma feira no modelo ataca-
rejo (mix de atacado e varejo), para comercialização e armazenamento dos pro-
dutos agrícolas na rua Pedro álvares cabral, na cidade de Óbidos. o município 
de Óbidos-Pa, através do Presidente da comissão Permanente de licitação, torna 
público que em face da rescisão contratual relativa ao contrato nº001/2019-P-
MO/SEMPOF,  firmado entre o município de Óbidos e a empresa Construtora 
Macambira e comércio ltda-EPP, coNVoca o licitante remanescente, na ordem 
de classificação, a empresa NOVEL ENGENHARIA LTDA-ME, para apresentar pro-
posta de preço e documentos de habilitação atualizados, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato 
convocatório, conforme art. 64, § 2º, da Lei de Contratos e Licitações. Desde já, 
solicitamos a aquiesciência da referida empresa para a conclusão dos serviços 
remanescentes da obra de construção de uma feira no modelo atacarejo (mix de 
atacado e varejo), para comercialização e armazenamento dos produtos agríco-
las na rua Pedro álvares cabral, na cidade de Óbidos. caso não aceite, será de-
cidida pela revogação da licitação. JacKsoN FoNseca Freitas-Presidente 
da cPL. dec nº 511/2021.

Protocolo: 706268

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo

esPÉcie: 4º termo aditivo ao contrato nº 2018/2812001-tP, decorrente da 
tomada de Preço nº 013/2018 PMo-tP. contratada: inovare Empreendimentos, 
Construções e Serviços Ltda - Me, com CNPJ nº 20.239.662/0001-26, Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 2018/2812001, cujo objeto é 
a obra de construção do estádio de futebol, Etapa 1, no Município de ourém/
PA.Prazo de Vigência:180(cento e oitenta) dias, iniciando-se o mesmo em 17 
de setembro de 2021 e término em 16 de março de 2022. data de assinatura: 
15/09/2021. Francisco roberto Uchoa cruz-Prefeito.

Protocolo: 706270

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº 20210308          

oriGeM: ata srP n° 025/2021 - Pe 038/2021.
coNtrataNte........: FUNdeB
coNtratada(o).....: N. s. GUsMao JUNior eireLi
cNPJ: 12.913.674/0001-66
oBJEto....: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para o forNEciMENto dE MatEi-

riais Para coNstrUÇÃo Para sUPrir as NEcEssidadEs da rEdE MUNici-
Pal dE ENsiNo dE PacaJá.
Valor total....: r$ 227.219,25 (dUZENtos E ViNtE E sEtE Mil, dUZENtos 
E dEZENoVE rEais E ViNtE E ciNco cENtaVos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.096 Classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 15 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
sEcrEtário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 706271

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210310             
oriGeM: ata srP n° 025/2021 - Pe 038/2021.

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo 
coNtratada(o).....: N. s. GUsMao JUNior eireLi
cNPJ: 12.913.674/0001-66
oBJEto....: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para o forNEciMENto dE MatE-
riais dE coNstrUÇÃo Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo- sEMEd.
Valor total....: r$ 79.836,55 (sEtENta E NoVE Mil, oitocENtos E triNta 
E sEis rEais E ciNQUENta E ciNco cENtaVos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.047 Classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 15 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
sEcrEtário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 706275

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº 20210309     

oriGeM: ata srP n° 025/2021 - Pe 038/2021.
coNtrataNte........: FUNdeB
coNtratada(o).....: ceNtro eLetrico Ltda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
oBJEto....: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para o forNEciMENto dE MatEi-
riais Para coNstrUÇÃo Para sUPrir as NEcEssidadEs da rEdE MUNici-
Pal dE ENsiNo dE PacaJá.
Valor total....: r$ 18.129,00 (dEZoito Mil, cENto E ViNtE E NoVE rEais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.096 Classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 15 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
sEcrEtário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 706272

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210314           
oriGeM: ata srP n° 019/2021 - Pe 034/2021.

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: VaGNer dos saNtos da coNceicao eireLi
cNPJ: 29.424.251/0001-85
oBJEto....: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para o forNEciMENto, soB dE-
MaNda,dE MatErial ElÉtrico Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrE-
taria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E rEdE dE ENsiNo.
Valor total....: r$ 9.896,50 (NoVE Mil, oitocENtos E NoVENta E sEis 
rEais E ciNQUENta cENtaVos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.045, 2.047 Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 16 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
sEcrEtário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 706280

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº 20210315            

oriGeM: ata srP n° 019/2021 - Pe 034/2021.
coNtrataNte........: FUNdeB
coNtratada(o).....: VaGNer dos saNtos da coNceicao eireLi
cNPJ: 29.424.251/0001-85
oBJEto....: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para o forNEciMENto dE MatE-
riais ElÉtricos Para atENdEr as NEcEssidadEs dE MaNUtENÇÃo/iNs-
talaÇÃo ElÉtrica Nas UNidadEs EscolarEs.
Valor total....: r$ 34.875,00 (triNta E QUatro Mil, oitocENtos E sEtEN-
ta E ciNco rEais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.096, 2.101, Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 16 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
sEcrEtário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 706282
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210311  
oriGeM: ata srP n° 025/2021 - Pe 038/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo 
coNtratada(o).....: ceNtro eLetrico Ltda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
oBJEto....: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para o forNEciMENto dE MatErial 
dE coNstrUÇÃo Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo E rEdE dE ENsiNo.
Valor total....: r$ 6.680,60 (sEis Mil, sEiscENtos E oitENta rEais E 
sEssENta cENtaVos)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.047 Classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 15 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
sEcrEtário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 706277

MUNicÍPio de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de a.r.P 026/2021-FMe

ata de reGistro de PreÇos 026/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico srP N° 035/2021

oBJEto: registro de Preço para possível futura contratação de empresa espe-
cializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão educacional 
aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de licença de uso 
de software por prazo determinado (locação), com atualizações que garantam 
as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, serviços de implantação, 
treinamento, suporte e atendimento técnico de todos os sistemas/módulos for-
necidos.
eMPresa coNtratada:
a M aBUcatEr dE saNtaNa
cNPJ: 13.619.970/0001-11
total contratado: r$ 225.400,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

Pacajá/PA, 15 de setembro de 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa

secretário de Educação
Protocolo: 706284

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico

o Fundo Municipal de saúde de Palestina do Pará comunica aos interessa-
dos que realizará no dia 01/10/2021 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico PE - 024/2021-fMs srP, tipo Menor Preço por 
item com Objeto: Registro de Preço para Eventual Contratação de Empresa para 
fornecimento de Material Hospitalar, Medicamentos Hospitalares e farmácia Bá-
sica, destinados a suprir as Necessidades do Hospital Municipal e Unidade Básica 
de saúde de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.
pa.gov.br), Mural de licitações do tcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@
hotmail.com.

roberval alves rodrigues - Pregoeiro
Protocolo: 706288

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210503

oriGeM toMada de PreÇos Nº 2/2021-01ProsaP
coNtrataNtE ProsaP - ProGraMa MUNiciPal dE saNEaMENto aMBiENtal
coNtratada toPMac sErViÇos E ElaBoraÇÃo dE ProJEtos EirEli
oBJEto coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dE sEr-
ViÇos dE lEVaNtaMENto toPoGráfico E dE cadastro fÍsico dE iMÓVEis 
dEstiNados À rEGUlariZaÇÃo fUNdiária UrBaNa da árEa do NÚclEo 
UrBaNo iNforMal liBErdadE, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBas, Estado 
do Pará.
Valor total r$ 1.402.698,48 (um milhão, quatrocentos e dois mil, seiscentos 
e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).
ViGÊNcia 14 (quatorze) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
data dE EMissÃo 15 de setembro de 2021

Protocolo: 705940

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de ProrroGaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-007seGoV

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 aber-
tura dos envelopes, propostas e documentações referentes ao processo licitatório 
na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 3/2021-007sEGoV, do tipo menor 
preço, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para exe-
cução de obra de PaViMENtaÇÃo asfáltica da Estrada dE acEsso QUE 
liGa as Vilas PalMarEs ii E trÊs Voltas, trEcHo i, No MUNicÍPio dE 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, fica prorrogada para o dia 21 de Outubro 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 Parauape-
bas, Estado do Pará, em razão do 1º termo aditivo ao edital.

ParaUaPEBas - Pa,  17 de setembro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente 

Protocolo: 705778

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200303
oriGeM: coNtrato nº 20200303

decorreNte: caroNa Nº a/2020-002seMsa
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL 
de ParaUaPeBas/ FMs/ seMsa
coNtratado: LUiZ ViaNa traNsPortes Ltda.
oBJEto: adEsÃo Parcial a ata dE rEGistro dE PrEÇos N° 003/20 19, oriUN-
da do PrEGÃo PrEsENcial N° 003/2019, QUE VErsa soBrE a coNtrataÇÃo 
dE sErViÇos dE locaÇÃo dE VEÍcUlos aUtoMotorEs, sEM Motoristas, EM 
carátEr PErMaNENtE, EM rEGiME MENsalista, coM QUiloMEtraGEM liVrE, 
dEstiNada ao atENdiMENto das dEMaNdas da sEcrEtaria MUNiciPal dE 
saÚdE, do MUNicÍPio dE ParaUaPEBas, Estado do Pará.
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 3.096.998,04 (três milhões, noventa e seis 
mil, novecentos e noventa e oito reais e quatro centavos).
ViGENcia iNicial do coNtrato: 05 de agosto de 2020 a 04 de agosto de 2021
Valor do coNtrato aPÓs 1º tac: r$ 6.193.996,08 (seis milhões, cento e 
noventa e três mil, novecentos e noventa e seis reais e oito centavos)
ViGÊNcia do coNtrato aPÓs 1º tac: 05 de agosto de 2020 a 04 de agosto de 2022
VALOR ADITADO NO 1º TAC: R$ 3.096.998,04 (três milhões, noventa e seis mil, 
novecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), e o PraZo de 12(doze) 
meses, 05 de agosto de 2021 a 04 de agosto de 2022.
data do aditiVo: 05/08/2021

Protocolo: 705787

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

PUBLicaÇÃo
resULtado do JULGaMeNto das ProPostas coMerciais

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-003seMoB
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas - através da secretaria Munici-
pal de obras - sEMoB, por intermédio da comissão Permanente de licitação comunica 
a todos os interessados a análise das propostas comerciais apresentadas pelas empre-
sas habilitadas, referente ao processo licitatório no 3/2021-003sEMoB, na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que tem como objeto a contratação de empresa especializa-
da para execução de obras construção de redes de drenagens e pavimentação com piso 
intertravado no bairro Parque das Nações i, no município de Parauapebas - Pa, no Esta-
do do Pará. a comissão Permanente de licitação dEcidE, com base no relatório técni-
co expedido pela secretaria Municipal de obras, ora anexado aos autos deste processo:
classificar as empresas, por preencherem os pré-requisitos estabelecidos pelo 
instrumento convocatório: MUltisUl ENGENHaria s/s ltda, com o valor total 
de r$ 6.196.316,04 (seis milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e dezes-
seis reais e quatro centavos), laca ENGENHaria ltda, com o valor total de r$ 
6.225.549,06 (seis milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta 
e nove reais e seis centavos), a&l ENGENHaria E sErViÇos ltda, com o valor 
total de r$ 6.521.367,85 (seis milhões, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e 
sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e traNVias coNstrUÇÕEs E tEr-
raPlENaGEM ltda, com o valor total de r$ 6.651.689,32 (seis milhões, seiscentos 
e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove  reais e trinta e dois centavos).
declarar Vencedora a empresa: MUltisUl ENGENHaria s/s ltda, com o valor 
total de r$ 6.196.316,04 (seis milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e 
dezesseis reais e quatro centavos), por ter apresentado a proposta mais vantajo-
sa para a administração e por ter atendido todos os requisitos do Edital.

ParaUaPEBas - Pa, 17 de setembro de 2021.
atenciosamente,

FaBiaNa de soUZa NasciMeNto
coMissÃo PErMaNENtE dE licitaÇÃo

PrEsidENtE
Protocolo: 705844

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

 aViso de ProrroGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-077PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do fundo 
Municipal de Educação, mediante o (a) Pregoeiro (a) devidamente designado (a), 
torna público que fica prorrogada a  abertura da licitação na modalidade PREGÃO 
ElEtrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para registro 
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de Preço para contratação de empresa especializada em arranjo de pagamento 
em serviço de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão 
de pagamento, com software de gestão, que possibilite a aquisição de gêneros 
alimentícios em rede credenciada para atendimento das necessidades de alimen-
tação escolar, a  fim de atender aos Alunos da Educação Básica da Rede Pública 
Municipal de Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em decorrência 
de medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus (coVid-19), no âm-
bito do Município de Parauapebas, Estado do Pará, para ás 09:00 horas do dia 01 
de outubro de 2021, em razão de mudanças no respectivo edital.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na central 
de licitações e contratos da PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, loca-
lizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, s/Nº, Bairro Beira rio ii, cidade 
de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente 
(das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.br, www.gover-
notransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou 
no Portal do tcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBas - Pa, 17 de setembro de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 706215

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-002sedeN

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da secre-
taria Municipal de desenvolvimento, mediante a comissão de licitação devida-
mente designada, torna público que às 09:00 horas do dia 06 de outubro de 
2021, fará realizar licitação na modalidade toMada dE PrEÇos, do tipo menor 
preço, para a Contratação dos serviços técnicos para elaboração dos projetos de 
engenharia e projetos de urbanização visando a consolidação da infraestrutura 
e regularização fundiária e urbanística do distrito industrial, no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se nas dependências da Central de Licitações e Contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na central 
de licitações e contratos da PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, loca-
lizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, s/Nº, Bairro Beira rio ii, cidade 
de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente 
(das 8 às 14h), e ainda através do www.governotransparente.com.br/transpa-
rencia/4507490, consultar no ícone licitações ou do Portal do tcM-Pa www.tcm.
pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBas - Pa, 17 de setembro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 706226

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

sessÃo de aBertUra de ProPostas coMerciais
toMada de PreÇos Nº 2/2021-004seMoB

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 toMada dE PrEÇos 
Nº 2/2021-004SEMOB, que tem como objeto a Construção de centros de Eventos 
do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Catetê e Djudjeko, no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará, será no dia 22 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, 17 de setembro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 706194

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de aLteraÇÃo 

PreGÃo eLetroNico 029/2021, no que tange o item 10.15 do Edital. as 
alterações não interferem na formulação das propostas, por isso permanecem 
inalterados os demais termos, assim como data e hora de abertura. a errata na 
íntegra encontra-se no Portal da transparência do Município em:https://placas.
pa.gov.br/. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira da PMP.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de saude cNPJ 12.566.342/0001-
52. Pregão eletrônico Nº 024/2021 Objeto: Registro de Preço Para Sele-
ção de Proposta Mais Vantajosa Para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada Para fornecimento de Urnas funerárias e Prestação de serviços 
Funerários, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Placas. Vencedora Parcial: J Maia da silva 04.774.567/0001-76 Valor total 
r$ 196.625,00 (cento e noventa e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais) Ven-
cedora Parcial: J G o servicos Postumos Eireli 32.019.363/0001-65. Valor total 
r$ 209.432,00(duzentos e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais). Gilberto 
Bianor dos santos Paiva secretário Municipal de saude.

Protocolo: 706290

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 029/2021-seMiNFra - UasG 9276444.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RE-
forMa do cENtro Maria do Pará. total de itens licitados 1. Edital: https://
www.gov.br/compras. abertura das propostas: 01/10/2021 às 10h00 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está dispo-
nível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

santarém (Pa), 20 de setembro de 2021.
aNa FLÁVia LoPes Ferreira

Pregoeira Municipal/sEMiNfra
Protocolo: 706298

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2021 - seMed

reaBertUra
Objeto: contratação de empresa habilitada para construção de ginásios com ves-
tiários e quadras cobertas com bloco de vestiários e deposito em escolas munici-
pais em santarém - Pa. Evento de reabertura com a contagem de prazo. data da 
reabertura: 21/10/2021, local: Escola de artes - Escola Emir Hermes Bemerguy, 
Rua Hortência s/n, Bairro Jardim Santarém.

santarém-Pa, 17 de setembro de 2021
aldoêmia regis corrêa

Presidente da cPl
Portaria Nº 122/2021-sEMEd

Protocolo: 706292

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021-seMiNFra

Objeto: Aquisição Ponto Eletrônico para Atender as Necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura - sEMiNfra. total de itens licitados 1. Edital: www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 30/09/2021 às 10h00 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está 
disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

santarém (Pa), 20 de setembro de 2021.
aNa FLÁVia LoPes Ferreira

Pregoeira Municipal/sEMiNfra
Protocolo: 706294

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 067/2021/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em cumpri-
mento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação de empresa 
especializada para construção de complexo turístico da vila de ponta de pedras 
- 1º etapa, nesta cidade de santarém/Pa, o Eng. luiz Henrique lemos Vieira, 
crEa/Pa 1517512409, lotado nesta secretaria Municipal de infraestrutura - sE-
MiNfra. art. 2º - considerando a necessidade da manutenção e continuidade 
dos serviços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de acarretar prejuí-
zos à administração e ao interesse público, tendo em vista que agente público 
inicialmente investido na função de fiscal poderá, por diversos motivos, ter que 
se ausentar do serviço público ou, eventualmente, ser destituído da função. fica 
designado para o presente Contrato como fiscal substituto o Sr. Eng. Saulo Couto 
sales, crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta secretaria Municipal de infraestrutu-
ra - sEMiNfra. art. 3º - Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, 
revogada as demais disposições em contrário. rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE, 
dÊ-sE ciÊNcia E cUMPra-sE. - santarém, 20 de agosto de 2021. daniel Gui-
marães simões - secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 706300

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de rescisÃo coNtratUaL

coNtrato Nº 005/2020 
toMada de PreÇo N° 006/2019 

a secretaria Municipal de saúde comunica o Extrato da rescisão contratual do 
contrato nº 005/2020 da tomada de preço n° 006/2019. Partes: Prefeitura Mu-
nicipal de santarém - secretaria Municipal de saúde/construtora Macambira e 
Comércio Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Para Reforma da Obste-
trícia do Hospital Municipal de santarém, de acordo com os contratos de re-
passes oGU Ms Nº 853321/2017 oPEraÇÃo 1046685-24/2017 E oGU Ms Nº 
878476/2018 oPEraÇÃo 1061658-59/2018. a presente rescisão terá validade 
a partir da assinatura do referido termo. fundamentação: inciso ii, do art. 79 da 
lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vânia Maria azevedo Portela - se-
cretária Municipal de saúde/decreto n° 744/2021 - GaP/PMs.
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 139/2021 - 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 à: instalação e Montagem de Pontos lógicos Para as 
Unidades Básicas de saúde da floresta e Maracanã, todos pertencentes à secre-
taria Municipal de saúde de santarém/Pa. titular: diego Pinho caldeira Matrícu-
la: 59580, cPf nº 001.020.962-01e rG 5666653-ssP/Pa, servidor da sEMsa. 
suplente: Michel loureiro da conceição - Matrícula: 82262, cPf nº 082.786.857-
03 e rG 1504562 sP/Pa, servidor da sEMsa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas todas 
as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
santarém/Pa, de 17 de setembro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - se-
cretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 706321

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00046/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-srP do tipo menor preço 
por item que versa sobre o rEGistro dE PrEÇos Para coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para a aQUisiÇÃo dE EPi (EQUiPaMENto dE ProtEÇÃo iNdiVidUal), 
Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria dE saÚdE dE sÃo doMiN-
Gos do caPiM, data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 30/09/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/ca-
tegoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.
com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão 
Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro sodré, nº 206, cen-
tro, são domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 
07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

data 20/09/2021

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00045/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-srP do tipo menor preço 
por item que versa sobre o rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EVENtUal 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo ProVENiENtE do rEcUrso Pro-
GraMa diNHEiro dirEito Na Escola-PddE, VisaNdo o atENdiMENto das 
Escolas da rEdE PÚBlica MUNiciPal, dUraNtE o aNo lEtiVo dE 2021, 
atraVÉs da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE sÃo doMiNGos do 
caPiM-Pa., data do recebimento e abertura das propostas e documentos de ha-
bilitação será no dia 30/09/2021 às 14:00 horas no sistema comprasnet. o edital 
estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e 
também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente 
de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro sodré, nº 206, centro, são do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 
13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL 
PrEGoEira

data 20/09/2021

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20210494 oriGEM: toMada dE PrEÇos Nº 2/2021-00007 
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo doMiNGos do caPiM coN-
tratada(o): E do s da s PEiXoto EirEli-EPP oBJEto: contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil, visando a 
construção do centro de referencia da assistência Social (CRAS), em atendi-
mento a demanda da secretaria de administração e finanças do Município de 
são domingos do capim/Pa.Valor total: r$ 374.048,96 (trezentos e setenta 
e quatro mil, quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) ProGraMa dE 
traBalHo: Exercício 2021 atividade 0504.154510032.1.009 construção de pré-
dio público próprio , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, 
subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 374.048,96   ViGÊNcia: 14 de se-
tembro de 2021 a 31 de março de 2022 data da assiNatUra: 14 de setembro 
de 2021.

Maria Jose Bastos do aMaraL 
PrEGoEira

data 20/09/2021
Protocolo: 706322

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL 
de sÃo GeraLdo do araGUaia

aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-025, ata de reGistro de Pre-
Ços Nº 017/2021. oBJEto: rEGistro dE PrEÇos para futura e eventual 
aquisição e confecção de serviços gráficos. Prazo de Vigência: 12 meses. Con-
tratante: Prefeitura Mul de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22, contratada (s): PrEMiEr Grafica E coMUNicaÇÃo VisUal ltda, cNPJ: 
08.415.088/0001-14 com o valor total de 306.637,00; J LIRA DE SOUZA GRA-
fica E PUBlicidadE EirEli, cNPJ: 33.916.092/0001-03, com o valor total de 
181.325,0. são Geraldo do araguaia - Pa, 10 de setembro de 2021, ordenador 
(a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2021-028
Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de hotela-
ria. data, Hora, local: 30/09/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura 
Mul de são Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e 
informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência PMSAGA, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e 
portal do tcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
são Geraldo do araguaia - Pa, 16 de setembro de 2021. Pregoeiro - adir 
carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa

Processo: inexigibilidade nº. 6/2021-007. Prazo de Vigência 01.02.2021 
a 31.12.2021.
contratante: Prefeitura Mul de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de softwares e licença de 
uso de sistemas de gestão pública nas áreas de contabilidade pública. dotação 
orçamentária: 2.006, 2.024 e 2.060. contratada (o): Balsamo serviços de infor-
mação Eireli, cNPJ: 05.854.252/0001-00, ct nº 20210033, valor 51.590,00, ct 
nº 20210034, valor 22.220,00, ct nº 20210035, valor 22.220,00. fundamento 
legal: art. 25, inciso ii da lei 8666/93 e suas posteriores alterações. são Geraldo 
do araguaia - Pa, 01 de fevereiro de 2021. ordenador (a) de despesas, Jef-
ferson douglas Jesus oliveira.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: inexigibilidade nº 6/2021-007, ratiFico por este termo 
a inexigibilidade de Licitação fundamentada no art. 25, inciso ii da lei 
8666/93 e suas posteriores alterações, para a contratação da empresa: Balsamo 
serviços de informação Eireli, referente a contratação de empresa para forneci-
mento de softwares e licença de uso de sistemas de gestão pública nas áreas de 
contabilidade pública. ratifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das 
licitações, determinando que se proceda à publicação do devido extrato. são Ge-
raldo do araguaia - Pa, 01 de fevereiro de 2021. ordenador (a) de despesas, 
Jefferson Douglas Jesus Oliveira

Protocolo: 706323

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.036-FMe srP

o Fundo Municipal de educação de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:00h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.036-fME srP, tipo menor 
preço por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO 
dE GENEros aliMENticios EM fUNcao da MaNUtENcao do ProGraMa 
NacioNal dE aliMENtacao Escolar- PNaE dE sÃo JoÃo do araGUaia. 
o edital estará disponível nos sítios do (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de Li-
citações do tcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.037-FMs

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:30h (horário de Brasília), li-
citação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.037-fMs, tipo menor pre-
ço por Item, objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
tE Para EQUiPar o HosPital MUNiciPal Mario MartiNs, coM rEcUrso 
oriUNdo da EMENda ParlaMENtar - ProPosta Nº 12133.001000/1210-02. 
o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, Mural de Licitações do TCM-PA, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/catego-
ria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com
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aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.038-PMsJa

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos interes-
sados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:40h (horário de Brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.038-PMsJa, tipo menor preço por 
Item, objeto: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER 
as NEcEssidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo JoÃo do araGUaia. 
o edital estará disponível nos sítios do (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de Li-
citações do TCM-PA e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº PP/2021.039-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos interes-
sados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:50h (horário de Brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Presencial Nº PP/2021.039-PMsJa srP, tipo menor preço 
por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE rEfEicoEs (tiPo MarMitEX) E rE-
fEicao Prato fEito, VisaNdo o atENdiMENto dos fUNdos MUNiciPais, 
sEcrEtarias E PrEfEitUra MUNiciPal dE sao Joao do araGUaia. o edi-
tal estará disponível no sítio do Município https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacaosja@
hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.040-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos interessados 
que realizará no dia 30/09/2021, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.040-PMsJa srP, tipo menor preço por 
Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE GAS 
GlP 13KG E VasilHaME GlP 13KG, Para atENdEr os fUNdos MUNiciPais, 
sEcrEtarias E PrEfEitUra MUNiciPal dE sao Joao do araGUaia- Pa. o 
edital estará disponível nos sítios do (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de 
Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com. ronis da silva 
amorim-Pregoeiro

Protocolo: 706324

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00041 
Processo administrativo Nº 92021041. oBJEto: aquisição de veículo e equi-
pamento a ser utilizado na manutenção da rede municipal de iluminação pú-
blica, conforme transferência especial de emenda parlamentar de programa nº 
202122630006 e programa nº 09032021. data da abertura:  01 de outubro 
de 2021. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital 
encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, 
no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00042 
Processo administrativo Nº 92021042. oBJEto: contratação de pessoa física 
ou jurídica para Locação de veículos e barcos a serem utilizados no transporte escolar 
de alunos da rede Pública de Ensino do Município de Uruará. data da abertura: 30 
de setembro de 2021. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa.

Protocolo: 706325

.

.

ParticULares
.

M c d carVaLHo & cia Ltda - deMais 
inscrito no cNPJ 02.748.653/0021-22 

sito na travessa Jonathas athias, nº 998 - bairro: são Pedro - Município: ori-
ximiná/Pa, torna público que solicitará a renovação da licença de operação nº 
001/2020 junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração de Oriximiná, 
para atividade de “Comércio Varejista de Combustível para Veículos Automotores” 
(tipologia - 32214), com capacidade de armazenamento de 60 m³ (Porte Pequeno 
- III), Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e Lubrificantes.

Protocolo: 706326

.

.

eMPresariaL
.

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008.21.iL.saaeP

a Presidente da comissão de Licitação do Município de ParaUaPeBas, 
através do serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – saaEP, em 
cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
áGUa E EsGoto – saaEP, faz publicar o extrato resumido do processo de iNE-
XiGiBilidadE dE licitaÇÃo a seguir: oBJEto: contratação de empresa orzil 

consultoria e treinamento ltda, para realização do curso: a Nova lei de licita-
ções e contratos (lEi nº 14.133/2021), na modalidade presencial, para atendi-
mento das demandas do serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas 
– saaEP, no município de Parauapebas, Estado do Pará, faVorEcido: orZil 
coNsUltoria E trEiNaMENto ltda, Valor: r$ 20.629,00 (vinte mil seiscen-
tos e vinte nove reais), fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, 
inciso Vi da lei nº 8.666/93 e suas alterações, dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilida-
DE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. MUSA 
NaBiH MUsa otHMaN, na qualidade de ordenador de despesas.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente da comissão de licitação

Port. Nº 525/2021-saaEP
Protocolo: 706112

WaLter LUcio FoNseca da crUZ 
cPF nº 603.222.762-68 

representante legal do imóvel denominado lotE 21 sEtor-E faZENda flo-
rEstiNHa, localizado no município de aVEiro/Pa, torna público que recebeu 
da sEMas/Pa, no dia 03/09/2021 a aUtEf nº 273815/2021 para a atividade de 
Manejo florestal em regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 706327

raiMUNda da costa NasciMeNto
cPF nº 157.437.482-68 

representante legal do imóvel denominado faZENda PiNHo, localizado no 
município de PraiNHa/Pa, torna público que recebeu da sEMas/Pa, no dia 
03/09/2021 a aUas nº 215/2021 para a atividade de supressão de Vegetação 
para Uso alternativo do solo, com validade até 03/09/2022.

Protocolo: 706328

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNiciPio de MaraBÁ - iPaseMar

eXtrato 4° terMo aditiVo
coNtrato N° 007/2018-iPaseMar

Processo de tomada de Preço n° 001/2018 cPL/PMM - Processo licita-
tório nº 9.240/2018/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃo dE sErViÇos dE coNsUltoria tÉcNica EsPEcialiZada Na árEa do 
rEGiME PrÓPrio dE PrEVidÊNcia social, em atendimento às necessidades 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mara-
bá - iPasEMar. contratada: aBcPrEV Gestão e formação Previdenciária ltda, 
cNPJ n°: 16.778.036/0001-30. Valor Global: r$ 65.640,00 (sessenta e cinco 
Mil seiscentos e Quarenta reais). data de assinatura do aditivo: 11/09/2021. 
Vigência: 11/09/2022. Nilvana Monteiro sampaio Ximenes - diretora Pre-
sidente do iPaseMar.

Protocolo: 706329

aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) torna 
público que requereu à secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabili-
dade do Estado do Pará (sEMas-Pa), a renovação de sua outorga de direito de 
recursos Hídricos nº 2738/2017, para captação de água subterrânea em dois 
poços tubulares localizados no município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 706330

aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) torna 
público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de do Estado do Pará (sEMas-Pa), a outorga de direito de recursos Hídricos nº 
5770/2021, para captação de água subterrânea em dois poços tubulares locali-
zados no município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 706331

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº-018/2021-cMiP

Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-025/2021-cMiP
carta coNVite Nº-cc.001/2021-cPL-cMiP
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa
coNtratada: GoldEN coMErcio & sErVicos EirEli, nome fantasia Gol-
dEN sErVicE - EPP, cNPJ nº 83.272.450/0001-60.
oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da 
rEforMa Na facHada E adEQUaÇÕEs No PrÉdio da cÂMara MUNiciPal 
dE iPiXUNa do Pará, dE acordo coM o ProJEto Básico, EXEcUtiVo E 
coMPlEMENtarEs.
ViGÊNcia: 80 (oitenta) dias.
VaLor GLoBaL: r$-239.900,00 (duzentos e trinta e nove mil e novecentos reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
4.4.90.51.00 obras e instalações.
Foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
data: 14/09/2021.

roBsoN MoNteiro saNtiaGo
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 706332

cerÂMica isaBeLeNse Ltda
cNPJ: cNPJ: 39.719.079/0001-40

loc. na rod.Pa 140, KM 27, altura do KM 07, s/N, Zona rural de santa isabel 
do Pará, torna público a  licença de operação Nº 083/2021, com validade até 
26/07/2022, conforme Processo nº 101/2021, para atividade de cerâmica.

Protocolo: 706333



126  diário oficial Nº 34.704 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL 
de oPeraÇÃo - Lo

aMericaNo coMÉrcio de PetrÓLeo Ltda 
cNPJ 63.884.696/0001-86 

torna público que está rEQUErENdo à secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Ananindeua - SEMA a Renovação da LO para o Comércio Varejista de Com-
bustíveis para Veículos automotores com o endereço na rod Br 316 KM 08 Nº 
860, ananindeua-Pa através do requerimento código r093721.

Protocolo: 706334

a empresa BLUe tiMBer FLorestaL Ltda
inscrita no cNPJ 08.759.125/0001-01 

torna Público que recebeu da secretaria Estadual de Meio ambiente e sustenta-
bilidade - sEMas/Pa, a aUtEf N° 273823/2021.

Protocolo: 706335

a empresa LNG iNdÚstria e coMÉrcio de Madeira Ltda 
inscrita no cNPJ 02.316.468/0002-04 

torna Público que solicitou a secretaria Estadual de Meio ambiente e sustentabi-
lidade - sEMas/Pa licença de operação de Porto.

Protocolo: 706336

a sra soLaNGe FerNades da siLVa
inscrita no cPF 894.840.452-00

torna Público que recebeu da secretaria Estadual de Meio ambiente e sustenta-
bilidade - sEMas/Pa, a aUtEf N° 273735/2021.

Protocolo: 706337

associaÇÃo Biotec-aMaZÔNia
eXtrato da resoLUÇÃo Nº 028/2021

coNseLHo de adMiNistraÇÃo
EMENta: altera o Estatuto da associação Biotec-amazônia, visando à criação 
de núcleos de representação, escritórios e filiais fora da sede, e para permitir a 
reformulação da estrutura da diretoria.
aProVada EM rEUNiÃo do coNsElHo dE adMiNistraÇÃo da BiotEc-aMa-
ZÔNia do dia 31/08/2021.
disPoNÍVEl Na ÍNtEGra EM: http://biotecamazonia.com.br.

Protocolo: 706338

editaL N.º 05/2021
a PresideNte da coMissÃo eLeitoraL do coNseLHo reGioNaL 
de odoNtoLoGia do ParÁ, faz saber que por força de determinação cons-
tante na decisão judicial proferida, em caráter liminar, no Mandado de Segurança 
nº 1031428-20.2021.4.01.3900, retifica-se o Edital nº 04/2021, para acrescen-
tar as informações referentes aos componentes efetivos e suplentes da chapa nº 
02, em consequência, concorrerá à eleição para a renovação do corpo dirigente 
do cro/Pa, convocada através do Edital n.º 02/2021, publicado no d.o.E. de 
02/07/2021. as demais cláusulas de operacionalização das eleições previstas no 
Edital nº 04/2021 permanecem inalteradas.

Belém, 17 de setembro de 2021.
GYseLLe riBeiro de carVaLHo oLiVeira

Presidente da comissão Eleitoral do cro/Pa
Protocolo: 706339

toFoLi iNd. e coM. de Madeiras eireLi 
cNPJ 05.578.390/0001-03 

torna público que requereu licenciamento ambiental para sua atividade indus-
trial, junto a SEMMA-Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Município de Santa 
Barbara do Pará-Pa.

Protocolo: 706340

toFoLi iNd. e coM. ePP 
cNPJ 13.806.113/0001-20 

torna público que requereu licenciamento ambiental para sua atividade indus-
trial, junto a SEMMA-Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Município de Santa 
Barbara do Pará-Pa.

Protocolo: 706341

aLaNa tHais LoBato de soUZa 
Comunica que solicitou junto a SEMMA/ACARÁ, renovação da LO 044/2019 para 
extração de areia, em uma areá localizada no município de acará/Pa.

Protocolo: 706342

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que protocolou, em 31/08/2021 (doc. nº 2021/28778, Processo nº 2011/26600) 
- na secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas/Pa), 
Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação - ASV em floresta secun-
dária em 4,02959 ha para a realização de manutenção do Mineroduto da MPsa 
no trecho entre os Km 175 ao km 213+240, localizado nos municípios de acará, 
Moju e Abaetetuba, bem como comunicado de Limpeza de Vegetação Secundária 
em estágio inicial de regeneração em 35,13979 ha.

Protocolo: 706343

o MoViMeNto dos FocoLares Norte 
cNPJ 050615540001-12 

tornar público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo 
do Município de Benevides - Pa - sEMMat, atraVÉs do ProcEsso Nº 202/2021 
licença de operação para atividade de cemitério horizontal de uso privado.

Protocolo: 706344

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PotENcia MastEr sob o  ParEcEr 303/2016 
cEE/Pa - aUt. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUtUBro dE 2016 iNscriÇÃo do inep 
N° 15168735. 

alunos concluíram em agosto/ setembro de 2021.
1.JosE Mario dE NoVaEs alVEs 2.saMUEl lEitE 3.tHalita alVEs dos saN-
tos silVa 4.aNdrEia dos saNtos PaiXao 5.MarcElo soarEs GoMEs da 
silVa 6.WilliaM scHNEWEiss QUEiroGa costa 7.BrUNo alBErt NUNEs 
da silVa 8.EVEliN raiaNE saNtaNa dE Matos 9.GUstaVo QUEiroZ dos 
saNtos 10.JaMilE dos saNtos silVa 11.Joao Vitor Batista saNtos 
12.JoNatHaN dE oliViEra rocHa 13.JosE JEfErsoN dE JEsUs saNtaNa 
14.lUiZ fErNaNdo PiNto da silVa 15.lUaN saNtos dE soUZa 16.ola-
Na MEsQUita calVacaNtE 17.rodriGo VEloso riBEiro dos saNtos 
18.stEfaNY EVEM  da silVa alBUQUErQUE  19.ValtEr  dE JEsUs carMo 
20.alEXaNdrE rUaN Nolasco da silVa 21.altaMiro NatiVidadE da sil-
VEira 22.aNa cristiNa araGÃo dos aNJos  23.BrUNa alVEs dE oliVEira 
24.carlos HENriQUE dE oliVEira BUlcÃo 25.clÓVis cardoso corrÊia 
26.crislaiNE silVa oliVEira  27.daVi BErriEl costa da silVa  28.diEGo 
BoENo da foNsEca  29.EdUardo EsMEraldo dE soUZa 30.HElias roN-
catE WicHEllo 31.EliÉZEr aParEcido aMaro 32.fEliPE MElo da silVa 
33.GilVaN da silVa saNtos 34.HEBErsoN BUENo caValcaNtE 35.JoÃo 
Vittor dE oliVEira dos saNtos 36.JosÉ GaBriEl saBiNo ViEira 37.lEtÍ-
cia dos saNtos NasciMENto 38.lUcas dE soUZa 39.lUcas GEisEl rocHa 
EdUardo 40.MarcoNdEs da silVa aBrEU 41.Maria da coNcEiÇÃo dE oli-
VEira 42.Marilia liMa da silVa 43.MatEUs WiliaM Zott taVarEs 44.rE-
NiÊ diEGo da silVa GoMEs 45.silMara saNtaNa GiMENEs  46.stÉfaNi 
BárBara dE aNdradE 47.taiNá ViEira dE liMa 48.tHiaGo Brito saNtos 
49.Uildo silVa dE oliVEira 50.Vitor costa fraNÇa 51.WEslEY da silVa 
GrEtZlEr  52.daVi cardoso PoNtEs 53.PaUlo JÚlio PErEira 54.sUEllEM 
dos saNtos NaZario 55.alBErto dos rEis MiKi 56.iNdira GaBriElli so-
arEs siMsEU 57.carlos aNdrE saNtos da silVa 58. lEila fErrEira lo-
PEs 59.lEaNdro rocHa dias 60.BrUNo soraEs da sila 61.alEXaNdrE NE-
VEs PErEira 62.Marcos PaUlo XaViEr saNcHo 63.JosE WEllYNGtoN dE 
araUJo GoMEs 64.lorraYNNE soBriNHa dos rEis 65.KEila cristiNa ro-
driGUEs 66.lUiZ fEliPE dE ProENca 67.saMaNtHa GaBriElY loPEs MEN-
dEs 68.orisMa fErrEira olaNda JUNior 69.GEaN cHEValiEr 70.dEBora 
BarBosa dE QUEiroZ 71.ElisEU caMPos. 72.faBiaNa cristiNa scHErrEr 
73.MoisÉs fErrEira dE oliVEira 74.rEGiaNE NaKaMasHi  75.sÉrGio Go-
MEs dE oliVEira 76.sidNÉia PErPÉtUa GUErrEiro

Protocolo: 706345

PiNHeiro JUNior & cia Ltda 
cNPJ nº 00.626.469/0001-30 

torna público que sob o processo n° 2019/2694 recebeu da sEMas, lo 
n°12850/2021 para atividade de empresa limpa fossa e higienização e presta-
ção de serviços com banheiros químicos, localizada no Município de Juruti, Estado 
do Pará.

Protocolo: 706346

cÂMara MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aViso de ratiFicaÇÃo. disPeNsa Nº 003/2021 

a câmara Municipal de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao dis-
posto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 
003/2021, ocorrida em 27 de agosto de 2021, em conformidade com o processo 
em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinen-
tes, com base legal no art. 24, inciso X , da lei nº  8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fica ratificada a dispensa de licitação nos termos a seguir, que é 
publicada, e tem por objeto contratação de pessoa física para a prestação de 
serviço de locação de imóvel comercial que atenda às necessidades da câmara 
Municipal de Medicilândia. o imóvel deverá ter as seguintes características: área 
total com o mínimo de 300 m² (trezentos metros quadrados), contando com 
no mínimo 200 (duzentos) m² de área construída, desembaraçado, concluído, 
localizado na região central Medicilândia (Pa), e tem por contratado iltomar car-
valho dos santos, cPf 616.641.702-00, no valor total de r$ 78.000,00 (setenta 
e oito mil reais).

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 009/2021 

dispensa nº 003/2021, Objeto: contratação de pessoa física para a prestação 
de serviço de locação de imóvel comercial que atenda às necessidades da câ-
mara Municipal de Medicilândia. o imóvel deverá ter as seguintes características: 
área total com o mínimo de 300 m² (trezentos metros quadrados), contando 
com no mínimo 200 (duzentos) m² de área construída, desembaraçado, conclu-
ído, localizado na região central Medicilândia. coNtrato Nº 009/2021. contra-
tante: câmara Municipal de Medicilândia. contratada: iltomar carvalho dos san-
tos. Valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Vigência 01/09/2021 
à 01/09/2022.

coNtrato Nº 010/2021
Pregão Presencial Nº 005/2021, Objeto: Contratação de Empresa para For-
necimento de Material de Expediente e informática, para atender as demandas 
da câmara Municipal de Medicilândia/Pa. coNtrato Nº 010/2021. contratante: 
câmara Municipal de Medicilândia. contratada: Papelaria Paixão ltda. Valor total 
de r$ 388.549,45 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais e quarenta e cinco centavos).Vigência 10/09/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 706347

FaZeNda GoMes oecHsLer 
localizado a margem esquerda do rio Guamá, torna se público que requereu 
junto a SEMAS/Capitão Poço, Renovação da Licença Ambiental Rural n 030/2019.

Protocolo: 706348
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