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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
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E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411
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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1922, de 14 de oUtUBro 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$ 17.714.811,82 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 17.714.811,82 (dezessete Milhões, 
Setecentos e Quatorze Mil, oitocentos e onze reais e oitenta e dois 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

111080412615088585 - auditoria Geral do Estado 0101 339040 7.500,00

111080412615088585 - auditoria Geral do Estado 0101 339140 1.500,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 339039 80.000,00

211010613115088233 - SEGUP 0101 339139 60.000,00

261010612415028270 - PMPa 0101 339015 72.000,00

261010612815028833 - PMPa 0101 339030 2.500.000,00

261010618115028835 - PMPa 0101 339015 100.000,00

261010618115028839 - PMPa 0101 449052 136.004,00

261010618315028840 - PMPa 0101 339015 35.000,00

291012678214867432 - SETraN 0124 449051 8.705.807,82

582012312212978339 - cEaSa 0101 319091 917.000,00

662010612515028275 - dETraN 0261 449039 5.000.000,00

802012678214868696 - arcoN 0261 339014 100.000,00

ToTal 17.714.811,82

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

111080412212978409 - auditoria Geral do Estado 0101 339033 9.000,00

211010612212978338 - SEGUP 0101 339030 60.000,00

261010618115027559 - PMPa 0101 449051 136.004,00

261010618115028259 - PMPa 0101 339030 2.500.000,00

261010618115028836 - PMPa 0101 339015 20.000,00

261010618115028836 - PMPa 0101 339030 10.000,00

261010618115028836 - PMPa 0101 339033 5.000,00

261010624415008591 - PMPa 0101 339015 20.000,00

261010624415008591 - PMPa 0101 339030 52.000,00

261010642215006730 - PMPa 0101 339030 100.000,00

291012678214867429 - SETraN 0124 449051 8.705.807,82

662010633112978311 - dETraN 0261 339046 2.000.000,00

662012645114897645 - dETraN 0261 449051 3.000.000,00

802012678214868696 - arcoN 0261 334041 100.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 80.000,00

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 917.000,00

ToTal 17.714.811,82

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 de outubro 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 1923, de 14 de oUtUBro 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$ 6.885.250,32 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 6.885.250,32 (Seis Milhões, 
oitocentos e oitenta e cinco Mil, duzentos e cinquenta reais e Trinta e 
dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 2.416.666,67

071011545115087552 - SEdoP 0101 449051 407.787,75

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 216.600,16

081012781214998317 - SEEl 0101 334041 96.000,00

211010618115028261 - SEGUP 0101 339039 1.000.000,00

211010618115028264 - SEGUP 0101 449051 1.199.356,00

211010618115028264 - SEGUP 0101 449052 250.000,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339037 226.879,36

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339030 488.007,84

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339037 173.070,04

771012412212978338 - SEcoM 0101 449052 410.882,50

ToTal 6.885.250,32

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 716704

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.558/2021-ccG, de 14 de oUtUBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1150685,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, criSTiNa da coSTa fraNco PiGarilHo do cargo 
em comissão coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
ii. nomear aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira para exercer o cargo 
em comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 oUTUBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.559/2021-ccG, de 14 de oUtUBro 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 2021/1140511,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria da coNcEiÇÃo Mira caValEro MoNTEiro do car-
go em comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de outubro de 2021.
ii. nomear SilVia criSTiNa dE oliVEira PESSoa para exercer o car-
go em comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE oUTUBro dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
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Portaria Nº 1.560/2021-ccG, de 14 de oUtUBro 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 2021/1140511,
r E S o l V E:
i. exonerar aNdErSoN daNilo loPES do cargo em comissão de Secre-
tário de conselho, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de 
Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 1º 
de outubro de 2021.
ii. nomear iracEMa oliVEira dE aZEVEdo para exercer o cargo em co-
missão de Secretário de conselho, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE oUTUBro dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 716711
eXtrato – coNtrato Nº 31/2021-ccG/Pa.

oBJETo: contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica 
para revisão das instalações elétricas e confecção do projeto elétrico para 
a estrutura que abriga a casa civil da Governadoria do Estado do Pará.
fUNdaMENTo: art. 24, inciso iV da lei federal nº 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2021.
ViGÊNcia: 14/10/2021 a 13/11/2022. 
Valor GloBal: r$ 128.857,05 (cento e vinte e oito mil oitocentos e cin-
qüenta e sete reais e cinco centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo: Órgão: 11105; função: 04; Sub-função:122; Progra-
ma: 1297; Projeto/atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 
339039; ação: 213476.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: fGr – arQUiTETUra E ENGENHaria lTda, inscrita no 
cNPJ sob o n.º 21.700.111/0001-80.
ENdErEÇo: Travessa doutor Moraes, nº 565, Edifício dr. Moraes center, 
sala 204, Nazaré, Belém/Pa, cEP 66.035.125.
ordENador
luciana Bitencourt
chefe administrativa da casa civil da Governadoria

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 16/2021-ccG/Pa
ProcESSo Nº: 2021/696.822
oBJETo: contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica 
para revisão das instalações elétricas e confecção do projeto elétrico para 
a estrutura que abriga a casa civil da Governadoria do Estado do Pará.
coNTraTaNTE: 
caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 07.730.458/0001-45.
coNTraTado:
fGr – arQUiTETUra E ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
21.700.111/0001-80.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: 
lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 128.857,05 (cento e vinte e oito mil oitocentos e cinqüenta e 
sete reais e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Proje-
to/atividade: 8338; Natureza de despesa: 339039; fonte: 0101; ação: 
213476.
ordENador
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
Chefia Administrativa da Casa Civil
casa civil/Pa

ratiFicaÇÃo de disPeNsa
ato: 16
data: 14/10/2021.
Numero da dispensa: 16/2021
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil
casa civil/Pa

Protocolo: 716709

errata
.

termo de errata
doe n° 34.734 – edição do dia 14/10/2021. Protocolo: 716097
onde se lê: ViGÊNcia: 07/10/2021 a 06/02/2021.
Leia-se: ViGÊNcia 07/10/2021 a 06/02/2022.

Protocolo: 716237

diÁria
.

Portaria Nº 902/2021-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° 2021/1139723 de 13 de outubro 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 NoVa TiMBoTEUa/Pa, no período de 13 a 14/10/2021.

Servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1½ (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, 14 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 903/2021-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° 2021/1138917, de 13 de outubro 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 NoVa TiMBoTEUa/Pa, no período de 13 a 14/10/2021.

Servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

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 a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 904/2021-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° 2021/1142130, de 13 de outubro 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 SÃo fÉliX do XiNGÚ/Pa, no período de 14 a 17/10/2021.

Servidor objetivo

SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula 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 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 905/2021-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° 2021/1141879, de 13 de outubro 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 SÃo fEliX do XiNGÚ/Pa, no período de 14 a 17/10/2021.

Servidor objetivo
faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15, matrícula 
funcional nº 54189550/3, ocupante do cargo Secretário de 
coordenação , lotado na Escola de Governança Pública do 

Estado do Pará.

cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 906/2021-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° 2021/1138838, de 13 de outubro de 2021;
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CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de NoVa TiMBoTEUa/Pa, no período de 13 a 14/10/2021.

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 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, 14 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 907/2021-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° 2021/1142155, de 13 de outubro 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 SÃo fEliX do XiNGÚ/Pa, no período de 14 a 17/10/2021.

Servidor objetivo
faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 

funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-
trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 910/2021-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° 2021/1148564, de 13 de outubro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de NoVa TiMBoTEUa/Pa, no dia 14/10/2021.

Servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
acompanhar a agenda do Governo, no referido 

município.

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

Protocolo: 716523

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 908/2021-crG, de 14 de outubro 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, os termos dos Processos nº.  2021/1152166.
rESolVE:
TraNSfErir o gozo de férias, da servidora NaTHalY aNdrEa SilVa 
GUZMaN SaNTiaGo, ocupante do cargo de assessor Especial i, id. 
funcional nº. 5950953/1, lotada na EMaTEr, concedido através da 
PorTaria Nº 743/2021- crG, de 02/09/2021, publicada no doE 34690 de 
03/09/2021, para o período de 07/02/2022 a 08/03/2022, em virtude da 
mesma encontrar-se de licença maternidade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 716479

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 084/2021 – sF/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2021

Suprido: HEiTor loBaTo MarQUES, Mf nº 57198332/3, ajudante de or-
dens; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
(Material de consumo) - r$ 3.800,00 Elemento de despesa: 33.90.39 
(outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) - r$ 5.000,00; fonte de 
recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar Vieira da costa Júnior, 
cEl QoPM.

Protocolo: 716493

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 918/2021 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: Brejo Grande do araguaia/Pa, Palestina do Pará/Pa e ca-
panema/Pa; Período: 03 a 07/10/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (ali-
mentação) 4,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin 
Leal, MF nº 4220579/4, 3º SGT PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, MF nº 
57199690/2, cB PM Henrique de araujo dos Santos deus Junior, Mf nº 
57222328/2 e Sd PM Kenny Souza carvalho, Mf nº 6402259/2; ordenador 
de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 716468
eXtrato de Portaria Nº 919/2021 – di/cMG, 

de 14 de oUtUBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: São João do araguaia/Pa, Paragominas/Pa e Quatipuru/
Pa; Período: 03 a 07/10/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 
4,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM igor alessandro leal farah, 
Mf nº 4220563/2, 3º SGT PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, Mf nº 
54193024/2, cB PM carlos alberto de Sousa Silva, Mf nº 57222004/2, 
Sd BM PM luiz felipe oliveira Brescovit, Mf nº 5932551/2; ordenador de 
despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 716482
eXtrato de Portaria Nº 920/2021 – di/cMG, 

de 14 de oUtUBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: canaã dos carajás/Pa, Jacundá/Pa, Tucuruí/Pa e Breu Bran-
co/Pa; Período: 03 a 09/10/2021; Quantidade de diárias: 7,0 (alimenta-
ção) 6,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de 
Sousa, Mf nº 57173389/3, 2º SGT PM Giovani ferreira de Souza, Mf nº 
5696712/5, cB PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2, cB PM rG 
36373 Erick Enrico Coelho da Silva, MF nº 57221799/3; Ordenador de Des-
pesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 716531

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 062/2021-GVG  de 14 de oUtUBro de 2021.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares a servidora desta Vice-Go-
vernadoria, conforme abaixo relacionado:

NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo

chariane freitas da Silva 01.11.2020 a 31.10.2021 01/11/2021 a 30/11/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 716183
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 480/2021-PGe.G., de 13 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
EXclUir, da portaria 202/2021-PGE.G., de 29.04.2021, publicada no 
doE nº 34569 de 30.04.2021, as férias do servidor Sérgio de Souza Ma-
rinho, identidade funcional nº 5775876/2, referente ao período aquisitivo 
2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 716279

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 479/2021-PGe.G., de 13 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
ProrroGar, até 30.06.2022, a licença saúde do servidor Sérgio de Souza 
Marinho, identidade funcional nº 5775876/2, de acordo com o laudo médi-
co do iNSS (NB 636.491.883-6)
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 716276

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 481/2021-PGe.G., de 14 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/1134333
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora Elisa anjos da Silva, agente de artes práticas, 
identidade funcional nº 54191471/1 e cPf nº 657.860.922-91, suprimento 
de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais), o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.092.1508.8893 – 339039 – r$ 200,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 716427

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 142/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 14 de outubro 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, e
coNSidEraNdo o Prot. 2021/710713
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor PaUlo NEVES dE caMPoS, Matrícula, 5931841-4 
para atuar como Fiscal do Contrato 030/2021-SEAC, firmado com a Em-
presa – MaTHEUS caMPoS da coSTa (aGiliZoN oNliNE), inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 37.805.703/0001-05, cujo objetivo é aquisição de porta 
gel de parede e de totem para auxiliar nas ações do Territórios da Paz, 
conforme especificações contidas no edital de Cotação eletrônica e Termo 
de referência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 15 de julho de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 716317

diÁria
.

Portaria 143/2021-GaB/seac
Belém Pa, 14 de outubro 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 Processo nº 2021/1085325
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 3,5 (três e meia) diárias no período de 
20/10/2021 a 23/10/2021, a serviço ao Município de Parauapebas, no Es-
tado do Pará, cujo objetivo será “a realização das entrevistas presenciais, 
2ª fase do PSS 03/2021-SEac...” naquele município.

MaTrÍcUla NoME do SErVidor cPf

5947830-3 arTUr MaGNo dE carValHo 018.837.372-14

5935868-4 GaBriElla PiNHEiro dE oliVEira 017.907.362-18

57227917-2 raiSSa diaS BiolcaTi rodriGUES 004.897.252-52

57191387-2 rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEiro filHo 965.620.132-91

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 14 de outubro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo
Portaria 144/2021-GaB/seac
Belém Pa, 14 de outubro 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 Processo nº 2021/1122263
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias no perío-
do de 19/10/2021 a 23/10/2021, a serviço aos Municípios de Marabá e 
Parauapebas, no Estado do Pará, cujo objetivo será “apoio e participação 
das entrevistas do Processo Seletivo Simplicado n° 03/2021, bem como 
recepcionarem a equipe da SEac...”, naqueles municípios.

MaTrÍcUla NoME do SErVidor cPf

5953760-2 lUiZ carloS dE liMa BarBoSa 401.028.582-68

5956643-1 EdENilSoN dE liMa SoUZa 852.693.872-04

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 14 de outubro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 716328

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de adJUdicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2021-seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac, por 
intermédio de seu PrEGoEiro, torna público as adjudicações dos iTENS de 
01 a 07 - Pregão Eletrônico nº. 06/2021-Glic/SEac: para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE liXEiraS,.
adjudico os iTENS 01, 03 e 06, para a empresa forTclEaN coMÉrcio dE
EQUiPaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº. 36.327.075/0001-29 / i.E:
11.666.388, sendo o iTEM 01: no valor global de r$ 6.996,37 (seis mil e 
novecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos); iTENS 03: no 
valor global de r$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e iTEM 06: no valor 
global de r$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais, totalizando 
o montante de r$ 40.746,37 (quarenta mil e setecentos e quarenta e seis 
reais e trinta e sete centavos). adjudico os iTENS 02 e 04, para a empresa 
licEri coMÉrcio dE ProdUToS EM GEral lTda, inscrita no cNPJ nº. 
6.950.671/0001-07 / i.E: 319/000424, sendo o iTEM 02: no valor global 
de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) e iTEM 04: no valor 12.799,50, 
totalizando o montante de r$ 17.299,50 (dezessete mil e duzentos e no-
venta e nove reais e cinquenta centavos). adjudico o iTEM 05, para empre-
sa PaBlo lUiS MarTiNS ME, inscrita no cNPJ nº PaBlo lUiS MarTiNS ME, 
inscrita no cNPJ nº. 09.138.326/000154 / i.E: 257504036, no valor global 
de r$ 9.209,70 (nove mil e duzentos e nove reais e setenta centavos). E 
por fim, adjudico o ITEM 07, para a empresa I G DOS SANTOS DE OLIVEI-
ra EirEli, no valor global de r$ 1.939,80 (um mil e novecentos e trinta
e nove reais e oitenta centavos).
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
JorGE lUiS MarQUES loPES
Pregoeiro

Protocolo: 716648
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AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 101/2021-GaB, de 14 de outubro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/1117967.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora lecile-
ne Tavares de azevedo, matrícula nº 57213146/5, ocupante do cargo de 
assessor Superior i, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 
13/12/2021 a 11/01/2022, referente ao período aquisitivo de 01/07/2020 
a 30/06/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 716111
Portaria aGe Nº 102/2021-GaB, de 14 de outubro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/1079190.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora Sâmya 
letícia Santos de Souza, matrícula nº 5955890/1, ocupante do cargo de 
Gerente, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 01/12/2021 a 
20/12/2021, referente ao período aquisitivo de 01/07/2020 a 30/06/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 716113
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 226 de 14 de oUtUBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias para cada servi-
dor listado abaixo, que fizeram parte da Execução de Ações Cidadanias nos 
municípios de abaetetuba e Quatipuru conforme descrito abaixo:
5 e ½ (cinco e meia) diárias para o servidor que esteve no município de 
abaetetuba e Quatipuru no período de 30 de Setembro a 05 de outubro 
de 2021:

SErVidor MaTrÍcUla
ElSoN rodriGUES dE MoUra 5207231

1 e ½ (uma e meia) diárias para o servidor que estive presente no municí-
pio de Quatipuru no período de 04 a 05 de outubro de 2021:

SErVidor MaTrÍcUla
VaNESSa da SilVa MoUra 5946662

3 e ½ (três e meia) diárias para o servidor que estive presente no municí-
pio de Quatipuru no período 02 a 05 de outubro de 2021:

SErVidor MaTrÍcUla
MaTEUS da SilVa fErrEira 5949216

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

Protocolo: 716523
Portaria Nº 222 de 14 de oUtUBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e 1/2 (três e meia) diá-
rias para os servidores listados abaixo, que participaram das ações cidadanias 
no município de ourilândia, no período de 06 a 09 de outubro de 2021:

SErVidor MaTrÍcUla
EVEliN liÉGE GoNÇalVES caMPElo 5947130/1

PaTricia dE liMa fErrEira 55588559/6
roMUlo Mira caVallEro dE QUEiroZ 5921153/2

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

Protocolo: 716512
Portaria Nº 221 de 14 de oUtUBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diárias para cada servidor listado abaixo, que fizeram parte da Execução 
de ações cidadanias no município de Jacundá no período de 06 a 09 de 
outubro de 2021:

SErVidor MaTrÍcUla
aNa carla da SilVa coSTa 5957147/ 2

aNa caroliNE MarTiNS TorrES 5960384/ 1
KiMENia da coNcEiÇÃo PErEira 5960436/ 1

NicollE alVES MoNTEiro 5960329/ 1
roBSoN dE caSTro SilVa 57213878/ 2

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

Protocolo: 716477

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 974/2021-daF/sePLad, de 13 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1124402,
rESolVE:
forMaliZar, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor Joao Gil-
BErTo PErEira alVES, id. funcional nº 3964/2, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública, lo tado na Gerência de registro de Preços, no 
período de 04 de outubro a 02 de novembro de 2021, referente ao triênio 
de 13.06.1995 a 12.06.1998 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 716194

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 975/2021-daF/sePLad, de 13 de oUtUBro 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 2021/1000882 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 80689,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 13 (treze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde ao servidor raiMUNdo NoNaTo SaNTaNa carValHo, id. 
funcional nº 28428/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, 
lotado na coordenadoria de logística e Gestão, no período de 26/08/2021 
a 07/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 716207
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Portaria Nº 976/2021-daF/sePLad, de 13 de oUtUBro 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 2021/1135047 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 80696,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 03 (três) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde ao servidor rUi GUilHErME XaViEr BriTo, id. funcional 
nº 26239/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotado na 
coordenadoria de orçamento e finanças, no período de 01/09/2021 a 
03/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 716219
Portaria Nº 977/2021-daF/sePLad, de 13 de oUtUBro 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 2021/1135264 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 80694,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 23 (vinte e três) dias de licença para Trata-
mento de Saúde ao servidor raiMUNdo iVaN MarTiNS alEiXo, id. fun-
cional nº 3279286/1, ocupante do cargo de Vigilante, lotado na diretoria 
de Gestão de fundos, no período de 15/09/2021 a 07/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 716224

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 2º
convênio fdE nº: 003/2020
Processo:592.632/2019
objeto: alteração de Metas, Valor e Prorrogação do Prazo de Vigência.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$9.938,758,88 sendo 
como parte do Estado
o valor de r$8.944.882,99 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$993.875,89.
Vigência:18/10/2021 até 17/10/2022
data da assinatura: 14/10/2021
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Santarém
concedente: SEPlad
ordenador de despesa: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 716670

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 978/2021-daF/sePLad, de 13 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso das atribuições legais que 
lhe foram conferidas pela Portaria  nº 9/2021–ccG, de 05 de janeiro de 
2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as delega-
das pela Portaria nº002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1141258;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 662/2021-daf/SEPlad, de 13 de 
julho de 2021, publicada no doE nº 34.646 de 22 de julho de 2021, que 
concedeu 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora VaNdErlY caMElo 
XaViEr, id. funcional nº 3153150/1, ocupante do cargo de Técnico de 
administração e finanças, lo tada na coordenadoria de Gestão de custos, 
no período de 18 de outubro a 16 de novembro de 2021, referente ao 
triênio de 02.01.1999 a 01.01.2002.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 716228

retiFicaÇÃo Nº 35/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria nº 308 de 08/10/2021, Publicada no d.o.e nº 34.732 de 
13/10/2021
oNde se LÊ:

aNeXo a Portaria Nº 308, de 8 de oUtUBro de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

fHcGV
outras despesas 

correntes 0,00 1.536.000,00 0,00 0,00 1.536.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 1.536.000,00 0,00 0,00 1.536.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021
SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

fHcGV
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 1.536.000,00 0,00 0,00 1.536.000,00

Leia-se:
aNeXo a Portaria Nº 308, de 8 de oUtUBro de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

fHcGV
outras despesas 

correntes 0,00 816.000,00 0,00 0,00 816.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 816.000,00 0,00 0,00 816.000,00

fund. Santa casa
outras despesas 

correntes 0,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

fHcGV

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 816.000,00 0,00 0,00 816.000,00

fund. Santa casa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00

Portaria Nº 311, de 14 de oUtUBro 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° 1923, de 14/10/2021.
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
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aNeXo a Portaria Nº 311, de 14 de oUtUBro de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

dEfESa Social
SEGUP

investimentos 0,00 1.199.356,00 250.000,00 0,00 1.449.356,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

obras e instalações
 0101 0,00 1.199.356,00 0,00 0,00 1.199.356,00

outras despesas 
correntes 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 917.000,00 0,00 0,00 917.000,00

Sentença Jurídica
 0101 0,00 917.000,00 0,00 0,00 917.000,00

SEdaP
outras despesas 

correntes 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 3.041.054,58 0,00 0,00 3.041.054,58

obras e instalações
 0101 0,00 624.387,91 0,00 0,00 624.387,91

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 2.416.666,67 0,00 0,00 2.416.666,67
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
SEEl

outras despesas 
correntes 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 887.957,24 0,00 887.957,24

contrato Global
 0101 0,00 0,00 887.957,24 0,00 887.957,24

SEcoM
investimentos 0,00 410.882,50 0,00 0,00 410.882,50

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 410.882,50 0,00 0,00 410.882,50

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021
SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

SEdaP
 0101 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 661.077,88 0,00 661.077,88

fundação ParáPaz

 0101 0,00 0,00 661.077,88 0,00 661.077,88

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 2.633.266,83 0,00 0,00 2.633.266,83

SEdoP
 0101 0,00 2.633.266,83 0,00 0,00 2.633.266,83

Esporte e lazer 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
SEEl

 0101 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
Governança 

Pública 0,00 407.787,75 0,00 0,00 407.787,75

SEdoP
 0101 0,00 407.787,75 0,00 0,00 407.787,75

Manutenção da 
Gestão 0,00 1.327.882,50 226.879,36 0,00 1.554.761,86

cEaSa
 0101 0,00 917.000,00 0,00 0,00 917.000,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 226.879,36 0,00 226.879,36

SEcoM
 0101 0,00 410.882,50 0,00 0,00 410.882,50

Segurança Pública 0,00 2.199.356,00 250.000,00 0,00 2.449.356,00
SEGUP

 0101 0,00 2.199.356,00 250.000,00 0,00 2.449.356,00

foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 6.744.293,08 1.137.957,24 0,00 7.882.250,32

ToTal 0,00 6.744.293,08 1.137.957,24 0,00 7.882.250,32

Portaria Nº 312, de 14 de oUtUBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe 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 3º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais), a 
quota do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(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 312, de 14 de oUtUBro de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

PolÍTica Social

fES

outras despesas 
correntes 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

despesas ordinárias

 0103 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

Saúde 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

fES

 0103 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

0103 - fES - recursos 
ordinários 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

ToTal 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

Protocolo: 716705
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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 11 /seaP/sePLad, de 14 de oUtUBro de 2021
reLaÇÃo PreLiMiNar das soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da 

taXa de iNscriÇÃo deFeridas e iNdeFeridas retiFicada
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 daS SoliciTaÇÕES dE iSENÇÃo  da  TaXa  dE  iNScriÇÃo  
dEfEridaS  E  iNdEfEridaS  rETificada,  do concurso Público c-208, 
nos seguintes termos:
art. 1º ficam dEfEridaS as solicitações de isenção da taxa de inscrição 
dos candidatos relacionados no aNEXo i deste Edital, conforme normativa 
estabelecida no item 7 do Edital do certame.
art. 2º ficam iNdEfEridaS as solicitações de isenção dos candidatos rela-
cionados no aNEXo ii deste Edital.
i - o candidato poderá consultar individualmente o motivo do indeferi-
mento da solicitação de isenção, através da área do candidato, disponível 
no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, a contar da data de 
publicação deste edital.
art. 3º Quanto ao indeferimento da solicitação de isenção da Taxa de ins-
crição, caberá interposição de 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.cetapnet.com.br, do dia 18/10/2021 até o dia 19/10/2021.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

anexo i: solicitações de isenção da taxa de inscrição 
Deferidas Retificada

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - araGUaia
inscrição Nome
11963 iaNca doS SaNToS MacEdo MEdrado

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome

9643 aNa GaBriElla PiNHEiro BarBoSa da coSTa
7462 aNa PaUla PiNHEiro rUiVo MoNTEiro
11066 aNdrÉia corrÊa doS rEiS
4166 criSTiaNE QUEiroZ da SilVa
9997 daNiEla cUNHa doS SaNToS
5713 EllaNE liNdiNalVa SoUZa dE caSTro
7619 Érica THalicia SilVa da rocHa
5550 EVElYN THaYNara PiNTo raiol
9965 HorTENcia BEaTriZ SErra fErrEira
4916 iriaNE MaricaUa MorEira
8115 JaYNE riBEiro da SilVa MacHado
5208 JESSica Maria MacEdo liMa
10715 JoSiaNE GoMES rodriGUES
73885 KariNa fErrEira dElGado
1178 KEllEN dE faTiMa SaraiVa
7960 lUciNETH da SilVa SoUSa
6244 MaElY dE oliVEira riBEiro
11254 MarcEla aliNE da SilVa corrEa
10379 MarlEY rodriGUES fariaS
10388 MaYara rodriGUES fariaS
10426 STHEfaNi MoNTEiro crUZ
5776 SUElEN da SilVa SoUSa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caETÉ

inscrição Nome

2300 aNGEla oliVEira da SilVa

9217 BiaNca dE fiGUEirEdo BaTiSTa

11340 daNiEllE da SilVa SoUSa

5716 dENiSE SoUZa da SilVa

74877 Nádia do Socorro dE SoUSa liMa

9521 roSilEia lUcENa corrEa

72681 SoliaNY raMoS SilVEira

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

6937 aMaNda JaMilY SilVa dE liMa
7571 aNdrESSa criSTiNa SilVa BriTo
74254 aYala EdUardo SalaZar
10978 BEaTriZ doS SaNToS oliVEira
4484 BrENda caroliNE SoUSa doS rEiS
72727 BrUNa da Hora SilVa
10295 criSTiEllY SilVa fErrEira
8946 fErNaNda rEiS SoarES dE liMa
4046 GildENES da SilVa liMa
1306 GYUlia SaNToS araUJo
11961 KaNaNda liMa aNdradE
9807 KElMa alVES da SilVa
2355 lariSSa MaYara GoNcalVES SilVa
8977 lUciElda SaBiNo fErrEira
7555 Maria lUiZa BarroS dE liMa
10782 NaYara TErEZa fErrEira da SilVa
5086 NEilMa da SilVa fraNco
5100 raiaNE ViaNa dE liMa
10707 rEGiEllE loPES MarQUES
10646 rENaTa oliVEira daMaScENo
6419 roSália dE SoUSa liMa
11285 SaBriNa da crUZ GUiMarÃES
10952 SaBriNa fraNÇa dE SoUZa
11155 SaMara crUZ GUiMaraES
73540 SHYSNNEN SoUSa MilHoMEM
1388 SilVaNa coSTa SilVa
73565 VaNia liMa da SilVa

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

4475 adriElE do NaSciMENTo foNTENElE
5851 alaNNa KaTriNa BarBoSa NoNaTo
12323 alESSaNdra dE alMEida ViEira
2311 aNa fláVia fErrEira GoNÇalVES
10339 aNa PaUla SaNToS E SilVa
74635 aNNa KEllY diNiZ PirES
74165 arlENE caBral coNcEiÇÃo
11515 BrENda JUliaNE SilVa doS SaNToS
10248 BrENda lETÍcia da SilVa coNcEiÇÃo
3934 caMila criSTiNa dE SoUZa E SilVa
11068 caMila frEirE SiQUEira
74197 caNdida iSaBEl dE JESUS raMoS
9347 caroliNE daYaNE SaldaNHa dE SiQUEira
6346 caroliNE dE caSSia PENa MaToS

8630 ciNTHYa BEZErra da SilVa
4147 clicia doS SaNToS BriTo
7315 cYBEllE MiraNda doS SaNToS MariaNo
10814 daNiElE PErEira da SilVa
4393 daNiElE PirES GalVao
74313 daNiEllE dE PaUla ModESTo MaTiaS
8169 dEiSE da SilVa SaNToS doS PaSSoS
74639 dENiSE KarEN SilVa dUarTE
7336 EliZa TaVarES rodriGUES
6578 ElKiaNY MariaNo fEiToSa
1799 EriKa fErNaNda MEdEiroS doS rEiS
5998 faBiola PoliaNa dE alENcar PiNTo
73751 fErNaNda JUliaNE alVES dE PaiVa
12397 flaVia rocHa da SilVa
12076 fraNciaNE diaS da SilVa
3424 GErUZa VaScoNcEloS doS SaNToS
526 GiSEllE criSTiNa BraSil carValHo

11458 GracilEia PaNToJa BarBoSa
4648 HioZElMa ViaNa fErrEira
10179 iolaNda SoUSa GaMa fErrEira

3346 JENNifEr HillarY coSTa da coNcEiÇÃo PoMPEU

3078 JESSica MorEira dE SoUZa
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6739 JÉSSica PaTrÍcia doS rEiS
11434 JociElE SErrÃo aNdradE
73773 JoSiEllEN PErEira MoNTEiro
11711 JoYcE GaMa SoUZa
72629 JUliaNE do NaSciMENTo cordEiro
2191 Kacia MarQUES da roSa
73389 KarYNE daNiEllE dE araUJo MElo
4905 KESia aNaNda PErEira BaraTa
73422 larYSSa SilVa doS SaNToS
11494 lEaNdra BriTo doS SaNToS
12080 lENiZE caroliNa alVES HEMETErio
12057 liliaN rodriGUES dE frEiTaS
2749 lUciaNa BaraTa
6717 lUciaNa lEal coNcEicao
3910 lUciENE aQUiNo dE alMEida
74560 MarGarETE lEiTE doS SaNToS
73759 Maria da coNcEiÇÃo GoMES riBEiro
4904 Maria EdUarda arrUda SaNToS
6685 Maria EliZETE PiNTo da SilVa
9693 Maria GaBriEla caSSEB loBaTo
8805 Maria HEloiSE SaBiNo da SilVa
2526 Maria iVoNE coSTa da coNcEiÇÃo
9701 MaYara aMÉlia SilVa dE SoUSa alVES
8829 MicHEllE ariaNE do ValE MoNTEiro
6604 MicHEllY KoriNa oliVEira alVES

10587 MilEdia dE JESUS aTaidE SErGio
10406 NaTalia doS SaNToS MoraES
73931 NaTalia NaSciMENTo PaSSiNHo
597 PaMElla oliVEira da coSTa
787 PaTricia doS SaNToS BaTiSTa

74340 PaTricia fErrEira fEiToSa
10861 PaUla lUaNa diaS MarTiNS
959 PriScilla VÂNia da SilVa oliVEira
4198 rafaEla NaGaNo dE carValHo
74520 raQUEl roSa da SilVa aVila
10022 raYara fErrEira doS SaNToS
2428 raYElE dE SoUZa da coSTa
6122 raYSSa loPES dE JESUS
9173 roSa dE fáTiMa MoraES E SilVa
9915 roSElENE SoUZa BarroS
2148 SaMara dioNE alMEida do NaSciMENTo
10965 Sara doS SaNToS E SilVa
964 SHirlEY aNdradE dE caSTro craVEiro
6741 SilVia cariNa NYlaNdEr SilVa
12234 SolaNGE VilHENa carValHo
3305 STEfaNNE KaTEriNE BorGES frEiTaS
295 STHEfaNNY NUNES dE PiNa
6168 TaÍSE draGaUd GalEÃo
6862 TaTiaNa SaNdE
9584 TaTiaNE do Socorro da SilVa dioNiZio
10823 TaTiaNi do Socorro dE SoUZa E SoUSa
73659 THaiZa daNiEllY craVo PErEira
4705 VaNESSa MilHoMEM SaNToS

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaMá

inscrição Nome
72352 alaNa criSTiNa GoNÇalVES dE SoUZa
2915 aliNE PoNTES SaraiVa
5232 aMaNda MoNTEiro rodriGUES
7419 aNdrESSa cHaGaS daS NEVES
4790 aNGElica SoarES QUiNTiNo
10735 aNNETE loUiZE Garcia SaNToS
11525 aNToNia criSTiaNE loBo SaNTaNa
3993 BrUNa fErNaNda PacHEco PErEira da SilVa
73700 carMEM SiMoNE SaNcHES NaZarÉ
9687 cilENE dE JESUS loBo dE frEiTaS
72371 daiaNa lEal caBral
72351 daNiElE EMaNUEllE fErrEira

73580 dÉBora MoNTEiro MENdES

10619 dEBoraH alYNE liMa dE VilHENa
74901 dENilda fiGUEirEdo dE BarroS rocHa
4496 diEllEN coSTa NEVES

7112 driEllE SilVa NaSciMENTo
75110 EliÂNGEla criSTiNa cÂNdida coSTa
11302 Hilca TaVarES dE SoUZa ViEira
12485 irENE NaZarÉ dE MElo BraSil
10936 iZaBEla TriNdadE BorGES BElÉM
10318 JaMilE SaNToS loPES
6853 JaQUEliNE BaTiSTa dE liMa
4349 JarlENE da SilVa PaNToJa
12053 JÉSSica diaS da SilVa
1938 JHENNifEr loBaTo carValHo
7177 JoSiMara do NaSciMENTo Barra
4781 JÚlia dE MaToS GÓES fariaS
1084 JUliaNa oliVEira doS SaNToS
554 JUrEMa dE NaZarÉ SaNToS da SilVa
423 KariNa faVacHo daMaScENo
2513 KEYSa KEllY da cUNHa cordEiro
12332 KlYSSia GraSSiEllE cHaVES rodriGUES
74136 lara NaZarÉ BaTiSTa
12442 lidia criSTiaNY aSSUNcao SarMENTo
4761 lUciaNE TEiXEira doS SaNToS
12444 lUciENE GoNcalVES BarBoSa
12004 MarcEla dalila dE SoUZa riBEiro GUiMaraES
7039 Maria BrENda SilVa SoUSa oliVEira
3932 Maria daNiEllE GoNÇalVES dE MENdoNÇa
4630 MariNEidE PiNTo da SilVa
12465 MilENE dE NaZarÉ crUZ MoNTEiro
12248 MoNica SoarES do NaSciMENTo
6004 odilENE SoarES dE oliVEira
9250 Paolla criSTiNa PESSoa riBEiro
12406 PriSSila daYaNa BErNardES liMa
74398 raiZa rEGiaNE da SilVa SaNToS
50668 raQUEl da SilVa liMa
11383 rEGiNa doS SaNToS alMEida
72213 roSEaNE coSTa EWErToN
73185 SaMira GaBriEllE loBo SaNToS
1506 SilMara da crUZ coElHo
4985 TaYNara NaYffiTali coUTiNHo dE oliVEira
9573 VaNESSa NaTacHa SoUZa da crUZ
24354 VErENa dE fáTiMa daS cHaGaS
75086 ViVia raQUEl da coSTa MorEira
6331 YaSMiN dE SoUZa corrEa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome

2368 aNdrÉia dE SoUSa GoMES
9956 daYaNE criSTiNE MarTiNS da SilVa
9014 PriScilla do carMo fraNciSco

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

8469 EliZaNGEla GaViNo loPES
12072 Maria do carMo MiraNda ValENTE
74747 THaliTa rÚBia da SilVa daS NEVES
5658 TiaNE dE JESUS araUJo rocHa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - rio caPiM
inscrição Nome
10774 aNdria PErEira PaNToJa
11213 aNEYrES da lUZ SaNToS
11258 KElcilENE aMoriM riBEiro
11011 THaYla BrENda MarTiNS PErEira

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

9387 caMila raiaNE SoUSa dE JESUS

10945 diElE PaTricia da SilVa MilHoMEM

1164 Sara SilVa carValHEdo
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carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - TocaNTiNS
inscrição Nome
10576 aNa claUdia ValENTE fErrEira
72686 dEBora criSTiNE loPES BiTENcoUrT
8489 JaNaiNa BiTENcoUrT dE lEao
10852 laYaNa BarroS SoUSa
156 lUciaNa aUrEa dE SoUZa E SoUZa

11908 Márcia da SilVa SaNToS
74589 Maria dE JESUS doS rEiS TraVaSSoS
11080 NaTaNaYara diaS NEGrao
10950 PaTricia fErrEira dE SoUSa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - araGUaia
inscrição Nome

8582 alEX JUNior SoUSa dUarTE
72778 alEXaNdrE MorEira liMa NETo
5932 aNdErSoN doS SaNToS fErrEira liMa
3652 dENEr SoarES MoraiS
803 EdiValdo SaraiVa da SilVa
9937 GENiVal do NaSciMENTo
2249 JEffErSoN PaTricK do carMo lEiTE
5569 JHoNaTHa SoBral doS SaNToS
9650 JoSÉ alVES JÚNior
7185 lUcaS caValcaNTE MEdrado
5263 Márcio PErEira NoGUEira
3076 MarcoS SaldaNHa da SilVa

10686 MaTEUS PErEira da SilVa
8091 raiNEro YSMida crUZ
12098 UriSMar MiraNda MoraiS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome

8491 adriEl BaTiSTa dE SoUZa
2143 aldo cUNHa dE SoUZa
9114 alEX SaNdro carValHo dE frEiTaS
6632 aNdrÉ doS SaNToS SaNTaNa
841 BrENo GUSTaVo SaraiVa dE caSTro
2315 EdU PirES arrUda
6145 faGNEr dE SoUZa NaZarENo
4993 fláVio cardoSo caValcaNTE
11773 fraNciSNEi MoNTEiro dE caSTro filHo
6359 GaBriEl riBEiro dE carValHo
10684 GEolaN coSTa MoraES
10940 iVaN dE aSSiS raPoZo
9007 JacKSoN MoTa PiNTo
10331 lUcaS daVid diNiZ dE oliVEira
9594 lUciclEY doS aNJoS oliVEira
73852 MaNoEl GarSoN GUEdES
73957 PEdro diNElE MariNHo dE SoUSa
10367 raNGEl PErEira dE fraNÇa
3141 rodriGo doS SaNToS TaPaJoS
1217 rUciVal roSa dE caSTro
3950 SETEMBriNo oTaViaNo dE MaToS NETo
6079 WaGNEr MaUricio dE aBrEU SilVa
10151 WaNdEr VilSoN doS SaNToS coSTa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caETÉ
inscrição Nome

4906 aNdrÉ lUÍS da coSTa SilVa
9447 aNToNio GlEidSoN SiQUEira PiNTo
7962 aNToNio MiGUEl fErrEira dE oliVEira
1015 diEGo da SilVa MacHado
4727 EMErSoN caSTro da cUNHa
10148 fEliPE SaNToS PiNHEiro
5129 Joao cHarlES JUSTiN da SilVa
73810 laErcio aZEVEdo coNdE
7969 lUiS HENriQUE dE BriTo BorGES
11354 lUiZ GUSTaVo TEiXEira dE oliVEira
72534 MaX HUMBErTo da coNcEiÇÃo
74698 roBErTo da SilVa fraZ

5738 roMário BarBoSa PoTENcio dE BriTo
8647 roNildo SilVa dE SoUSa
363 VaNdESoN SoUZa dE SoUSa

3161 WaGNEr do roSario BriTo
8537 WaGNEr JoSÉ loPES dE JESUS
5250 YaGo GoMES da coNcEiÇÃo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caraJáS
inscrição Nome
12468 aNdErSoN NaSciMENTo TaVarES
10909 aNToNio JoSE ValdiViNo da SilVa
9742 carloS HENriQUE SilVa liMa
46 daNiEl da SilVa PErEira BriTo

3859 daNillo doMiNGoS BarroS
5711 doUGlaS araUJo GoMES
8590 EdSoN SaNToS do NaSciMENTo
6571 EliUdE rodriGUES oliVEira
11170 fErNaNdo SoarES da ccoNcEiÇÃo
10431 GEorGE dE oliVEira SilVa
3582 GUSTaVo HENriQUE liMa da SilVa
5268 iGaro alENcar liMa
2947 JHoNNY fErrEira liMa
9605 JoaNdErSoN fErNaNdES dE carValHo
8973 Joao HarllEY MarTiNS lUNa
2219 JoÃo PEdro SaNToS coSTa
2457 JoNaTHaS rodriGUES dE SoUZa
3779 JorGE PaiVa BarroS
11877 lEoNaldo da crUZ MoUra
2083 lEoNardo NaSciMENTo da SilVa
73448 lUcaS da SilVa lUcENa
5953 lUcaS iTalo PiNTo fraNco
73215 lUiZ claUdio NoGUEira BarrETo
73434 MarcoS caSSiaNo SaNTa BriGida
1641 MaTaNiaS da SilVa oliVEira
8695 MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa
70278 NaaSoN dE SoUSa aBrEU
5652 oliVaNildo GoNÇalVES
11410 oSailToN JÚNior MoraiS coSTa
4765 raÍ fErrEira da SilVa
2196 roNEY dE JESUS crUZ
6799 rUBENS carValHo da PaZ
4411 THiaGo PaUliNo dE SoUZa SilVa
72405 WilliaM SilVa do NaSciMENTo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaJará
inscrição Nome

1581 aBraÃo cHaGaS dE fariaS
7383 adriaNo aUGUSTo coSTa da SilVa
10152 adriaNo BarroS Vilar
8047 ailSoN SaNTaNa da SilVa

3400 aKBar da rocHa PaiXao dE alMEida
8362 alciVaNdo fErrEira dE SoUSa
12517 aldENilSoN SilVa da SilVa
5124 alEX BaraTa SErrÃo
10832 alEXaNdrE GoNcalVES PiNTo
9288 áliSToN dHioGo BarrETo VEloSo
5940 alYSSoN PErEira cardoSo
1514 aNdErSoN cordEiro fErrEira
75093 aNdErSoN MarcElo GUEdES BarBoSa
2704 aNdrE caETaNo da SilVa
12384 aNdrEW ViNiciUS do NaSciMENTo BraGa
5427 aNGElo riBEiro da SilVa
75105 aNToNio GaBriEl alVES GardUNHo
6394 arioSValdo NUNES BarroS
2859 arTHUr laErcio corrEa dE MoraES
73154 aTYla dE alENcar fErrEira

10233 aUGUSTo cÉSar SilVa SaliNa

12530 carloS alBErTo dE SoUZa

11229 carloS cÉSar PENicHo rodriGUES
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4327 carloS criSTiaNo do carMo doS SaNToS
74350 caSSio rafaEl SaraiVa
4518 claUdio EMaNoEl MoraSi dE SoUSa
9248 cláUdio riBEiro da SilVa
2835 claUdMilSoN da SilVa SalES
2215 dailSoN GoMES PErEira
8347 daNiEl claYToN BarroS fErrEira
10807 daNiEl rodriGUES doS SaNToS
5688 daVid do ESPiriTo SaNTo cUNHa
7341 dErlaN rodriGUES da SilVa
12539 dHEYMiSoN alVES MorEira
72979 diEGo diaS rodriGUES
6115 diEGo fErrEira cEciM
10676 doUGlaS PErEira da SilVa
8666 EdErSoN JoSE BarBoSa loPES
11324 EldEr lUZ doS SaNToS
11557 EliZEU do NaSciMENTo doliVEira
4421 EricK alESSoN SilVa doS SaNToS
10693 EVaNdErSoN caMilo NoroNHa
4235 faBio loPES MarQUES
11592 fEliPE aUGUSTo dE fraNÇa GoMES
8613 fraNciSco dE JESUS TEiXEira
9394 fraNciSco MoNTEiro da crUZ
32389 GaBriEl fErNaNdo doS SaNToS NUNES
1789 GEaNdro GlEYdSoN fErrEira GalVao
1822 GEffiSoN callEU aNToNio dE oliVEira
11789 GEoVaN MENdES PiNHEiro filHo
10928 GErSoN coSTa do NaSciMENTo

5063 GilVaN GoMES doS SaNToS
74366 GilVaNildo dE oliVEira SaMPaio
72496 GUilHErME oToNi SoarES
4163 HENriQUE doS aNJoS MaciEl
11081 HENriQUE MarTiNS dE aNdradE
9343 iGor HENriQUE TaVarES dE frEiTaS
1436 iNácio MarQUES BraGa JUNior
10247 iSaac ViNaGrE dE JESUS
4074 iSaiaS PoNTES oliVEira
10004 iSraEl dE oliVEira JaNaHÚ
9731 JacKSoN frEirE PiNHEiro
31753 JadSoN GoMES MaciEl
8323 JErfiSoN KliNGEr fErrEira GoNcalVES
72627 JoÃo fláVio cardoSo PiNHEiro
9851 Joao MarcoS GoMES BraGa
4183 JoEl alVES NoGUEira
4360 JoHaBE GoNÇalVES dE MEllo
9753 JoNaTaS daNiEl dE oliVEira araUJo
4735 JoNaTHaN allESoN PiNHEiro da SilVa
3772 JoNaTHaN fEliPE PiNHEiro doS aNJoS
4798 JoNaTHaN GoNÇalVES dE MEllo
1402 JordY doS SaNToS lEMoS
5258 JorGE EliaS SilVa dE MENEZES
12086 JoSÉ aVEliNo da SilVa
9140 JoSUÉ doS SaNToS BriTo
8174 KEViN SoUZa da SilVa
73537 KHaYd SHEYd HaYSHY BarroS SoUZa dE SoUZa
2292 laUdEliNo NaZarENo dE BarroS frEiTaS
7523 lEaNdro MarQUES doS SaNToS
6190 lEoMY frEiTaS MarQUES
74577 lUcaS alVES BraGa
4794 lUcaS VErÍSSiMo da SilVa MElo
7563 lÚcio VENiciUS da coSTa BraGa
74383 lUiS fEliPE TriNdadE GoUldiNGS dE SoUZa
11208 lUiZ carloS da SilVa
4437 lUiZ carloS do carMo BoTElHo
6179 lUiZ fEliPE liMa dE MiraNda
9655 lUiZ fErNaNdo SErra da coSTa
72586 lUiZ GUSTaVo MaTiaS rodriGUES
5949 lUiZ PEdro carNEiro da SilVa
59 MailSoN MarTiNS coSTa

10073 MaNoEl SaloMÃo dE oliVEira liMa
74606 MarcEl PicaNÇo NoGUEira
72404 MarcElo caldEira SoBral
6530 MarcElo clEiToN MarTiNS corrEa
11306 MarcElo da SilVa SoUSa
11550 MarcElo dE oliVEira Maia

73311 MarcoS ViNiciUS alVES da crUZ
11421 MariValdo alVES da SilVa
7149 MarZo MillEr cardoSo dE SoUSa
73372 MaTHEUS fariaS da SilVa
9891 MaUrÍcio da rocHa alBUQUErQUE
10656 MaX daVYS doS aNJoS oliVEira
3452 MESSiaS SoUSa dE alMEida
845 MiGUEl BrUNo HYaciNTH SaMico
5430 MiGUEl MoraES doS SaNToS
12531 MUrilo filHo PErEira MariNHo
3051 oriBErTo Baia carValHo
11804 PaUlo MaUrÍcio da SilVa filHo
4132 PaUlo MaUricio SaNToS doS SaNToS
10018 PETroNio KlEcio da SilVa
11761 PHYliPPE PiMENTEl PiNTo
5436 rafaEl rocHa BarBoSa
8155 rafaEl SaNToS laUar
72765 raiMUNdo da SilVa MoNTao filHo
1265 rENaTo aMaral MENdES
3817 rENaTo BEZErra loBaTo
9360 rodiNEY BaSToS rUaS
73245 roMario dE BriTo SaNToS
10813 roMUaldo fErrEira riBEiro
12249 roNald raMoS dE liMa
8682 roNEY JoSÉ dE MoUra liMa
1738 roNiErES da crUZ JardiM rodriGUES
11151 roSiNElSoN fraNciSco liMa JorGE
1928 roSiValdo GoNÇalVES BarrEiroS
4340 SilVio do roSário BUNScHoTEN
10830 THiaGo HENriQUE GoMES BESSa
1561 TiaGo TaVarES SaNToS
6253 UEdSoN fEiToSa da SilVa
6528 UErBErTH JaNcEN PErEira
11517 ViNiciUS VicTor coSTa
10552 Walaf foNTENElES riBEiro
4891 WalliSoN fEiToSa fariaS
5020 WaSHiNGToN lUiZ dE liMa JUNior
6897 YUri cESar riBEiro coSTa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaMá
inscrição Nome
11750 adalBErTo SoUTo GraNHEN
12241 adilio ViTor dE alMEida
73470 adilSoN JoSE dE liMa aNdradE JUNior
5883 adriaN SUlliVaN PiNTo coSTa
7790 adriaNo PorTEla da SilVa
8681 aJaX fErrEira PErEira

2397 alBErTo NUNES rEiS
4476 aNGElo GlEYSToN dE SoUZa MacHado
72545 arENilSoN liMa da SilVa
12128 arlEY THoNcY alMEida cardoSo
73690 arNaldo JUNior raMoS foNSEca
3160 BrUNo daNiEl da SilVa E SilVa
10024 BrUNo irlaN dE SoUZa NaSciMENTo
7094 claUdiMar rodriGUES ViEira
5560 diEMErSoN GoNÇalVES dE MENdoNÇa
8085 dioVaN SilVa Garcia
4470 EBSoN SoUZa da SilVa
11889 EdU PaiVa E SilVa
5621 EliSEU doS SaNToS raNGEl

10077 ENdril SilVa dE BarroS

5390 EriK BaliEiro da SilVa
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5896 fáBio da coSTa BaTiSTa
7596 fEliPE aUGUSTo GoES dE alMEida
50180 fEliPE SaraiVa SaNToS
72576 fErNaNdo frEiTaS doS SaNToS
2711 fraNciSco MarcElo da SilVa dE aBrEU
5991 GEoVaNE BarroSo MoNTEiro
4096 GiElSoN roNaN fErrEira riBEiro
11893 GilBErTo faVacHo GUiMarÃES
5372 HENriQUE dE oliVEira aMador
8830 iSraEl PaTricK doS aNJoS roSa
5237 Jaildo SoUZa BarroS
73144 JardEl KEYWErSoN foNSEca dE araUJo MoUra
72482 JaSiEl TiaGo dE oliVEira
763 JEHMErSoN WaSlaN lUZ dE SoUSa

73668 JHoNaTHa SoBral doS SaNToS
7387 Joao BaTiSTa SoarES araGao
12232 JoÃo PEdro dE MoraES MESQUiTa
4843 JoElSoN riBEiro cordoVil
4029 JoNilSoN roSa VaZ
11464 JoSÉ BENEVidES da SilVa JÚNior
10393 JoSE carloS SilVa coSTa NETo
741 JoSÉ VicTor corrEa faria
2650 KElVEN GaBriEl BaliEiro dE aBrEU
6710 laErcio MEdEiroS dE carValHo
2535 MaGNo fariaS BarroS
8360 MaGNUM JHoNNY dE fraNÇa SaNToS
10021 MarcElo aGUiar cardoSo
1838 MarcElo SaNToS coNcEicao
73922 Marcio HENriQUE NoGUEira MoTa
1337 Márcio raMoS dE SoUZa liMa
9171 MarcoS PErEira dE SoUSa
3371 MarcoS rENaN doS SaNToS fialHo

8456 Mario HENriQUE rodriGUES doS PaSSoS

10679 Mário JorGE MoraES fraNco

11082 MarlloN ViNiciUS SaNToS SaNToS

10017 MaTEUS SilVa E SilVa

226 raiMUNdo PaTriK aSSUNÇÃo laGoia

11052 raiMUNdo ViValdo Maia SaNToS

7561 raNdEll dENilSoN fUrTado doS SaNToS

9361 roSiValdo faVacHo MoNTEiro

9603 THiaGo SilVa fErrEira

74919 WaldEMar NUNES da rocHa NETo

8580 WalfSoN BriTES doS SaNToS PorTUGal

11873 WallEM fElliPE liNdoSo da SilVa

9381 WEliSoN alEXaNdrE corrEa dE alcoBaÇaS

7254 WENdEll MEdEiroS SilVa

12063 WESlEY faGNEr MiraNda riBEiro GUiMarÃES

714 WESlEY liNS PiMENTEl

2680 WiliaM araÚJo da SilVa

303 WillEr SoarES GoNÇalVES

7386 WilliaM alENcar dE oliVEira liMa

7475 WoSHiNGToN da SilVa BriTo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome

6322 aNdErSoN carNEiro dE alMEida
10862 caNdido caldaS dE oliVEira
1867 EdiVaN dE SoUSa GoMES
7047 JaMErSoN araUJo MacHado
11328 PaUlo HENriQUE raMoS dE oliVEira

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - MaraJÓ

inscrição Nome

9209 aTila caValcaNTE alVES

7143 dioNES lEiTE doS SaNToS

8730 EdiNHo TErra doS SaNToS

6981 EMaNoEl dE JESUS BElcHiol BriTo

10502 GilMar lEiTE doS SaNToS

2073 JErSoN MENdoNÇa da SilVa

9018 Joao PaUlo SilVa da cUNHa

7032 JoElMir rodriGUES doS SaNToS

5212 JoSÉ carloS MoraES corrEa

6338 laUriVaN BENTES lEMoS

9948 MarcoS SilVaNdEr da coNcEicao coSTa

12117 NEilSoN fErrEira aZEVEdo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - rio caPiM
inscrição Nome
74463 aNdrE PacHEco dE SoUZa

8432 doUGlaS dE araUJo coSTa
9511 GEaN láZaro dE araÚJo SilVa
8550 JaYSoN caBral doS SaNToS
74008 JocTÃ carValHo fraNÇa

43 JoHN JHoWSoN SilVa SaNToS
11013 lUcaS HErNaNE diaS MarTiNS MoUra
28933 lUciaNo da SilVa loPES
1076 ricardo PErEira doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TaPaJÓS
inscrição Nome

5145 aNdErSoN coSTa MENdoNÇa
2229 BENEdiTo idalVo NoNaTo da SilVa
2913 cHriSNEr SoarES raMoS
969 PaUlo cÉSar alVES GoNcalVES

11799 TiaGo rEGo doS rEiS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TocaNTiNS

inscrição Nome

73721 alaN NElSoN rodriGUES loBaTo

1703 alBENor Maia TaVarES

10434 aldo alEXaNdrE TriNdadE SaNToS

3580 arTHUr aNTHUNES doS SaNToS NaSciMENTo

5340 aUGUSTo cEZar PErEira GoNÇalVES

6177 aUGUSTo clEcio MaciEl Baia

74884 carloS JoSÉ TriNdadE aZEVEdo

75113 clElSoN PrESTES ValENTE

1297 dEricK roGErS NEVES liMa

10640 Edil SilVa dE VilHENa

12190 EWErMaNdErSoN SaNToS doS aNJoS

11842 EWErToN SaNToS doS aNJoS

7055 iZaiaS PUrEZa MarTiNS

7899 JHoNaTa SaMPaio dE carValHo

10172 JoSE ricardo SilVa crUZ

74715 KlaYVEr MoraES dE frEiTaS

3217 lENildo doS SaNToS cardoZo

12101 lUcaS alVES MarTiNS

11950 MaTEUS fErrEira SENa

11132 MaYKo BENEdiTo BriTo dE lEÃo

2856 rafaEl doS SaNToS oliVEira

10107 ricardo allaN da SilVa fErrEira

2109 roBSoN lUiS crUZ da SilVa

75012 WENdEl lUiZ BraGa cEZar
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carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - XiNGU
inscrição Nome
11637 lUÍS crUZ da SilVa

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

anexo ii: solicitações de isenção da taxa de inscrição 
Indeferidas Retificada

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

4494 alESSaNdra Marcia doS SaNToS SilVa
6706 daNiEla araÚJo MaToS
849 daNiElla coSTa dE aMoriM

11627 dEUSirENE fErrEira aMoriM
10751 EdilMa fraNÇa da SilVa
8597 EliZaNGEla da coNcEiÇao coSTa
1080 Erica rEGiNa doS SaNToS oliVEira
74655 fraNciSca araUJo SilVa MElo
5655 GESlEidE rodriGUES doS SaNToS
11683 lEYdiVaNE coNcEiÇÃo arrUda
11119 lUcÉlia Maria dE oliVEira alVES
74020 MaEllY GEoVaNa aGUiar dE aSSiS
11292 Maria JoSÉ fErNaNdES liMa
5122 MaYara alVES doS SaNToS BarroSo
9231 MicHElE PaTricia MoTa dE oliVEira GUiMarÃES
74994 rUTH KEllY BarBoSa MoUra
7314 SEBaSTiaNa aUGUSTo ViaNa VaScoNcEloS
9729 SiMoNE EliSafraN SilVa do ValE
6114 WEliTa loUrraiNE coSTa MoUra

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome

3795 adria GEaNE SilVa dE frEiTaS
72894 adriElY coElHo TEiXEira
11643 aldEliaNE PEdroSo SEriQUE
2983 alESSaNdra MENdES dE oliVEira
12454 aliNa KarEN GoMES laVor
4911 aliNE aUGUSTa liMa PEdroSo
366 alMira Maria ViaNa dE SoUSa NETa
8746 alZEMira MoraES coSTa
1714 aNa caroliNa da crUZ PEdroSo
3131 aNa fláVia doS SaNToS MariNHo
74151 aNa GilcÉlia PaNToJa BENTES
7525 aNa iZETE PErEira cardoSo
6090 aNdrEia BoTElHo PaNToJa
11892 aNdrESa SoUSa PaNToJa
11085 aNdrESSa BriTo SilVa
11978 aUZilENE alMEida da SilVa

5827 BEaTriZ NUNES lEiTE
862 BrUNa caroliNE doS SaNToS ViEira
3944 caMilE BarroSo PiNHEiro
4746 caroliNa rodriGUES SoUZa
1209 daiaNa BraSÃo BENTES
1384 daNiEla loPES lacErda
6302 daNiElY criSTiNa doS SaNToS oliVEira
7638 darliENE araÚJo PraTa
11912 dÉBora alMEida BarBoSa
9305 dÉBora MiraNda dE carValHo
5931 dEliaNY SiQUEira da SilVa
6037 dEliaNY SiQUEira da SilVa
10304 dEUVaNEidE MoTa PiNHEiro
7136 diaNa fErrEira faUSTiNo
3440 Ediara MoTa da SilVa
11182 EliaNa dE MEdEiroS rEBElo
9047 EliElMa BarBoSa SErra
1166 EliNEia caMPoS NaZarÉ

74632 EliNEia caMPoS NaZarÉ
8025 EliSMa r SaNToS PErEira
6761 EliSMara caETaNo da SilVa
32792 EliVaNia Maria da SilVa SoUSa
5511 EUcirENE BErNardES PiMENTEl
12284 EVErlEM fiGUEira riBEiro
7631 fErNaNda BarrETo GaNGorra alHo
7003 GEaNE aNToNia doS SaNToS BaTiSTa
5459 GlaUciVaNE NaVarro VaScoNcEloS
5297 HElENa rocHa dE SoUSa
8225 HEloiZa HElaiNE PiNTo diaS
8842 idalicE coSTa da SilVa
157 iVaNa dE JESUS SilVa dE SENa
3836 JacKliNE aMaral SilVa lira
7211 JaNaiNa doS SaNToS SiQUEira MElo
9428 JaQUEliNE MoNTEiro MENdES
10915 JEHNiffEr SUEllEN da SilVa aNTUNES
4626 JESSica lorENNa dE SoUSa frEiTaS
10895 JESSica SaBriNa da SilVa aNTUNES
6384 JESSica TaiNara cardoSo BorJa
5150 JoElMa doS SaNToS SEiXaS
3043 JoicE lidiaNE GUiMarÃES PENHa
11124 JÚlia da SilVa BaTiSTa
10063 KalliNY aNdrEa corrEa da crUZ
8037 KariNa fErrEira dElGado
72770 KaSSia JUliaNE dolZaNE dE caSTro
1964 laNa Moro da SilVa
1219 lariSa KEll dE liMa coUTiNHo
4364 lariSSa MorEira aNdradE

751 laUriaNE NErES aGUiar
7083 lEYlE aNaNda da MoTa PacHEco
7853 lUcilENE fariaS BaraTa
74819 MaNoEla dE NaZarÉ da SilVa SaNToS
10714 Maria BrENda aSSUNÇÃo dE VaScoNcEloS BENTES
7861 Maria JociMErE caldEirEa rodriGUES
74349 MarialVa caMPoS coTa
6318 MaYara VaNESSa da SilVa
73728 MEica do NaSciMENTo ScHio
10800 MicHEllY daYlaNNE liMa dE araUJo
9009 MirlENE NaSciMENTo dE JESUS
8344 NaliaNE MESQUiTa dE aSSUNcao
1591 NaTalia KaroliNE SilVa dE MElo
9848 NaTalia KaroliNE SilVa dE MElo
8839 NaYaNa crUZ loBo SoUSa
8351 NilTa ViEira NUNES
74227 PaTrÍcia dE SoUZa da rocHa
1501 Pricilla BarroSo oliVEira
176 raiaNE daNiElE fErrEira PErEira
7721 raiaNE daNiElE fErrEira PErEira
9364 raiaNE daNiElE fErrEira PErEira
2708 raiNicE TaVarES dE SoUSa
6509 raiSa coSTa aNTUNES
3615 rEJaNE criSTiNa da SilVa
10330 riTa dE caSSia NUNES SaNToS
3926 roSiVaNia KiriXi MUNdUrUKU
7405 SaraH araÚJo BarBoSa
9600 SHEila GUalBErTo loPES
7191 SHEila NEVES oliVEira
74152 SoliMara da SilVa MoTa
5421 SoNia alVES coNrado
9836 SUElY da SilVa GalÚcio
3500 TaTiaNa coElHo rodriGUES
3139 THaYNa aMoriM MacEdo
9216 TYarHa TarSYla MaciEl riBEiro da SilVa
1803 VaNia NoGUEira crUZ
3682 VaNia TaVarES doS rEiS araUJo
4555 ViViaNNE caMPoS Mar PErEira
6487 WaNESSa lUiZa rodriGUES BENTES
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carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - caETÉ
inscrição Nome
74401 alESSaNdra BriTo alVES
7447 alicE fErrira caValcaNTE dE araUJo
26033 aNa PaUla BaTiSTa NEVES
10579 caroliNE criSTiNa MENdES GoMES

12425
caroliNE criSTiNa MENdES GoMES

12034 daYaNY da SilVa PiNHEiro
74005 daYara BlENda PiNHEiro doS SaNToS
6787 dEBora caroliNE MESQUiTa SaNTa roSa
6242 faBiaNa TENM NiSHi
8202 fErNaNda adriaNa MarTiNS da SilVa
72255 fErNaNda adriaNa MarTiNS da SilVa
2946 HEllEN ESPÍNdola dE BriTo
74858 iNaYara alBUQUErQUE oliVEira
6618 iZadEllE corrÊa dE BarroS
7324 JESSica caMilla da SilVa E SilVa
73951 lilia rENE PiMENTEl NoroNHa
4879 liliaN lEal MoraiS
4931 liliaN lEal MoraiS
9072 lorENa NaSciMENTo fErrEira
72308 lUZia rENaTa da SilVa liMa
11019 Maria dE JESUS doS rEiS TraVaSSoS
10536 MicHEllE JoYcE TiMoTEo MENdES
11831 MicHEllY foNSEca dE MElo
72887 NElMa doS rEiS MENEZES
74998 raiMUNda dEiSiaNi TriNdadE doS SaNToS
11055 roSiNEidE da SilVa coNcEiÇÃo
10527 SoraYa BoTElHo QUEiroZ
12113 ValÉria MoNTEiro dE SoUZa

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

1965 adriaNa dE aNdradE liMa dE MElo
10585 aliNE MiraNda MaNUS
9369 alliNE fErraZ BraGa frEiTaS
5221 alliNE SoUSa lira
72531 aMaNda criSTiNa doS SaNToS
10436 aNa caroliNE MENEZES dE SoUZa
3403 aNa caroliNE SilVa alMEida
73109 aNa clara NaSciMENTo HErBST
6462 aNa PaUla NaSciMENTo BarroSo
74026 aNdrEa roSa da SilVa
6768 aNdrESSa MariNa cUTriM
5012 aNdrESSa raQUEl lEda doS rEiS
4052 aNE SaMara SaraiVa SoarES
12083 BEaTriZ alMEida PErEira
72486 BrENda KaroliNE dE MiraNda coSTa
12456 carlENE diaS da SilVa
1901 caSSia lariSSa NaSciMENTo da coSTa
1571 daGMar BarBoSa dE SoUSa
12315 daNdara fErNaNdES raMoS
8065 dioMara PErEira XaViEr
11452 dioMara PErEira XaViEr

4515 dUlcilEia MarÍlia BarBoSa dE SoUZa

4261 EdiTaNia MENEZES doS SaNToS
3385 EdNa da SilVa GoMES dE oliVEira
7549 ElaiNE BErNadETE alMEida da SilVa
11342 ElaiNE criSTiNa MiraNda PaNToJa
2562 EliaNa GoNÇalVES frEiTaS
3924 Elida MoUrÃo dE JESUS
9508 EliÉGila rodriGUES do NaSciMENTo
7401 EliZaNa MoraES crUZ
74244 ElMa riBEiro dE SoUZa
10767 Erica araGao BorGES
12480 Erica araGao BorGES
4988 Erica PErEira dE SoUSa NaSciMENTo

8962 ESlaNE BarBoSa da SilVa
10787 faBiaNNE daYaNE dE SoUZa carValHo
1724 faBiola laUriEr dE SoUZa carValHo
2648 fláVia SaNToS dE oliVEira
73044 fraNciSca JoElMa NEVES
10768 GaBriEla doS SaNToS MorEira
9617 GaBriElla criSTiNa NaSciMENTo coSTa
12314 GESSiaNY oliVEira BarBoSa SoUSa

66 GioVaNa Maia BarroS
3797 GiSEllE BarBoZa doS SaNToS
7170 GlEiciaNE cHaVES da SilVa
73443 HElliZaNE raQUEl PErEira doS SaNToS
10341 iracEMa da SilVa oliVEira TEiXEira
9613 iriSlaiNi ZiZUiNo MoUra
74734 JacQUEliNE GoMES BraNdÃo
11905 JaMilE MariaNa do NaSciMENTo
341 JaQUEliNE loPES doS SaNToS
432 JENNYfE STEPHaNE SoarES da SilVa

10385 JESSica doS SaNToS SoUZa
5862 JoSilENE SaNToS da coNcEiÇÃo
11710 JoSiZaNGEla da SilVa SaNToS
5161 JUliaNa MENdES dE MEdEiroS
5245 JUliaNa MENdES dE MEdEiroS
9999 JUliaNa SilVa dE MElo
11303 KarEN HElEN fraNco doS SaNToS
74744 KEllY SoUSa SilVa
74990 KEllY SoUSa SilVa
75050 KEllY SoUSa SilVa
75057 KEllY SoUSa SilVa

24 KEllYaNE alVES doS SaNToS
72791 laWaNNa carollYNE ViEira coSTa
73942 lEia NaSciMENTo MoTa
1420 lEUdiVaNia BriTo fraNco
11262 lEUdiVaNia BriTo fraNco

12225 lUaNa fErrEira da SilVa
4541 lUaNa PErEira TaVarES
72766 lUcilia MacK ViaNa SaNToS
2626 lUENE MarTiNS oliVEira
12193 Maira PriScila dalEfi
8159 MaiSa NUNES dE alMEida
12423 MarcilENE riBEiro doS SaNToS
5282 Maria dE fáTiMa liMa SoUSa
1557 Maria do Socorro iZaBEl SilVa loPES
5335 Maria lUiZa liMa dE SoUSa
9819 MarlENE STorcH dE SoUZa
8450 Marli doS SaNToS PErEira
9801 MaYara SaNToS PiMENTEl
4868 MaYra oliVEira SilVa
2388 MiKaEllE loarE PErEira rocHa
10217 NaTalia EllEN PErEira rocHa
1533 NaTHacHa carolaYNE SilVa doS SaNToS
74750 PÂMEla fErrEira dE caSTro
1616 rafaEla rodriGUES VaNdErlEY dE oliVEira
11652 raiaNE doS SaNToS SilVa
874 raira SaNToS E SaNToS

10984 raNNYErY MENdES GUEdES
5504 raQUEl dE SoUSa
5826 roSália dE SoUSa liMa
6646 roSaNa GoNcalVES frEiTaS
9746 roSilda PErEira NETo
8573 SaBriNa da crUZ GUiMarÃES
9370 SaBriNa da crUZ GUiMarÃES
9438 SaBriNE da SilVa BENTo
271 SaMara BrENda da SilVa E SilVa

11891 SaNTaNa MarQUES dE SoUSa
9380 SilMaria SilVa dE MoraES
8038 SUÂNNE caSTro da SilVa
1711 SUZYlENE SoUSa TaBoSa rodriGUES

9357 TaMiriS SoUZa caNTUario
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11987 ValdilEia MorEira doS rEiS
6110 VaNESSa SilVa PErEira
7247 VEra lUcia GUiMaraES MoUra
6196 WEliTa loUrraiNE coSTa MoUra
6128 WENNaTHaYlla PErEira dE NEGrEiroS
8021 ZENilda NoGUEira do NaSciMENTo

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - GUaJará
inscrição Nome
73596 adriaNa PErEira SoUZa
72484 adriaNE BriTo aZEVEdo
9764 adriaNE caroliNE cardoSo dE oliVEira

9143 adriaNE da foNSEca SarMENTo
10775 adriaNNE SilVa doS SaNToS
11692 adriElE do Socorro BarroSo dE MoraES
11618 alaNa dE SoUZa BraSil
1647 aliNE dE caSSia SaNToS PacHEco frEirE
7799 aliNE NaSciMENTo NUNES
10176 aliNY GoMES do carMo
6631 aMaNda aMoriM roSa
6833 aMaNda aMoriM roSa
3793 aMaNda criSTiNa SaNTiaGo fErrEira
1935 aMaNda EUlália SaNTa BrÍGida liMa
72987 aMaNda MoraES da SilVa
548 aMaNda STEPHaNNY da coSTa lEMoS

20739 aMMaNda MiraNda crUZ
2245 aNa BEaTriZ PESSoa da SilVa
2401 aNa BEaTriZ SilVa doS SaNToS
2152 aNa caroliNa do roSário ViEira
4912 aNa dETE SoUSa E SoUZa
5081 aNa dETE SoUSa E SoUZa
1785 aNa lÍdia cUNHa da VEiGa
74488 aNa PaTricia dE liMa
72711 aNa PaUla coSTa corrEia
12532 aNdrEa MoTiZUKi
11089 aNdrESSa alMEida dE SoUZa
6873 aNdrEZa doS SaNToS cHaGaS
5140 aNGEla oliVEira do ESPÍriTo SaNTo PiNTo
4949 aNToNia faBricia MoraES daMaScENo
7612 aQUila daYaNE doS rEiS SoUZa
72574 ariaNa HElENa fEio dE oliVEira raiol
73945 BarBara laiaNi SilVa do roSario
3689 BarBara loUrdES coElHo MarTiNS dE BarroS
11065 BEaTriZ foNSEca BorGES
7457 BEaTriZ SaMYa JorGE fiGUEirEdo
5238 BENEdiTa rafaEla dE frEiTaS dE alMEida
7228 BETHaNia PaMPloNa daS NEVES
73627 BiaNca MacEdo BorGES
74190 BiaNca NEGrao MarGalHo
4987 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
5083 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
5316 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
5338 BiaNca rodriGUES MoraiS da SilVa
4106 BlENda aliNE fariaS BarBoSa
8184 BrENa caroliNE MoNTEiro dE MElo
2373 BrENa MENdES alMEida
10995 BriSa doS SaNToS lEiTE
813 BrUNa GoNÇalVES fariaS

74232 BrUNa VaNESSa EVariSTo da SilVa

10992 caMila GoMES loBo
12176 caMilla KiMBErllY SilVa BENcHiMol
11038 caNdida iSaBEl dE JESUS raMoS
75096 carla roBErTa GoMES dE liMa
74337 caroliNa TadaiESKY TaVarES
40207 caroliNE caMiNHa PENHa
56576 caroliNE caMiNHa PENHa
74125 caroliNE caMiNHa PENHa
74143 caroliNE caMiNHa PENHa
3474 caroliNE dE caSSia PENa MaToS

5937 caroliNE dE caSSia PENa MaToS
543 cEliNa SilVa coSTa NETa
2767 cidElHE MoNTEiro dE SoUZa
4998 ciNTia darlEN araUJo arrUda
12435 cláUdia criSTiNa BEZErra da SilVa
10859 criSTiaNE cardoSo TEiXEira JaNaHÚ
12420 criSTiaNE liMa TaVarES
12182 criSTiNa PoMPEU doS SaNToS
9409 daNdara NaZarETH MoNcHErY dE SoUZa
72564 daNiEla SaNToS dE SoUZa
1016 daNiElE EMaNUEllE fErrEira
9160 daNiElE MarTiNS PErEZ
3515 daNiElE SilVa da crUZ
73087 daNiEllE dE PaUla ModESTo MaTiaS
4825 daNiEllE PaNToJa da SilVa
3418 daNiEllE TElES dE MEirElES
73211 daNiEllY MoUra do carMo
10605 daYaNa larYSSa QUEiroZ TorrES
1692 dÉBora EVElYN SoUSa da SilVa
11075 dEiSiaNE HolaNda dE liMa
125 dENilZa rodriGUES da coSTa

10081 dHENNYfaN SoarES PorTo
73795 diaNa MENdES NoVaES
5999 diEllY criSTiNa SoUZa da SilVa
10227 dilMa cEcilia da SilVa loPES
9726 Edicarla PaNToJa MENEZES
11299 ElaiNE criSTiNa MiraNda PaNToJa
11465 ElaiNE criSTiNa MiraNda PaNToJa
75083 ElcioNE NaZarE MiNEiro crUZ
9184 EliaNa da SilVa SaNToS
12522 EliaNa GoMES aNTUNES
3561 EliZaBETHE criSTiNa NoGUEira do carMo
2582 ElMara doS SaNToS BraNcHES
1445 ElUcElia loBaTo da cUNHa
5106 ElYS rEGiNa fErrEira dE oliVEira
5733 EMMY KErllEN frEiTaS dE MElo
12044 Erica doS SaNToS SoUZa

7244 ErNEia Maria doS SaNToS
74270 ESTHEr alMEida da coNcEicao
4940 fErNaNda fErNaNdES PoMPEU
416 fErNaNda HEllEN dE oliVEira caValcaNTE
5613 fErNaNda rEZENdE dE SoUZa
283 fláVia PErEira doS aNJoS araÚJo
5103 flaVicElY GÓES corrEa
74723 GaBriEllY di PaUla PaiXÃo ValadarES
10881 GEdiaNE PErEira da SilVa
610 GEiSEaNE aNGElica da lUZ PiNHEiro
5871 GEiZE dE oliVEira MaGNo
10711 GEYSEaNNY dE JESUS SoUSa
12325 GlaUcia criSTiNa corrEa diaS
74794 GlEicE KEllY riBEiro dE SoUZa
3349 GrEicE QUEllE fraNco VaZ
7041 HaiSHa MarrY BriTo da SilVa SaNToS
5222 HaoNa laYSla da SilVa BoSKa
9629 HElaNE dE JESUS da SilVa E SilVa
12209 iaNdra SaNToS PErEira
75066 idENiSE doS SaNToS TriNdadE
8915 ilaNa raQUEl BarBoSa doS SaNToS
72993 iNGlEd daYaNNa GoNcalVES XaViEr
10443 iNGrid MarTiNS SoarES
12269 iraElMa coTa riBEiro
12221 iriSNEia fErrEira fErrEira
12084 iVa SHaSKia raiol PadilHa
51684 iVaNilcE rodriGUES da coNcEiÇÃo
10888 JaciElE SaNToS PirES
1855 JaMillE lUaNNa aMaral coSTa
9748 JaQUEliNE diaS MENEZES
2528 JEaNNETH dE SoUZa cardoSo
12014 JESSica coSTa do NaSciMENTo BriTo
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671 JÉSSica liMa doS aNJoS
7117 JÉSSica oliVEira roMaNoli PaiVa
1993 JESSica rarYaNE raMoS da SilVa
3988 JHENiffEr KaMaidalla rEGiNa da SilVa
11335 JociElE SErrÃo aNdradE
11351 JociElE SErrÃo aNdradE
11379 JociElE SErrÃo aNdradE
12069 JoicYMara fErNaNdES NoroNHa
12078 JoicYMara fErNaNdES NoroNHa
5431 JordaNa MESQUiTa BarroSo airES
12217 JoSEclENE MarTiNS corrEa
9304 JoSEfa dElMa GoMES dE SoUSa
10851 JoSUElE BErNardo PErEira
11046 JoSUElE BErNardo PErEira
8088 JoYciMara cardoSo PaiXÃo

3780 JUciNEidE SoUSa SoarES
73980 JUliaNa MEdEiroS dE araÚJo
6036 JUliaNNY liMa raMoS
6597 JUliaNNY liMa raMoS
3298 JUlYaN EMaNUEllE dE oliVEira oHSE
11169 KaMilY NaSciMENTo riBEiro
72198 KaMYllE GaBriElE BaHia fraNco
4996 KariNa dE JESUS aNSElMo
4341 KariNa SilVa doS SaNToS
482 Karla dE JESUS dE SoUSa SilVa
9152 Karla KElVEM lEaNdro da SilVa oliVEira
12488 KarYNE daNiEllE dE araUJo MElo
9309 KaTia cilENE SilVa SoUSa
11428 KEllY criSTiNa VaScoNcEloS dE VaScoNcEloS
9215 KENNEr fErNaNda PriST coSTa
11826 KETEllYN SUEllEN TEiXEira PiNTo
11178 KÉZia NaSciMENTo riBEiro
74882 laiS PErEira dE JESUS
7867 laUaNda cUNHa SilVa
12355 laUra dE KaSSia BarroS dE SENa
1798 lEa loPES lEal Maia
8961 lEidiaNE alVES oliVEira
7966 lEila rEGiNa coSTa riBEiro
2318 lEilaNE SilVa PErEira
12134 lESliE VicToria PErEira da SilVa
1127 lETicia caroliNa da SilVa laUrENTiNo
2824 lidia corrEa doS SaNToS
9292 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
10401 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
10855 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
11191 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
11296 lidiaNE dE NaZarÉ lUcENa doliVEira
4642 liliaN raMoS dE alMEida MarTiNS
74878 liliaNE criSTiNa alMEida doS SaNToS
5856 liliaNE fErrEira MarTiNS
72304 liSaNdra PiNHEiro SiQUEira
74397 lÍVia dE SoUZa oliVEira
1960 lorENa coSTa dE araUJo
6450 lorENa coSTa dE araUJo
11832 lorENa JUlia rodriGUES SaNTaNa
5148 lorENa SilVa dE alMEida
6990 lUaNa liSBoa loPES
72978 lUaNi do Soccoro SoUZa aTaidE
479 lUaNir dá coNcEiÇÃo
601 lUarla coSTa rEiS

72870 lUcia SilVa dE MoUra
2417 lUciaNa ViEira da SilVa aZEVEdo

9868 lUciaNada SilVa SilVEira
7580 lUcilEia caValcaNTE rodriGUE
11742 lUcilEia caValcaNTE rodriGUE
8105 lUriaNE ValE aMaral
4089 lYGia aMaral dE oliVEira
74053 MarcEla criSTiNa alBUQUErQUE MacaMBira PaNToJa

7396 MarcEla rodriGUES doS PraZErES
3095 MarciENE aNaNiaS do NaSciMENTo
3154 MarciENE aNaNiaS do NaSciMENTo
284 MarGarETH aSSUNÇÃo PoMPEU
6957 Maria BrENda SilVa SoUSa oliVEira
10886 Maria dE loUrdES VEraS
9706 Maria do carMo PaSSoS GoES
4814 Maria doMiNGaS coSTa SalES
10195 Maria EdilENE SilVa faGUNdES riBEiro
6638 Maria EdUarda SilVa dE SoUSa
10250 Maria GiliaNE da SilVa PErEira
1806 Maria lUiZa BraGa dE SoUSa
4858 Maria SilVaNi liMa GadElHa SoUZa
11083 MariaNa ValdEViNo raMoS dE MoUra
4862 Maricia riBEiro fErrEira
10292 MarilENE SarGES do carMo
8474 Marilia TErEZa cardEal fErrEira
12274 MarilSa fariaS dE araUJo SoUZa
7847 MariNa rodriGUES oliVEira doS SaNToS
9060 Marla caTariNa fiGUEirEdo doS SaNToS
4265 MarlUcE dE NaZarE dE JESUS SaNTiaGo
74459 MarlY EVaNGEliSTa ViEira
1040 MaUricEia da TriNdadE dUarTE
3183 MaYara do NaSciMENTo SEaBra liMa
3430 MaYara SilVEira rodriGUES
9092 MESSiria daS GraÇaS SoarES fErrEira
11808 MilENa liMa doS SaNToS
10425 MiriaM da SilVa corrEa
10853 MiriaM MENdES MarTiNS
5895 MiriaM MoNTEiro dE alMEida
73967 MÍriaN da rocHa alBUQUErQUE
11780 MiriaN SilVa doS SaNToS
74824 MoNica SoarES do NaSciMENTo
7927 Nádia roMENia araUJo SiMÕES
74654 NadiaNE dE alMEida coElHo
5065 NadiME alEXaNdra loPES ParaGUai
74947 NaTalia fErrEira da SilVa
2100 NaYara SErrÃo E SilVa
3535 NElSiVlaGE doS aNJoS dE oliVEira
11894 NEUrilENE fErNaNdES da SilVa
12301 NilMara aZEVEdo NilMara

9732 olaNdria NoGUEira SilVa
2705 PÂMEla criSTiNa coElHo GoNÇalVES
2427 PÂMEla do Socorro foNSEca da SilVa
73612 PaMEla SoarES carValHo
10865 PaTricia SHEila fiGUEirEdo PErEira
7343 PaUla raQUEliNE dE oliVEira cHaVES
1669 PENEloPE SaNToS E SaNToS
3794 PErla criSTiNa oliVEira doS SaNToS
2843 PriScila MaciEl doS SaNToS da SilVa
74619 PriScilla do Socorro MoTa liMa
74933 rafaEla criSTiNa BoTElHo oliVEira
11838 rafaEla da SilVa cHaVES
5428 rafaEla riBEiro lEÃo
1454 rafaEllEN riBEiro dE alBUQUErQUE
5916 rafaEllY dE aZEVEdo MoNTEiro
74970 raiMUNda dEiSiaNi TriNdadE doS SaNToS
7057 raiSSa NaiaNE dE oliVEira riBEiro
6333 raQUEl dE NaZarÉ diaS MacEdo
8222 raQUEl QUEiroZ coElHo
12404 raQUEl roSa da SilVa aVila
73755 rarYMa liMa dE oliVEira
10245 raYliNa ModESTo PaMPolHa
7999 rEGiaNE da SilVa TEiXEira
1274 rENaTa do Socorro TriNdadE oliVEira MoraES
8807 riTa dE caSSia da foNEca SilVa
1443 roSaNE SaNToS rodriGUES
1742 roSE clEidE da SilVa SaNToS
73935 roSiaNE da SilVa NaZarÉ
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2549 roSiaNE SoarES dElGado
12463 roSiVaNE dE SoUZa aQUiNo
1605 rUTHElENE aNdradE SilVa
11802 SaMaNdra caSTro
73051 SaMara BiaNca daS NEVES rodriGUES
11724 SaMira do NaSciMENTo rocHa
322 SaNdriElE ViEira da coNcEiÇÃo dE liMa
7748 SilMara fErrEira ViaNa
69268 SilVaNa criSTiNa SilVa fiGUEirEdo
4615 SilVaNa fErrEira da SilVa
6463 Socorro ViaNa E ViaNa
11462 SolaNGE VilHENa carValHo
11192 SUEllEM SoUZa doS PaSSoS
10839 TaiS MorEira dE JESUS
12478 TaliTa frEiTaS daMiao
6121 TaSSia aBrEU doS SaNToS
4624 TaTHiaNY liMa GadElHa SoUZa
5091 TaTiaNE do Socorro da SilVa dioNiZio
74761 TaTiaNE GoNÇalVES roSa

72880 TaYaNE aliNE dE aSSiS ViEira
11027 TaYaNNE caroliNE GaldiNo QUarESMa
3017 TaYla loZEiro EVaNGEliSTa
7776 THaTiaNY criSTiNY ModESTo do NaSciMENTo
11859 THaYaNE dE NaZarE dE JESUS NaSciMENTo
75019 THaYNara coNcEiÇÃo da SilVa
74315 UlUaNNE do Socorro ViaNa da SilVa
7944 ValdiNEia daNiEla MaToS GoMES
10653 ValdiNEia daNiEla MaToS GoMES
10374 VaNda PiNHEiro MaciEl
9469 VaNESSa alVES MoraiS
10899 VaNESSa SoarES dE aNdradE
12297 VaNiEllE VicENTE
73762 VEra lUcia SilVa dE SoUSa
12497 VilMa PEdroSa GoMES
1124 ViTÓria coSTa da SilVa
12279 ViTÓria TaiNá raMoS foNSEca
12509 ViViaM caroliNE PEdroSa GoMES
6088 ViViaN caroliNE BroNi GUiMaraES
72750 ViViaN caroliNE BroNi GUiMaraES
9862 WalEria BraGa MarTiNS caridadE
7443 WiViaNE oliVEira MElo da SilVa
8234 WiViaNE oliVEira MElo da SilVa
73706 YaSMYM GaBrYElla araÚJo PErEira
9320 YolaNda ViTÓria VicTor NoGUEira

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

2677 adEliNa GraciNETE do roSario raBElo
900 adria ciBElY MacEdo lEiTE

74009 adriaNa coSTa SaNToS
7072 adriaNa dE SoUZa daS NEVES
72822 adriaNa lEiTE liMa
4472 adriElE dE fraNÇa PaNToJa
72600 adriElE doS SaNToS cordEiro
11339 adriEllE MENEZES SaNToS
2294 adriENE SilVa dE MElo
72651 aldENira dE SoUZa da SilVa
7122 alESSaNdra do NaSciMENTo MaToS
10641 alicE doS SaNToS ViEira
10553 aliNE dE oliVEira dE carValHo
12263 aliNE dE oliVEira dE carValHo
73047 aliNE do roSario PiNHEiro
10860 aMaNda BEZErra doS SaNToS
73538 aMaNda JESSica SaNToS BarroS
9002 aMaNda rafaEla doS SaNToS SilVa
11183 aMaNda Taila MoNTEiro BEZErra

12293 aNa alicE Bordalo da coNcEiÇÃo
73059 aNa caroliNa alMEida doS SaNToS
5947 aNa criSTiNa daS GraÇaS XiSTo NoBrE

55 aNa dETE SoUSa E SoUZa
2266 aNa dETE SoUSa E SoUZa
5166 aNa dETE SoUSa E SoUZa
3911 aNa MilENE BarroS fErrEira
73859 aNa PaUla cardoSo BraZÂo
10627 aNa PaUla SaNTiaGo aYrES
74968 aNa raQUEl PirES UcHoa
12400 aNdrEZa GlEYcE MariNHo
72608 aNdrEZa lUciaNa dE frEiTaS caValcaNTE
1237 aNdriEllY dE JESUS da SilVa PalHETa
10534 ÂNGEla Maria da SilVa SoUSa
7681 aNGElica BENTES SarMENTo
5903 aNToNia SUMoNE MoNTEiro dE aViZ
12202 ariadENE SoEiro dE carValHo
8768 BarBara lUcia aNTUNES cordEiro
3478 BEaTriZ da SilVa caSTro
4569 BiaNca PirES da SilVa
73216 BrENa KEllY MiraNda coiMBra
7161 BrUNa GoNÇalVES fariaS
73715 BrUNa MEdEiroS da SilVa
12476 BrUNa rafaEla dE liMa SaNToS
833 caMilE SoarES NEGrÃo
7486 carla GiSElE Maia SilVa
10918 carla rEGiNa caValcaNTE dE alMEida
75120 carla roBErTa GoMES dE liMa
5701 carla VaNESSa alVES MoNTEiro
73622 carMEM SiMoNE SaNcHES NaZarÉ
4400 caroliNE corrÊa MacHado
7680 caTHariNa NiKiTSKaJa BarraGaT MaNiaUdET
7805 cHarlENE dE SoUSa SalaZar
352 cHEila da SilVa GoMES
7663 ciNTia MarTiNS QUarESMa
11715 claUdia BorGES da SilVa
10212 claUdiaNE corrEia dE SoUSa
74114 claUdicEia iNacio MorEira
5720 clEia BarBoZa da TriNdadE
3407 clEidE SoUSa coUTo
7426 clEidE SoUSa coUTo
2885 clEoNicE diaS SaNToS
73002 criSlaYNE raMoS da SilVa BriTo
8082 criSTiaNE alMEida ESTrEla
9015 criSTiaNE raQUEl corrÊa diaS
1607 daiaNY daNTaS da SilVa
7569 daiSYaNE NaSciMENTo dE SoUSa

5014 daMariS loPES TorrES
6959 daNiElE carValHo coElHo fErNaNdES
10222 daNiElE do NaSciMENTo rocHa
74923 darcilEia BaTiSTa cardoSo
4394 darlENE dE fariaS rodriGUES
4598 darlENE dE fariaS rodriGUES
3765 dÉBora EVElYN SoUSa da SilVa
72820 dEBora MoNTEiro PaNToJa GodoT
73142 dEiZiaNE coNSolaÇÃo NUNES
74853 driEllY MElo coSTa
10967 EdilZa fErrEira foro SaNToS
11201 EdilZa fErrEira foro SaNToS
11267 EdilZa fErrEira foro SaNToS
11572 EdiNETE rodriGUES doS SaNToS
3901 ElaiNE aMaral dE BarroS
950 ElaiNE da PaZ PiNHEiro cUNHa
9456 ElaNa SENara aQUiNo PiNHEiro
11333 ElEaNi MaNUElE SarGES coSTa
9793 ElENiZY raiaNY liMa dE SoUZa
74605 EliaNa dE JESUS aZEVEdo dE SoUSa
9476 EliaNa SilVa dE SoUZa
8103 EliaNdra GaViNo loPES do rEMEdio
72357 EliENE da SilVa SoUSa lira
7208 EliETE MarQUES rodriGUES
134 EliZETE dE liMa PiNa
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2028 EllEN criSTiNa SilVa ToUrÃo
4483 EloiZa diaS BarroS
73446 EMidiNEia da SilVa roSa
73593 Erica oliVEira coSTa
8753 EricKa PaTricia fErrEira fariaS
9269 EriNilda SilVa SaNToS
11878 EUZiaNE doS SaNToS cElEiro
74659 EVEllY criSTiaNE GUiMarÃES GoNÇalVES
3449 EVENi MESQUiTa da SilVa
1941 fErNaNda daNiElE dE SoUSa aMoriM
73707 flaVia cardoSo NaZarE
3941 flaVia oliVEira da SilVa
848 fraNciEllY NaSciMENTo da SilVa
3377 fraNciSca daYaNE SilVa GoMES
74392 fraNciSca EriNalVa da SilVa SoUZa
74885 fraNciSca KlaricE dE SoUSa ViEira
9835 GaBriEla dE SoUZa fErrEira
74809 GaBriEllY da coSTa araUJo
1659 GaBriEllY MiZaEl da coSTa
11423 GEidiaNE BarBoZa da SilVa
74400 GErlaNE SilVa da SilVa
10985 GlEicE criSTiNa SilVa ViaNa

11445 GlEicE do Socorro SErrao dE SoUZa
4369 GracilEia PaNToJa da SilVa
9919 HEllEN criSTiNa da SilVa dE JESUS
4635 HEVENY adriaNY do Prado SaNToS
5818 HoaNa roNiEllE doS SaNToS
10810 HoaNa roNiEllE doS SaNToS
2403 iaciara TEiXEira da SilVa dE MElo
9395 iara SaBriNa oliVEira alMEida
73661 iorraNY liMa da SilVa
11394 iSaBElla coNcEiÇÃo loPES
11506 iVaNilZa BarroS fErrEira foNTao
6192 iZaBEl dE NaZarÉ SarMENTo MElo
8879 JacKEliNE cardoSo MaTiaS
6486 JaMillE foNTES PErEira
1731 JaMillY SaNTaNa da SilVa
10471 JaNaÍNa fErrEira PorTal
6619 JaNda Maria SoUZa Garcia
73597 JaNda Maria SoUZa Garcia
2423 JaNilcE rodriGUES doS SaNToS
11910 JaQUEliNE NoGUEira dE aBrEU
11189 JaQUEliNY aNdrEoTTi doS SaNToS
11294 JarliENE foNTEl oliVEira
3703 JEoVaNa crSiTiNa da lUZ SilVa PErEira
74668 JESSica riBEiro rodriGUES
9297 JESSYca MENdES da SilVa
2538 JEYcE KEYlla PiNHEiro da coSTa
10086 JHENE KETEllYN oliVEira lEal
74630 JocElaNE Barra liMa MaciEl
10960 JoSE Marri da SilVa SaNToS
4392 JoSÉlE SilVa dE oliVEira
2688 JoSENilda da SilVa PiNHEiro
10685 JoYcE QUarESMa iTaParica
9531 JoYcilENE fErNaNdES alBUQUErQUE
7111 JUdiTE frEiTaS do roSário
7645 JUdiTE frEiTaS do roSário
11338 JUdiTE frEiTaS do roSário
11401 JUdiTE frEiTaS do roSário
11424 JUdiTE frEiTaS do roSário
74682 JUlia clEidE SaNToS dE liMa
4536 JÚlia dE MaToS GÓES fariaS
1226 JUliaNa ESTEla SarMENTo SoUZa
1334 JUliaNa ESTEla SarMENTo SoUZa
72830 KaMYllE GaBriElE BaHia fraNco
12093 KariNa loPES diNElli
9234 KEicE MicHEllE cUNHa dE oliVEira
4867 KEllY adriaNa MElo da SilVa
73972 KEllY adriaNa MElo da SilVa

6941 KEllY cHriSTYaNE liMa da SilVa
576 KErilEN GlEicY SoUSa da SilVa
4390 KETEllYN SUEllEN TEiXEira PiNTo
6504 KlYSSia GraSSiEllE cHaVES rodriGUES
8674 laila lorENa NoGUEira dE araUJo
5315 lariSSa da SilVa MaToS
6273 lariSSa oliMPia SoUZa fiGUEirEdo
10129 laUdicEia da SilVa oEiraS
74342 laUra ciNTHia SilVa da roSa
74333 laYaNE SilVa da coSTa
6822 laYla dE SoUZa SaNTarEN
74360 laYSa BarBoSa lEiTE
7697 lEiri laUra da coSTa alENcar
10958 liliaN rodriGUES dE frEiTaS
10776 liliaNE liMa da coNcEiÇÃo
2240 lUaNi do Soccoro SoUZa aTaidE
11886 lUaNNY corrEia PErEira
11920 lUaNNY corrEia PErEira
722 lUcElia SaNToS dE aQUiNo

73221 lUciaNa dE oliVEira BraGa
3316 lUcilENE fariaS BaraTa
2449 lUZirENE dE SoUZa do NaSciMENTo
8615 MailMY criSTiNY diaS criSTÓVÃo
3479 Maira cÍNTia GoNÇalVES MoNTEiro corrÊa
10948 MaNoElE criSTiNE SilVa alBUQUErQUE
73629 MaNoElE criSTiNE SilVa alBUQUErQUE
5007 MarciElMa dE SoUZa caSTro
99 MarcilENE GoMES corrEa

7069 Maria aliNE SoUZa dE SoUZa
73963 Maria do Socorro fErrEira VilHENa
12026 Maria flaVia fErrEira PErEira
74388 Maria fraNciElMa doS SaNToS coSTa
73495 Maria fraNciSca SoarES
2113 Maria laiaNE do roSario loPES
72584 Maria odaiSa lEal da SilVa
11337 Maria roSEli SilVa doS SaNToS
11957 MarilENE corrEa doS SaNToS SoUSa
1551 MariNETE da SilVa BarBoSa
1695 MariNETE da SilVa BarBoSa
8884 MarlENa SaNToS SoUZa
72666 MarlENE do Socorro caMPoS frEirE
12516 MarlENE Vidal QUEiroZ
7624 MaYara adriaNE SoUSa SoUTo
2675 MaYara SaNToS GoMES
74948 MaYara THaYaNE foNSEca dE liMa
9156 MElcK raYaNE SilVa da SilVa
3782 MicHEllE SardiNHa NUNES

4121 MilENa daNiElE fErrEira da SilVa
11819 MiriaN SilVa doS SaNToS
74988 MoNiQUE GaBriEllE SaraiVa SaNToS
74304 Nádia aroUcK dE oliVEira ViEira
9246 Nádia do Socorro dE SoUSa liMa
9564 NaElY doS SaNToS MorEira
4873 Naiara PErEira SoarES SilVa
7015 NaTalia carValHo do NaSciMENTo
3178 NaTiElY fErrEira dE SoUZa
11134 NaZaria doS SaNToS rodriGUES NETa
74046 NElMa fUrTado MaTEUS
3788 NicKolE GEoVaNa SoarES dE MiraNda
3839 NicKolE GEoVaNa SoarES dE MiraNda
11110 NilMa do roSário doS SaNToS
11473 NoEMia dE NaZarE do ValE BaraTa
5799 odilENE SoarES dE oliVEira
8383 oZEli NoGUEira MoUra
73554 PÂMEla SENa doS rEiS
12471 PaMEla VaNESSa da SilVa araÚJo
12316 PaTricia BraNdao doS SaNToS
4409 PaTricia lUcY SoUZa dE arrUda
74417 PolYaNa SoUSa aNdradE
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11763 PráTicia ViTÓria BraGa da SilVa
10029 PriScila criSTiNa dE oliVEira UcHoa
64040 rafaElE do Socorro TEiXEira da SilVa
10293 raiaNNY TEiXEira da coSTa
74951 raiMUNda dEiSiaNi TriNdadE doS SaNToS
12544 raiSa roSaNa doS SaNToS BarroS
11537 raQUEl coSTa doS SaNToS
8333 raYaNE SilVa da SilVa
6843 raYNara BriTo aMoriM
73821 rEGiaNE do Socorro aroUcK dE oliVEira
4140 rENaTa criSlaNE lEal da SilVa
4145 riKEila Maria faVacHo dE Sá
15069 riTa dE caSSia PiNTo MElo
8197 riTa KaSSia rodriGUES cariPUNa
2793 roSaNa alcÂNTara daS cHaGaS
7844 roSaNa BrENda BarroS PErEira
90 roSaNGEla Maria doS SaNToS

10432 roSiaNE PErEira doS SaNToS
6871 roZiaNE BaTiSTa fraNco
1242 rUBENicE da SilVa oliVEira
11539 SaBriNa ViaNa dE oliVEira
74873 SaMara criSTiNa fErrEira TriNdadE
10647 SaMara SilVa fErrEira
7995 SaNdra BrUNa SoUZa dE oliVEira
72481 Sara EVErlEN dE Sá SoUSa

3704 Sarai VaScoNcEloS fErrEira
11694 SHEYla SHarlYNE dE alMEida aZEVEdo
1780 SilMara PiNHEiro carValHo
4552 SilVaNa fariaS do roSario SilVa roSa
10005 SiMoNE alVES da SilVa
11234 SiMoNE da SilVa VEloSo
11103 SUlaMiTa rodriGUES dE oliVEira
75070 SUZaNa dE araUJo MaXiMo
936 SUZaNa ElifElETE da SilVa BarBoSa
4006 SYlMara KEcia PErEira dE carValHo
1948 TaENE GaBriEla da SilVa coSTa foNSEca
73464 TallYTa clicia aGUiar laGo
10705 TaTTiUSSa coSTa MarTiNS
702 TaYNara cHaGaS da HUNGria
1348 TaYNara NaYffiTali coUTiNHo dE oliVEira
3497 TErEZa criSTiNa fErrEira da SilVa
73735 THaiS NaSciMENTo crUZ
73877 THaiS NaSciMENTo crUZ
73018 THarciaNE MarTiNS da rocHa
11017 THaYS BaTiSTa dE SoUZa
72706 THaYSa loPES BarBoSa
11492 THiENE cardoSo SilVa
11725 ValdiaNa GUiMarÃES liMa
72692 ValÉria coSTa TaVarES
9647 ValEria KariNE TEiXEira MElo
7751 VaNESSa caroliNa MarTiNS GoNcalVES
74029 VaNESSa GoES PicaNco dE Maria
5517 VErENa rocHa dE alMEida SarMENTo
1986 VicToria GaBriEllY da SilVa MarQUES
7724 VirGiNia fraNco
74051 ViToria daNiElY PiNHEiro PaiXao
6021 ViTÓria Maria rocHa aMoraS
73163 WElliaNE GoMES SilVa
10475 WErliaNE dE araÚJo caBral
11578 WErliaNE dE araÚJo caBral
11343 Willa cHriSTiNE da SilVa diaS

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome

3599 alcilENE coSTa dE SoUSa
2693 aNYKaElEN da SilVa Baia
74625 BarBara NaSciMENTo da SilVa
5244 BrUNa olÍVia dE frEiTaS SHirMEr
159 clEiaNE NUNES dE MoraiS

10220 criSTiaNE alVES GoMES

8694 daiaNi PErEira GoNcalVES
2426 daYaNE rESENdE da SilVa

1126 EliENE liMa PaiXÃo
9863 ErlEN frEiTaS fUrTado
11554 ESTEfaNY da SilVa cariPUNa
8212 GEiSEaNE aNGElica da lUZ PiNHEiro
997 GiordaNa doS SaNToS
3125 JaNiElE dE liMa SilVa
8544 JHENYffEr laViGNEr fariaS da SilVa
75122 JoicE daNdara fErrEira BaTiSTa
11096 KarEN alVES VEiGa
7812 laNa TaÍS PiNHEiro
11589 MarlY caNUTo dE BriTo
4027 NafTEli dE TaSili TEiXEira oliVEira
9053 NalaNda fEiToSa da SilVa
4144 NaTalir TEiXEira oliVEira
11793 NilZa KaTHYaNY MarTiNS MESQUiTa
124 roBErTa da SilVa alVES

12264 SaMara riBEiro raMoS
12070 Sara JaNiNi SoUSa raBElo
12052 SiNaMoNE TEiXEira oliVEira
709 SUElaNE SaNTaNa aSSUNÇÃo
4641 TaTiaNE rEGiNa dE liMa coSTa alVES

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - MaraJÓ
inscrição Nome
73977 allaNE PENNa MarQUES coSTa
74076 aNa JUliaMarTiNS aQUiNo
74090 aNa JUliaMarTiNS aQUiNo
3257 aNdrEZa fErrEira dE SalES
11943 aNNEdY ModESTo BarroS
12403 aNNEdY ModESTo BarroS
11635 BrUNa HElKEr MoraES riBEiro
1797 caMila loPES doS SaNToS
427 criSTiaNE ViTÓria carValHo corrÊa
6365 dEYSE dEaNE arrUda NEVES loPES
3210 EliZaNdra doS SaNToS rodriGUES
4026 EliZaNGEla GaViNo loPES
842 EloiZa diaS BarroS
3852 Erica liliaN SacraMENTo dE oliVEira
1934 Erica SaNTaNa BraBo
2755 fErNaNda adriaNa MarTiNS da SilVa
12524 fraNcElE MoNTEiro doS SaNToS
4175 GlEicE rodriGUES dE BriTo
11800 GrEicE QUElE aParEcida BarBoZa dE oliVEira
9944 JUlYaNa oliVEira fUrTado
10065 laUdicEia da SilVa oEiraS
3426 lEidiENE QUarrSMa MoraES
7952 lEila liMa doS SaNToS

8651 lidiaNE dE oliVEira TriNdadE
9782 MaGda criSTiNa dE SoUSa raMalHo
74879 MaNUEla GoMES MaUÉS
73490 MarcElli doS SaNToS oliVEira
12175 Maria criSTiaNE lUcENa dE alMEida
73028 MaYra carolliNY PErEira do NaSciMENTo
8631 MirlENE riBEiro dE SarGES
5533 NadiaNE criSTiNa PErEira da coSTa
3018 NaTiElY fErrEira dE SoUZa
7280 PaUliNa oliVEira doS SaNToS
7332 PaUliNa oliVEira doS SaNToS
2962 raQUEl dE NaZarÉ diaS MacEdo
5353 rEJiaNE MoNTEiro da SilVa
11036 roSilENE rodriGUES
12356 SaMaYra criSTiNa da SilVa SoUZa
8049 STEfaNi doS SaNToS coNcEiÇÃo loPES
2122 SUElY GÓES riBEiro doS SaNToS
3396 TaiNá doS SaNToS rodriGUES
9920 TaMirES dE NaZarÉ SoUZa doS SaNToS
7484 TaSSiElE da SilVa PErEira
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11672 VilMa PEdroSa GoMES
11737 VilMa PEdroSa GoMES

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - rio caPiM
inscrição Nome
12021 adriaNa SilVa da SilVa
72468 aNa caroliNE SilVa alMEida
5975 aNdria PErEira PaNToJa
3054 aNEYrES da lUZ SaNToS
11121 aNEYrES da lUZ SaNToS
11190 aNEYrES da lUZ SaNToS
9751 carla VaNESa do aMaral lEal
74680 caroliNE dE JESUS BarroS
8161 fraNciSca rodriGUES cordEiro
73533 iVaNilcE rEiS MorEira
8735 JESSica TaVarES dE aViZ
8773 JESSica TaVarES dE aViZ
75071 KaliNE dE SoUSa cHaVES
75121 KaliNE dE SoUSa cHaVES
75143 KaliNE dE SoUSa cHaVES
10473 lariSSa TraVaSSoS
10981 liVia GaBriEla SaNToS riBEiro
1353 lorENa coSTa dE araUJo
72951 lUcilia MacK ViaNa SaNToS
75055 MilENa dE JESUS SaNToS
9023 oclESSiaNa rodriGUES doS SaNToS
10531 oclESSiaNa rodriGUES doS SaNToS

74980 raiMUNda dEiSiaNi TriNdadE doS SaNToS
4468 raYaNa carMEM doS SaNToS
5373 rENaTa ViTÓria SaNToS da SilVa
7892 roSaNGEla da SilVa MENdES
11427 roSEMEirE SaNToS
74938 SaBriNa diaS SilVa
8598 SaNdra ViTorio dE SoUZa
8899 THaliTa SalES alBUQUErQUE
9427 WaYla caroliNa PiMENTEl dE caSTro

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

2918 adriaNE BarroSo dE MiraNda
12304 aNNEdY ModESTo BarroS
11664 BEaTriZ doS SaNToS PErEira
5557 BiaNca SoUSa caMPoS
2833 BrUNa SUSSUaraNa BaTiSTa
1179 caMila liMa coSTa
1452 caMila liMa coSTa
5732 caMila liMa coSTa
2043 caroliNE aMaral NUNES
4267 cEliaNE rodriGUES doS SaNToS
2468 clEidE alESSaNdra dUarTE coSTa
1818 clEidiaNE doS SaNToS BEZErra
7518 clEoMa dE alMEida SilVa
772 daiaNE TEiXEira dalaGNol

11916 dENiZEaSSUNÇÃo SalGado
4547 dEUVaNEidE MoTa PiNHEiro
3286 diElE PaTricia da SilVa MilHoMEM
7849 EdriENY Erica fErrEira BarBoSa
8421 EloaNE ciBEllE ViaNa fErrEira
10159 Erica oliVEira coSTa
72714 GlEVENi KETlEN dE SoUSa TaPaJoS
73435 GlEVENi KETlEN dE SoUSa TaPaJoS
393 iaNca SaNToS dE liMa
9329 iNÊS dE aZEVEdo oliVEira
8602 iVaNa carla SaNToS da coSTa
10581 JacQUEliNE rÊGo aMaral
8395 JailMa Maria dE MoUra SilVa
10504 JaSMilENE PiMENTEl rocHa
7197 JESSica dalYaNE dE SoUZa fErrEira
4529 JÉSSica rodriGUES doS SaNToS
9421 laUriaNE fErrEira doS SaNToS

696 lENa foNSEca dE SoUSa
2133 lUciaNE riBEiro SoUSa
9890 MaNUElE SiMPlÍcio BraSil
10050 Maria aParEcida MiraNda

11403 Maria clara BErNardES GUiMarÃES
11436 Maria clara BErNardES GUiMarÃES
3434 Maria KaTiElE BarroS dE liMa
835 Maria roSaNa NaSciMENTo SoUSa
5736 MariaNE MENdES doS SaNToS
9698 NaiMar SaNToS fEiToSa
72298 raNYEllEN da SilVa E SilVa
5114 riSalVa do NaSciMENTo alVES
11813 riTa dE cáSSia aNdradE BraNdÃo
534 SaTHia daiaNE SaNToS da SilVa raBElo
5577 SilVaNa liMa da rocHa caMPoS
12551 SilVia SaBriNa caSTElo da coSTa
11958 SYaNNE BEaTriZ crUZ MElo
7109 TaTiaNa alBUQUErQUE BaTiSTa
2517 TaYNara carValHo araÚJo
10831 VaNESSa SoBral da SilVa
10723 ViTÓria NáTalEN da SilVa TraVaSSoS

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - TocaNTiNS
inscrição Nome
74888 adriElY BarBoSa calaNdriNi dE aZEVEdo
11748 alESSaNdra coSTa NUNES
8002 aMaNda SoEiro carNEiro
10788 aNa GardÊNia cardoSo rodriGUES
12239 aNa KETHlEN MENEZES do NaSciMENTo
4088 aNa PaUla da SilVa NaSciMENTo
11654 aNa PaUla dE SoUZa
1221 aNdriElE dE Sa VaNZElEr
10409 aNdrYa fUrTado alcÂNTara
9569 aNGElica aSSUNcao Gaia
753 BrUNa Barra rodriGUES
8641 BrUNa Maiara carValHo MacHado
7900 caroliNa da coSTa PaES
4226 clEYcE loPES GoNÇalVES
3229 criSTiaNE alVES laUrENTiNa
75134 daNiEla aNTUNES da SilVa
73189 dEBora fErrEira PraTa
10244 doriNEia MElo olEaSTrE
73325 EdiElZa ValENTE PiNHEiro
74960 EdilZa PErEira ValENTE
2889 EdiVaNia carValHo dE SoUZa
73275 EliENE ValENTE PiNHEiro
10729 EVElYN caMPElo SoUZa MElo
11425 fErNaNda JoaNES coNcEicao liMa
74678 floriaNE lEoNarda dE SoUZa caMPoS
72759 fraNcilENE ViEira riBEiro
3866 GaBriEla rodriGUES fErrEira

27400 GESSica iolaNda SoUZa MENdES
4257 GiSElE MorEira da SilVa
73842 GraZiEllE rESENdES lEiTE
5341 iSla Maria dE JESUS
10321 JUliaNa MoNTEl da crUZ
75129 KarEN alVES VEiGa
2090 KEllY PaNToJa E PaNToJa
2251 KErlEN GoMES doS SaNToS
74203 larYSSa SilVa diNiZ
75072 lEdiaNE PacHEco liMa
73806 lENilZa PacHEco rodriGUES
11699 lETÍcia PErEira riBEiro rEiS
74298 liliaNE roSa dE MoUra
72981 loUiSE TaVarES fErrEira
522 lUcilia MacK ViaNa SaNToS

12433 MarcEllY riBEiro oliVEira
804 Márcia Maria SaNToS riBEiro
4501 Maria iVaNETE alVES BaliEiro
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1491 Maria SHElcY SoUZa loPES
12035 MaTildE carVaKHo PErEira
10054 MicHEllE BarroSo GoMES
9761 NadSUala doS SaNToS dE JESUS
1437 NilcilENE doS SaNToS SoUSa
8960 PaMEla caMila doS SaNToS GodiNHo
73716 QUETiaNE PErEira crUZ
75081 raiMUNda dEiSiaNi TriNdadE doS SaNToS
4193 raYlaNa cUNHa doS SaNToS
5759 riTa KaSSia rodriGUES cariPUNa
8571 rUSSaNEidE da SilVa carNEiro
12149 rUTH rEGEa dE SoUSa
9703 SHEila dE JESUS MarTiNS PaNToJa
74889 SiNara diaS SilVa
73769 SiNdY rafaEla GUiMarÃES ESTUMaNo
8238 TElMa SaNToS corrEa
8373 TElMa SaNToS corrEa
8419 TElMa SaNToS corrEa
11914 TElMa SaNToS corrEa
1131 TErEZa SHara clEMENTiNo crUZ
74769 THaiS STEfaNi GoNÇalVES da SilVa

carGo 01: Policial PENal (fEMiNiNo) - XiNGU
inscrição Nome
73671 adENicE da SilVa liMa
59454 aldalicE EMilia dE araUJo laGES
2157 aNToNia doS SaNToS SoUZa
74796 BrUNa lafaiETE fErrEira SilVa
3352 crEUZaNES GoMES MacHado

4148 criSTiaNE MaTiaS SilVEira
11215 dEYSE SilVa da crUZ
9681 EliaNE alVES E SilVa
11073 faBiaNa caBral doS SaNToS
10999 fErNaNda doS SaNToS SilVa
3123 fErNaNda SilVa dE SoUSa
3301 fErNaNda SilVa dE SoUSa
2689 HaNNa caroliNE rodriGUES rEiS
8726 Jaciara SilVa riBEiro
3849 JÉSSica ViEira fErNaNdES
11822 JoSiaNE dE SoUSa PoMBo
74530 JUliaNa ViTÓria SoarES araÚJo
1586 lUaNa liMa SilVa dE oliVEra
5675 lUciaNa MoNTEiro
74557 lUNa lariSSE coSTa liMa
74294 MarolYN da SilVa faTi da coSTa
74087 MicHElE daYaNE MaTiaS carValHo
74634 NaYlaNa da SilVa GoNZaGa
9722 Nilra da SilVa BorGES
8989 NiVEa EMaNUEllE rodriGUES fErrEira
74985 raiMUNda dEiSiaNi TriNdadE doS SaNToS
9770 raQUEl riBEiro dE SoUZa
25896 raYaNE dE arcaNJo TorrES
10268 SoliaNY raMoS SilVEira
72909 THaiS aParEcida oliVEira da cUNHa
4788 ValdiNEia rodriGUES doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - araGUaia
inscrição Nome

2376 adailToN BaTiSTa dE SoUSa
2135 adENilToN alVES NUNES
10193 aMarildo GoMES da SilVa
72569 aNToNio carloS dE oliVEira JUNior
7295 aNToNio carloS PErEira SilVa
1101 aNToNio EdSoN BarBoSa SilVa
6660 BoNfiM BarBoSa MiraNda
12019 BrUNo MicHEl SoUZa dE alMEida
11129 BrUNo QUadroS ESTEVaM
10090 caio HENriQUE coSTa BraNdÃo
6857 carloS alBErTo rodriGUES loPES
6655 dEiVESTHY riBEiro doS SaNToS

8898 diEGo frEiTaS doS SaNToS foNSEca
3126 diEGo SilVa carValHo
5364 diEiSoN TEiXEira da SilVa
503 dioNE PoNTES doS SaNToS
9058 doUGlaS fraNSToNE PErEira doS SaNToS
6782 EdiSoN MorEira dE alMEida doS SaNToS

73619 EdUardo da SilVa lira
10607 EliaS fErNaNdES da coSTa
6850 faBio alMEida dE araÚJo
11012 faBio doMiNGoS BarBoSa florES
6127 faGNEr dE SoUZa NaZarENo
10570 fErNaNdo da SilVa SoUSa
11623 GildEilToN liMa dE faria
8740 GioVaNNi da coSTa SoUZa
5077 GlEYdSoN BarroSo do NaSciMENTo
10955 iVaNildo rafaEl dE JESUS
12082 JESSÉ VirGoliNo rocHa
7158 JoElSoN da SilVa SaNToS
2698 JoNaSroN BarBoSa da SilVa
72367 JoSÉ dE SoUZa da SilVa
10773 JoSÉ NETo da SilVa SoUZa
11567 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
2059 JoViNo fErrEira JUNior
11127 KaiQUE alVES florES carValHo
12339 laMarTiNE lEVaNdoVSKi dE caSTro
6569 lEaNdro alVES BaSToS
11523 lEoNardo GoMES da SilVa
3831 lUcaS doS SaNToS fErNaNdES
7802 lUcaS MENdES MarTiNS
2978 lUcaS rodriGUES doS SaNToS
3240 MaicoN PErEira BarroS
10064 MarcoS dE MiraNda coSTa
11548 MarcoS ViNÍcioS fErrEira da SilVa
4623 MaTEUS HENriQUE diaS MElo
74078 MaYcoN doUGlaS TEiXEira cHaVES
2629 NilToN daNTaS da SilVa
10495 oToN MaTEUS PErEira MENEZES
7698 PEdro PaUlo BorGES dE araUJo
7210 rafaEl HENriQUE da SilVa SaNToS
6429 raYllaN MaYcliNE caMPoS fEiToSa
72656 ricardo MarTiNS raMoS
10041 roBErTo lUiZ dE liMa JUNior
8775 roBErTo raNiErY NEVES MariNHo
73349 rodriGo PErEira roSado
291 rUBEM dE alMEida GoES
7305 SidiNEi alVES dE SoUSa
4856 TiaGo da SilVa rocHa coSTa
3496 ValTEr GEraldo TErra JUNior
8461 VicTor GaBriEl liNo doS SaNToS
3713 WaNdrE aNdradE aMoUrY
3860 WElToN SilVa lUcENa
1227 WillaME da SilVa MorEira
11846 WilliaNS ESTEVÃo da coSTa

1183 WilToN NUNES doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - BaiXo aMaZoNaS
inscrição Nome
11703 adEMilToN roBErTo
725 adiNaldo GoNZaGa dE oliVEira
1421 afoNSo HENriQUE BaTiSTa oliVEira
5761 alaN dioNE PErEira coSTa
2462 alaSSoN MoNTEiro GoMES
6889 alESSaNdro SilVa da SilVa
10728 alEX VicENTE aGUSTiNHo
4917 alEXaNdrE MacHado aZEVEdo
4405 alfrEdo PaES aZEVEdo
10096 alYSSoN HEVErToN MiraNda
2838 aNdErSoN JUNio PErEira SEiXaS
7199 aNToNio BrENo NoGUEira
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5116 aNToNio VaNilSoN doS SaNToS GUEdES
74226 arTUr JoSE filHo riKEr da SilVa
4282 aUGUSTo JUNio cardoSo PaNToJa
12256 BrUNo diEGo da SilVa alVES
1044 BrUNo doS SaNToS NEVES
6945 cáSSio raiMUNdo oliVEira dE carValHo
6987 cáSSio raiMUNdo oliVEira dE carValHo
11536 cElSo liSBoa lUZ
1004 daNiEl dUarTE NEGrEiroS MoTa
4611 dariNaldo MorEira doS SaNToS
2013 dENiS alMEida da SilVa
5929 dENiSSoN ViEira da MoTa
6001 dENiSSoN ViEira da MoTa
3700 EdJUNior rEiS da SilVa
9345 EliEBEr GoMES alVarES
5240 EMErSoN dE SoUZa daMaScENo
12535 EMErSoN SilVa da SilVa
10677 EriVaN doS SaNToS NEVES
3315 EZEQUiEl fErrEira corrÊa
599 faBio cardoSo MoNTEiro
2419 faBio SaNTa lUZia MorEira
74719 fEliPE PENa doS SaNToS
1115 fEliPE THiaGo oliVEira doS SaNToS
5894 fErNaNdo liMa da MoTa
6073 fErNaNdo liMa da MoTa
9744 fraNciSco dE aSSiS rodriGUES do carMo
8189 GEorGE MaYKoN rocHa fErrEira
4854 HEliToN JoÃo corrÊa BESSa
11447 HElToN alVES caMPoS
2272 HiNGrESSoN MillEr da SilVa
1261 ilaMar JUNior SoarES PoMPEU

5423 iSMaEl raYlaNdESoM BENTo doS rEiS
11058 iVarlEi fErrEira NoGUEira
1966 JacKSoN MacHado fariaS
10153 JarliSoN SaNToS BraGa
10048 JEVErToN MarQUES rESENdE
11690 JoÃo doS SaNToS carMo
5305 JoNaS aUricElio BarroSo PErEira
6475 JoNaS caSTro da cUNHa
199 JoNilSoN fErrEira araÚJo

11545 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
10922 JUcilaN BaTiSTa dE oliVEira
9446 JUNior doS SaNToS SilVa
190 KElViN MaYcoN da SilVa SoUSa

73478 KENNEdY rafaEl do NaSciMENTo dE oliVEira
10654 KEVEN BraYaN aSSUNcao dE VaScoNcEloS BENTES
12490 laNilSoN laMErTES daMaScENo corrEa
74002 lESlEY fEliPE GaldiNo lacErda
11111 lUcaS oliVEira da SilVa
10136 lUciaNo crUZ da crUZ
10744 lUiS HENriQUE TaPaJoS caMPoS
9941 MarcEl aUGUSTo SoUSa aMaZoNaS
7070 MarcElo PaTricK PErEira dE JESUS
5643 Marcio JorGE PoMPEU SoUZa
8147 MarcoS alEXaNdrE VErÇoSa PErEira
10569 MarcoS alEXaNdrE VErÇoSa PErEira
12283 MarcoS dE frEiTaS liMa
9561 MarcoS PaUlo da cUNHa MENdES
541 MarcoS WENdEl MoTa NoGUEira
6424 MarloN dE frEiTaS PEdrada
72397 MaTHEUS da SilVa loPES
3675 MaUrÍcio BUENo da SilVa
4892 MaYKoN JHoNNY ViEira carValHo
72785 MaYKoN JHoNNY ViEira carValHo
75007 MaYKoN JHoNNY ViEira carValHo
935 NadSoN da SilVa BarroSo

10666 NaTaNiEl PaiVa SilVa
632 NElSoN PEdro dE aZEVEdo
5369 odENilSoN crUZ VaScoNcEloS

3463 PaTricK MariNHo froTa
1010 PEdro HENriQUE BaTiSTa doS SaNToS
6643 PEdro PaUlo PErEira MiraNda
6696 PEdro PaUlo PErEira MiraNda
6718 PEdro PaUlo PErEira MiraNda
11850 racKSoN ViTor SilVa SaNToS
12449 raiMUNdo JoSÉ BENTES GÓiS
2658 raiMUNdo rUdiNEi cHUaS da SilVa
11179 raMoN Vidal caMPoS araÚJo

3066 raNGEl MariNHo froTa
5095 rENaTo GoMES da SilVa
3694 rodriGo MarcElo rodriGUES da PaZ
3422 roNaldo dE SoUSa caSTro
2395 roNEr allaN PiMENTEl da SilVa
4725 TaliSoN cErQUEira caSTilHo
4005 THaYSoN dUarTE dE araUJo
3436 THYaGo dUarTE dE araUJo
8936 WaSHiNGToN cardoSo aNdUraNd

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caETÉ
inscrição Nome
74861 adailToN roGÉrio SoUSa dE alMEida
10716 alESSaNdro doS SaNToS caValcaNTE
8282 allaN NoVacoSQUE
74599 aNdrÉ filiPE coElHo da SilVa rodriGUES
2176 aNdrEW ViNiciUS do NaSciMENTo BraGa
12081 aNGElo SilVa MEScoUTo
10557 aNToNio alEX BorGES da coSTa
34434 aNTÔNio carloS PiNHEiro Maia
72695 aNTÔNio carloS PiNHEiro Maia
11990 arENilSoN liMa da SilVa
12013 ariNaldo liMa da SilVa
73509 ariValdo dE oliVEira MENEZES
73012 aroN laNoa rodriGUES
9159 BrUNo PiMENTEl da PiEdadE
7886 claUdio Marcio oliVEira do aSciMENTo
73305 daNiEl da coSTa NaSciMENTo
8683 daNiEl doUrado MarQUES
74871 dEiVEdY da GraÇa diaS
4590 EdcriSTo doS SaNToS GoNÇalVES
11389 EdilSoN do carMo MElo
12073 EliElSoN rodriGUES PiNHEiro
12455 EMaNUEl do roSário caETaNo
4588 EMErSoN caSTro da cUNHa
74738 faBiaNo SilVa BarBoSa
6266 fraNciSco iVaNildo fErrEira da SilVa JUNior
72603 fraNKiliN MarQUES PENSador
7252 GEoVaNE rEiS do roSario
127 GlEYfErSoN rafaEl PiNTo draGo
3472 HEldoN lUÍS SaNToS rodriGUES
74138 iVaNildo diaS dE oliViEra
1035 JaNiEl dE aNdradE BEZErra
12170 JEffErSoN raMoS do MoNTE
10964 JHoaB fErNaNdES raMoS
9673 JHoNaTaN cUNHa NaSciMENTo
404 JoEl doS SaNToS cUNHa

10722 JoEl doS SaNToS cUNHa
73395 JoEl doS SaNToS cUNHa
7471 JoNaTHaN daNiEl fErrEira do NaSciMENTo
11305 JoSE fraNciSco da coNcEiÇÃo dE SoUZa
74683 JoSÉ HENriQUE dE aBrEU SoUZa
74688 JoSÉ Maria MENdES BriTo
12218 JoSE MaUricio oliVEira cUNHa
73281 JoSÉ raMÍrEZ dE PaUlo MENdES
23118 JoSUE fEcUrY SaNToS rodriGUES
1245 JoSUE iVaN M Elo coSTa
72691 JUlio cESar SodrE doS SaNToS
72381 JUNior doS SaNToS SilVa
73729 lUiS cláUdio oliVEira da coSTa
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74956 lUiZ carloS MarTiNS alVES
73613 lUiZ fláVio fErrEira dE oliVEira
12447 MarcElo da SilVa alVES
2577 MarcoS alESSaNdro ModESTo doS SaNToS
8354 MarcoS foNSEca NEGrÃo
3355 MaYSoN rafaEl fErraZ frEiBErGEr
74895 MicHEl fiGUEirEdo fErNaNdES
72431 PaUlo ricardo SilVa dE alMEida
9537 PEdro HENriQUE da foNSEca SoarES
12172 railSoN WErlEM da SilVa
12340 raiMUNdo SidiNEi BarroS da SilVa
72815 roBErT cHrYSTiaN da crUZ fEio
6458 rodriGo BriTo SaNToS
870 roGÉrio doS aNJoS araÚJo filHo
1192 rÔMUlo lUaN MoNTEiro da SilVa
73200 STEfESoN da SilVa foNSEca
72632 TarciSio EliaS aSSiS doS rEiS
4348 THiaGo alBErTo fEliX SEaBra carNEiro
9268 THiaGo JoSÉ SaNToS SilVa
10297 ToNES KaUÃ doS SaNToS liMa
7441 ValdilEi raiol coSTa
72719 Valdir SoarES dE oliVEira JÚNior
2298 ValNiXoN PacHEco dE SoUZa JUNior
583 VicTor GaBriEl SoUSa da SilVa
3166 WEriSoN MoNTEiro do NaSciMENTo
73961 WilliaM NoroNHa ViEira
11939 WilliaN SErGio BriTo MorEira
74561 WYlKEr crUZ dE caSTro

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - caraJáS
inscrição Nome

7342 aBSoN ValdiNEY MoTa rodriGUES
901 adalToN MorEira dE oliVEira
712 adilio aNToNio GoNÇalVES

9849 adiNaElSoN da crUZ GUiMarÃES
11413 adiNaElSoN da crUZ GUiMarÃES
5359 adriaNo PiNHEiro NErES
11648 adrYoN rodriGUES dE SoUSa
12436 adrYoN rodriGUES dE SoUSa
8566 aGEU coNcEiÇÃo oliVEira
6453 alEX raMalHo NEGrE
74789 aliSSoN iaGo alVES da lUZ
72547 aNdErSoN SaNToS oliVEira
11193 aNdrE PErEira PoNTES
11704 aNdrE SoUSa doS SaNToS
5731 aNÍSio NaSciMENTo dE SoUZa
72788 aNToNio carloS PErEira SilVa
8755 aNToNio WSNEY alVE coNcEiÇÃo
1891 aUiSToN frEirE coSTa
3041 BrENo PiNTo raMalHo
10188 BrUNo caSTro iBiaPiNo
12515 BrUNo dE SoUSa BiaVa
6464 BrUNo lEoNardo NoNaTo NEGrEiro
7753 BrUNo SoUSa E SilVa
74509 carloS EdUardo fErrEira dE frEiTaS
240 carloS HENriQUE fErrEira BarBoSa

11741 carloS rodriGUES doS aNJoS
11857 cicEro KaiQUi NoGUEira dE Sá
11919 claUdEaN oliVEira doS SaNToS
7938 claUdio aNToNio dE oliVEira
72342 claUdioNor SoarES PErEira filHo
4773 clEiToN caMarGo PErEira coSTa
7022 daNilo JorGE SoUZa SilVa
5939 daVid UEicla GoNcalVES dE SoUSa
3006 dEiVid oliVEira rodriGUES
8137 dEiViSoN da SilVa rocHa
105 dENiS GlEdNEi coSTa da coNcEicao
7806 dENiS GlEdNEi coSTa da coNcEicao
11474 diaNGo iGrEJa SaNToS
3768 diEGo loPES da SilVa

1474 diEGo WalTErloN GoMES SaNToS
11864 doGiValdo diaS SoUSa
73147 doNiZETE BEZErra liMa
9290 doUGlaS cUNHa
74478 doUGlaS dE carValHo araUJo
11341 EdiloN GoNÇalVES fErrEira
11935 EdSoN cidriM E SoUSa
7281 EdSoN SaNToS do NaSciMENTo
7226 ElESSaNdro roQUE doS aNJoS
9873 Eli BEZErra doS SaNToS
9902 EliEZ cHaVES coSTa

11043 EliEZEr NEiVa dE fariaS
2772 Eri JoNHSoN JEoVa SilVa dE SoUZa
10697 faBio alVES fEiToSa JUNior
5228 fEliPE alMEida SilVa
9144 fEliPE daNiEl oliVEira dE SoUSa
7709 fErNaNdo fErrEira da SilVa
10223 fErNaNdo VarGaS MarTiNS
73767 flaVio da SilVa
10140 fraNciSco JoSÉ rodriGUES doS SaNToS
12377 fraNciSco rodriGUES dE SoUSa JUNior
7435 fraNK VillE SilVa PErEira
8135 GErMaNo rocHa da SilVa BarroS
7821 GilENo SaNToS MacEdo
9267 GiliardE SoarES raMoS
8288 GilSoN PErES da SilVa
9745 GlEiSoN carValHo oliVEira
72417 GUilHErME VilEla araÚJo dE Sá
497 GUTEMBErG SaNToS da SilVa
5659 GUTTENBErG SaraiVa dE SoUZa
72912 HalliSSoN lUcaS dE JESUS riBEiro SaNToS
27310 Haroldo fErrEira loPES
73055 HENriQUE araUJo caNdido
5253 HErlloN carValHo frEirES
7333 HErNaNdo da SilVa SoUSa
618 Horácio carNEiro SilVa
676 HUEldEr JoSÉ doS rEiS

10897 HUGo MoraES dE oliVEira
72307 iSaK ViEira da SilVa
1719 iSraEl BarroS dE SoUSa
11791 JadSoN dE frEiTaS alVES
4811 JaMilSoN dE JESU
6691 JÂNio QUadro alVES dE oliVEira
12107 JENiSSoN doS SaNToS SilVa
7266 JHESoN NaSciMENTo rodriGUES
10574 JHoNaNTaN dE SaNTaNa BEZErra
8473 JHoNE daWaN alVES MacHado
10635 JHoNE daWaN alVES MacHado
1157 JoÃo BaTiSTa corrEa JUNior
3643 JoÃo PaUlo SilVa MarTiNS
73168 JoHN KENNEd forTES cordEiro
11438 JoHN KENNEdY aNGElo riBEiro
9529 JoilSoN fErrEira rodriGUES
11221 JoNaS SilVa caMPoS
10271 JoSaElSoN rocHa dE araÚJo
3341 JoSÉ da SilVa filHo
5944 JoSE dE riBaMar carNEiro do NaSciMENTo
4446 JoSÉ iraN MarTiNS cUSTÓdio TElES

63790 JoSE MaUro doS SaNToS SilVa
74347 JoSE orlaNdo lEMoS SilVa
12167 JoSÉ raiMUNdo SilVa oliVEira
10651 JoSÉ riBaMar liMa rodriGUES
567 JoSÉ SoarES dE aBrEU NETo

74133 JoSEPH SilVa rodriGUES
6789 JoSlEY NoGUEira NaSciMENTo
9806 JoVaNE da SilVa
4495 JUciValdo doS SaNToS BraGa JUNior
72800 JUlio cESar loPES da SilVa

37 JUlio GlEiSoN BarroS dE SoUZa
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10555 lailSoN TiNÉ dE lUcENa filHo
73504 lEoNardo caNTao MoraES
7498 lEoNardo SilVa NoGUEira
893 lUcaS dE aBrEU BarroS

73905 lUcaS dE SoUSa VEraS
5153 lUcaS EdUardo rodriGUES dE aZEVEdo
9021 lUcaS fErrEira MorEira
1760 lUcaS HENriQUE MaGalHaES doS rEiS
6731 lUiS fEliPE liMa SilVa
2448 lUiS HENriQUE carNEiro SaNToS
74547 lUiS PaUlo SoUSa PErEira
3127 lUiZ GUSTaVo SoUSa SodrÉ
7495 lUiZ GUSTaVo SoUSa SodrÉ
12398 MaiKSUEl SaNTaNa da SilVa
12477 MaiKSUEl SaNTaNa da SilVa
10208 MaNoa liMa da SilVa
12251 MaNoEl alEX cardoSo doUrado
4540 MaNoEl do ESPiriTo SaNTo SoUZa da SilVa
3019 MarciEl liMa da SilVa
769 MarcoNdES dE SoUSa
8911 MarcoS MarTiNS da coSTa
1578 MarcoS ViNiciUS coSTa PaTricio
9962 MarcoS ViNiciUS dE SoUZa corTEZ
925 MarcoS ViNiciUS SoUSa MilaGrES

10254 MaTHEUS alVES SilVa
399 MaTHEUS caSTro PiraNGi

10255 MaTHEUS da SilVa coSTa
10324 MaTHEUS doS SaNToS MoUra
10429 MaTHEUS HENriQUE dE liMa SErafiM
11426 MaYcK riBEiro
1129 MicHaEl JHoNSoN dE aSSUNÇÃo fErrEira
7682 MiQUEiaS doS SaNToS SilVa
6003 MiZaEl alVES SoUSa
11792 MoNailToN cUNHa da SilVa
9439 NadiSoN JorGE oliVEira cUTriM
9906 NaTaliNo PaNToJa da SilVa

11185 NaTaliNo PErEira PiNTo
12392 NElSoN diaS doS SaNToS
6885 oSMar PirES da SilVa JUNior
390 PaBUlo MESSiaS caMara
2074 PaBUlo MESSiaS caMara
3638 PaUlo da SilVa rodriGUES
2674 PaUlo JUNior TEiXEira dE oliVEira
11504 PaUlo raNGEl dE araUJo liMa
8045 PEdro JoSÉ dE MacÊdo
8030 PEdrocilio fErrEira dE MENEZES
9535 rafaEl SaNToS BarroS
10192 raiMUNdo NaSciMENTo doS SaNToS
12211 raiMUNdo NoNaTo PErEira dE JESUS
10512 raMoN dE SoUSa alMEida
858 raoNY GoMES dE PaUla.

11923 rEGiNaldo da SilVa TEiXEira
7816 rENaN PErEira da SilVa
4914 rENaTo da SilVa doS SaNToS
4028 ricardo oliVEira loPES
10460 ricHard BarroS cHaVES

70 riVErlaN NEVES da coSTa
3329 roBSoN SaNToS dE oliVEira
6271 rodriGo carNEiro SoUZa liMa
8213 roMario PErEira NaSciMENTo
11106 roNald SilVa rocHa
6397 roNaldo diaS da SilVa
6538 roNaldo diaS da SilVa
6546 roNiSSoN rodriGUES GoMES
11307 roSalVE NETo lEMoS dE oliVEira
2830 rUBENS alVES dE aSSiS
4135 rUYSlaN HENriQUE alVES doS SaNToS
9714 SaMUEl PiNHEiro coSTa
3624 Tacio carValHo doS SaNToS MacEdo

11008 THiaGo carValHo liMa
11979 THiaGo caValcaNTE dE oliVEira
3476 THiaGo SaNToS dE oliVEira
8488 THiaGocarValHo MacEdo
8190 THiaMoN lEVi coSTa dE PaiVa SaNToS
6511 TiaGo SilVa araÚJo
12142 UEMErSoN carNEiro doS SaNToS
10472 ValdENY PErEira doS SaNToS
8813 WaNdrSoN carloS rodriGUES
10060 WaNKES clEi carNEiro frEiTaS BraGa
5555 WEMErSoN alVES lEiTE SilVa
1734 WEMErSoN SilVa doS SaNToS
1411 WErTHErY da SilVa cardoSo
9138 WErTHErY da SilVa cardoSo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaJará
inscrição Nome
11310 aBraao ViTor rocHa VEloSo
875 adElMo alVES do NaSciMENTo

11270 adElSoN dE JESUS coSTa doS SaNToS
7620 adErSoN SaNTa BriGida da SilVa
9195 adilSoN oliVEira SaNTaNa
7179 adilSoN SaNToS daS NEVES
7639 adilSoN SaNToS daS NEVES
5880 adMirSoN doS SaNToS SErra JÚNior
2679 adriaN fEliPE rodriGUES SENa
11279 adriaNo da crUZ SilVa
4120 adriaNo doS SaNToS NaHUM
904 adriaNo loPES fariaS

12507 adriaNo SoUZa foNSEca
890 ailSoN SaNTaNa da SilVa
2773 ailSoN SaNTaNa da SilVa
8029 ailSoN SaNTaNa da SilVa
7367 ailSoN VilHENa doS SaNToS
74236 alBErTo HENriQUE SoUZa fErrEira
10448 aldair do ESPiriTo SaNTo araUJo
11807 aldiNEi JoSE NEVES MarTiNS
9139 aldo caSTro coSTa
6207 álEfE lEoNardo SilVa BarroS
1023 alESaNdro SaldaNHa dE oliVEira MEllo
12345 alESSaNdro JorGE da lUZ NaSciMETo
12525 alESSaNdro JorGE da lUZ NaSciMETo
11814 alEX BENJi NiSHi MacHado
11973 alEX BorGES SodrÉ
6682 alEX rodriGUES VaNZElEr
9752 alEX SaNTiaGo NoBrE
9203 alEXaNdrE HENriQUE coSTa doS SaNToS
10373 alEXaNdrE HENriQUE dE SoUZa GoMES
11543 alEXaNdro JoÃo alEiXo NUNES
9076 aliSSoN ErMiNio doS SaNToS
11640 alMiro fariaS NETo
72873 alVaro aUGUSTo oliVEira da SilVa
5955 alYSoN BrENo BaTiSTa coElHo
6448 aNaEl dE JESUS loBaTo doS SaNToS
60790 aNdErSEN TEiXEira BarroS lEiTE
5857 aNdErSoN doS SaNToS fErrEira liMa
60588 aNdErSoN lUSToSa fariaS dE SoUZa
74613 aNdErSoN SilVa roSa
10469 aNdErSoN SUEll SaNToS riBEiro
11616 aNdrÉ dE SENNa SilVa
8125 aNdrÉ lUiZ SilVa arrUda

7040 aNdrÉ NilTo doS SaNToS GÓES
3146 aNdrEY liMa da lUZ
5803 aNGElico dE liMa NETo
3423 aNToNio BrENo NoGUEira
8780 aNToNio carloS MiraNda rodriGUES
7209 aNToNio dE oliVEira SilVa filHo
5962 aNTÔNio EdEr MacEdo
72885 aNToNio HaMilToN raBElo carNEiro
3456 aNToNio PEdro PErEira dE caSTro
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7129 aNTÔNio PErEira dE SoUSa oliVEira
2057 aNToNio THiaGo da SilVa MaciEl
11553 aNToNio ViNiciUS PErEira coSTa
7958 aNToNio WaGNEr da SilVa coUTiNHo
6040 ariEl SaNToS dE liMa
3832 arlESSoN HENriQUE alMEida GUiMarÃES
5887 arNaldo rocHa da coSTa
10399 aroN PiNHEiro NaSciMENTo
73788 arTHUr SilVa GoUVEia
3222 arTiME cESar loBaTo da SilVa
10636 arTUr GaBriEl dE MEdEiroS PiMENTEl
12388 aXEl GoNcalVES NaSciMENTo
9062 BENoNES oliVEira SilVa
4361 BENoZil fErrEira MiraNda
1546 BrENo BaUEr NoTarGiacoMo coSTa
473 BricioNor MiraNda MoraES filHo
2465 BrUcE roBSoN coSTa SaNToS
74514 BrUNo EVariSTo da SilVa
74821 BrUNo fErNaNdo SoUSa Vidal dE araÚJo
74095 BrUNo HENriQUE da SilVa PErEira
11806 BrUNo liMa SoUZa
5616 BrUNo TarciSio NUNES da SilVa
50113 caio GoNcalVES corrEa
5196 carloS alBErTo dE oliVEira SaNTaNa
12025 carloS alBErTo dE SoUZa
12287 carloS alBErTo dE SoUZa

94 carloS alEXaNdrE caMPoS foNSEca
11779 carloS aUGUSTo BarroS da SilVa
11937 carloS aUGUSTo BarroS da SilVa
5842 carloS cÉSar PENicHo rodriGUES
7089 carloS diEGo BalBY crUZ
8614 carloS EdUardo fErrEira coElHo
10507 carloS MaTHEUS SiQUEira MoNTEiro
10175 carloS PaTricK MarTiNS rodriGUES
10225 carloS PaTricK MarTiNS rodriGUES
2744 carloS rafaEl carNEiro
2832 carloS rafaEl carNEiro
74146 carloS WilSoN dE SoUSa

75051 cHarlES XENaGoraS NaSciMENTo do NaSciMENTo
12411 cHiSTSoN cElYToN MENEZES da SilVa
74406 cicEro dE carValHo SilVa JUNior
2617 clEBEr EdiValdo fErNaNdES da SilVa
3945 clEBEr MarcElo diaS PiNTo
6434 clEBEr PádUa corrEa MiraNda
12008 clEidSoN WalYff coSTa TEiXEira
11272 clEiToN JoSE lEMoS dE oliVEira
5088 clEriSSoN SoarES coSTa
9606 clEYToN roGErio MarGarido PiNTo
2576 daMiÃo da SilVa loPES
4500 daNiEl claYToN BarroS fErrEira
3220 daNiEl coUTiNHo dE SoUSa
6880 daNiEl fEliciaNo GoNÇalVES da SilVa
4821 daNiEl GUSTaVo dE SoUSa fraNco
5158 daNiEl MiSSaEl GoMES liMa
12464 daNilo dE oliVEira araÚJo
2685 daNilo MarQUES da SilVa
10586 daNilo roGEr SoUSa da SilVa
2498 dário SaNTaNa GoMES
3834 darlEUdo BarBoSa dE SoUZa
8608 darliNEY do NaSciMENTo caValcaNTE
5822 daVi da SilVa MESQUiTa
3555 daVi doS SaNToS XaViEr
6946 daVid NaSciMENTo da SilVa
6584 daVid PiNHEiro QUEiroZ
11966 daVid ToMaZ SaPUcaia carValHo
73803 dEiVEdY da GraÇa diaS
7965 dEiVidESoN daNilo SarMENTo alVES
9174 dENilToN MENdES da SilVa
3534 dHEffErSoN rodriGUES lUZ

3683 dHEffErSoN rodriGUES lUZ
6849 diEGo GoMES doS SaNToS
7934 diEGo SoUSa dE carValHo
74375 diEGo Vila NoVa BElo
11463 dioGENES da SilVa SaNToS
7257 dioNiZio NEVES NETo
7529 doMiNGoS rodriGUES dE SoUSa JUNior
8186 doriEdSoN PErEira dE araUJo
11897 doUGlaS carValHo da crUZ
1359 doUGlaS doS SaNToS loPES
10056 doUGlaS doS SaNToS loPES
1829 doUGlaS fEliPE MoraES dE lEMoS
12292 EdErlaN flEXa do NaSciMENTo
12475 EdErlaN flEXa do NaSciMENTo
467 EdGard oliVEira doS SaNToS

12125 EdilSoN riBEiro da SilVa filHo

5362 EdiVaM XaViEr cardoSo
10356 EdiVaN alVES dE SoUSa
5070 EdMar BEZErra E SilVa
2639 EdNaYloN VilHENa carValHo
12169 EdNaYloN VilHENa carValHo
73550 EdNaYloN VilHENa carValHo
9105 EdSoN BaTiSTa da SilVa
9093 EdSoN BiSPo fErNaNdES
6829 EdSoN GaBriEl dE carValHo BaTiSTa
73242 EdUardo doS rEiS SaNTiaGo
73282 EdUardo doS rEiS SaNTiaGo
5042 EdUardo HENriQUE caBral alVES BarrETo
2439 EdUardo JoSE SoUSa GoMES
10467 EdUardo MarTiNS SoarES
10464 EdUardo raMoS doS SaNToS SilVa
74280 EldEr aParEcido ValENTE da SilVEira
4591 EldEr MaTHEUS caMPoS TaBorda
8846 EldErSoN BriTo NEVES
4433 ElESSaNdro SilVa dE liMa
1957 EliaS aMaro dE oliVEira
518 EliElSoN dE oliVEira MaScarENHaS
5336 EliElSoN dE oliVEira MaScarENHaS
74836 EliElSoN doS SaNToS alMEida
6484 EliSSoN carValHo alVES
7406 EliVElToN BrENo da SilVa corrÊa
11502 EliZEU do NaSciMENTo doliVEira
12157 EMErSoN lUiZ GoMES dE MoraES
9386 EMErSoN SaNTiaGo MariNHo
7856 EMErSoN SilVa lEiTE
7456 ENilSoN da lUZ SoSa
74851 Ercio carloS MEdEiroS dE SoUZa JUNior
9689 EricK EdUardo TEodoSio do NaSciMENTo
11951 EriElSoN doS SaNToS MoNTEiro
1878 EriJoHNSoN SilVa GUiMaraES
4220 EVaNdro faVacHo E faVacHo
2986 EVErToN MoNTEiro
10968 EVErToN PEdro doS SaNToS MaScarENHaS
12431 EZaÚ lEVY BarroSo da SilVa.
6250 EZio Pricio coSTa da SilVa
2595 faBiaNo aUGUSTo SoUZa da SilVa
5592 faBiaNo ViEira da coSTa
6276 faBio cardoSo MoNTEiro
74454 fáBio da SilVa MoraES da lUZ
7157 fáBio dE PaiVa liMa
8901 fáBio doS SaNToS riBEiro
12143 fáBio JÚNior SoUSa aMoriM
7087 faBricio aNSElMo raMoS

1299 faBricio loPES SilVa
967 fEliPE BrUNo loPES liBEraTo

73699 fEliPE coSTa PErEira
3359 fErNaNdo HUGo rodriGUES da SilVa
806 fErNaNdo PErEira daMacENo

72272 filiPi aNTÔNio VaScoNcEloS dE oliVEira
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9331 fláVio BarBoSa da SilVa
73493 fláVio cardoSo caValcaNTE
5917 fláVio dE oliVEira corrEia
11459 flaVio lUciaNo MorEira
12363 fláVio roGÉrio dE Sá
6567 fraNciSco aNToNio SoarES
5768 fraNciSco cÉSar alcÂNTara airES JÚNior
8094 fraNciSco da SilVa SoUSa
12426 fraNciSco daVid da foNSEca
12503 fraNciSco daVid da foNSEca
5609 fraNciSco dE aSSiS da SilVa SaNToS
71 fraNciSco dE aSSiS dE JESUS

9624 fraNciSco dE aSSiS doS SaNToS NUNES
5084 fraNciSco ElENilSoN da SilVa coSTa
8619 fraNciSco EriVaNildo alMEida cHaVES
12079 fraNciSco HEMMaNUEl SaBiNo da SilVa
12419 fraNciSco lUcaS doS SaNToS
6767 fraNciSco rodriGUES dE alMEida
6795 fraNciSco WEliNGToN dE oliVEira
6208 fraNKiliN MarQUES PENSador
7723 frEdErico BarBoSa MoNTEiro
5566 GaBriEl aNToNio dE aZEVEdo PiNTo
5811 GaBriEl fiGUEirEdo forMiGoSa
10180 GaBriEl lUcaS SilVa BarrETo
6955 GEaN carloS
7366 GEffErSoN carloS SoUZa da SilVa
73849 GEiSoN da SilVa SaNToS
7865 GEoVaNE BarBoSa coUTiNHo
2529 GESiEl BraGa dE MoraiS
802 GESiEl oliVEira corrEia
6579 GiaMBErSoN GUiMarÃES daMaScENo
4647 GilBErTo oliVEira MErcES
1907 GilBErTo rodriGUES da SilVa
73697 GildEilToN liMa dE faria
7171 GilfraN coNSTaNcio doS SaNToS
9662 Giliard TaVarES da SilVa
2060 GilMaN corrÊa diaS
74529 GilVaNildo SilVa dE oliVEira
1345 GlEBSoN ricardo BarBoSa da SilVa
73947 GlEBSoN ricardo BarBoSa da SilVa
4700 GlEdSoN caETaNo da SilVa

5847 GlEidSoN rodriGUES da SilVa
5983 GlEiSoN rodriGUES da SilVa
3558 GoTHEro lUciÃ GoMES da SilVa
6838 GUilHErME HENriQUE SaNTiaGo
347 GUTrclEiSoN dE oliVEira liMa
8933 HEBErT EliaS BarBoSa
3699 HEiTor ViTor dE SoUZa BaraTa
6146 HEliToN GoMES da SilVa
6151 HENriQUE MaTHEUS fErrEira da SilVa
6979 HENriQUE ricardo coElHo MacHado
9389 HEraldo WaGNEr coNcEicao MoNTEiro
12498 HilToN EdUardo SoarES BriTo
2893 iaN HENriQUE fErrEira Garcia
3734 iGor carloS SaNTaNa liMa
10313 iGor dE araUJo TEiXEira
12395 iGor dE araUJo TEiXEira
4211 iGor WilliaMS dE SoUZa GaMa
72345 iHiaN rodriGUES PaiXao
10565 iraNilSoN doS SaNToS NaSciMENTo
549 iSaQUE fErrEira roSa
2555 iVaN da SilVa XaViEr
6839 iVaNildo PiMENTEl fErrEira
10451 iVo daMaScENo foNSEca
5680 iZaiaS alVES TEiXEira
9211 JacKSoN frEirE PiNHEiro
1686 JacKSoN MaciEl araÚJo
1249 JadiNilSoN MacHado SoUSa
5791 JailSoN GoMES SaNTaNa da SilVa

7650 JailSoN riBEiro da SilVa
10601 JaiME JoNES diaS dE SoUZa
13469 JaiNE dEiVid SaNToS raMiro
3002 Jairo corrEa PaiXÃo
11167 Jairo da SilVa aMaral
2778 JaMErSoN filGUEiraS dE MaToS
4807 JaMilSoN NUNES PiNTo
8258 JEaN MicHEl dE araUJo SilVa
12401 JEaN SaNToS do NaSciMENTo
6616 JEffErSoN alaN Vidal dE araUJo
2917 JEffErSoN fraNÇa da SilVa
74875 JEffErSoN loPES MacHado filHo
74927 JEffErSoN loPES MacHado filHo
11371 JEfTE dE SoUSa PorTEla
437 JEoVaNE dE JESUS araUJo liMa JUNior

72541 JEoVaNE dE JESUS araUJo liMa JUNior
72553 JEoVaNE dE JESUS araUJo liMa JUNior
4443 JErffESoN dE oliVEira GoMES
11562 JoaBE lEMES SaNToS

11593 JoaBE lEMES SaNToS
74965 JoÃo aUGUSTo alVES da coSTa
168 JoÃo dE dEUS fErrEira NEVES
5313 JoÃo fláVio cardoSo PiNHEiro
5689 JoÃo iNacio liMa GadElHa SoUZa
894 JoÃo lUcaS riBEiro oliVEira

73853 JoÂo NETo dE oliVEira
2569 Joao PaUlo araGao coSTa
10338 Joao PaUlo SilVa BraGa
74364 Joao PaUlo SoUSa SilVa
63956 JoÃo PEdro GUiMarÃES MENdES
74578 JoÃo VicTor GoMES lEal
73299 JoEl daNTaS dE oliVEira
2302 JoHaN lENo VaScoNcEloS doS SaNToS
2235 JoHN PErciVal rodriGUES liNHarES
12348 JoNaS lUÍS carValHo da coSTa
3537 JoNaTHaN MEScoUTo da SilVa
10458 JoNaTHaS diEGo dE oliVEira GoNÇalVES
10478 JoNaTHaS diEGo dE oliVEira GoNÇalVES
2760 JorcilaN caBral caSTro
7541 JorGE JoSÉ PErEira fraNco
74021 JorGE lUiZ MacHado TEiXEira
5420 JorGE oScar JardiM dE liMa JUNior
9942 JoSE alBErTo da SilVa
12280 JoSÉ aldair dE SoUZa coTa
11607 JoSE aUGUSToS cHaGaS NETo
75078 JoSÉ carloS MENdES
7217 JoSE claYToN lEÃo
74370 JoSE dE carValHo liMa JUNior
11047 JoSÉ lEoNardo rafaEl dE oliVEira
2765 JoSÉ loPES dE aMoriM
10213 JoSE Maria MaTiaS MEdEiro
11061 JoSÉ MoraES afoNSo NETo
74793 JoSE raiMUNdo lEal da crUZ
5078 JoSE riBaMar coSTa PErEira
7792 JoSÉ rodriGo darliSSoN doS SaNToS
75003 JoSÉ WaldEMir BarroS raMoS
11591 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
74540 JoSiaS dE dEUS cordEiro PiNa
9828 JoSiMar foNSEca dE SoUZa BarroS
9775 JoSUÉ dE alMEida MElo
3082 JoSUE dE JESUS frEiTaS alVES
6262 JÚlio cÉSar MalcHEr BorGES
6846 JUlio oliVEira TaVarES
43992 JUraNdir MarQUES doS rEiS
6505 JUraNEY SaNTaNa riBEiro dE SoUSa
8370 KaMilo THiaGo aNdradE SilVa

4870 KlEBEr criSTiaNN afoNSo carValHo
10044 KlEYdilSoN alMEida dE liMa
10097 KlEYdilSoN alMEida dE liMa
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12373 laUEcir MoTa dE dEUS
12300 laYaNdro dE frEiTaS liMa
7206 lEaNdro GirlEY PiNTo doS SaNToS
2520 lEoNaN da SilVa cardoSo
10346 lEoNaN da SilVa coNcEicao
4714 lEoNardo alVES SoUSa
72281 lEoNardo PErEira dE MiraNda SilVa
11996 lEoNEl alVES MiraNda
7116 lUaN carloS SilVa da coSTa
7134 lUaN doS SaNToS BriTo
73181 lUaN HENriQUE dE oliVEira coSTa
9779 lUaN MicHEl PaNToJa MoNTEiro
73393 lUcaS da SilVa rocHa
3289 lUcaS dE SoUZa doS SaNToS
74784 lUcaS fariaS NUNES
1201 lUcaS fErrEira BEZErra
73527 lUcaS filiPE da PUrificaÇÃo BraGa
908 lUcaS loPES friaS

12116 lUcaS SilVa SoBral
72631 lUcaS SoUSa NoNaTo
8955 lUciaNo cardoSo da SilVa ViTal
10408 lUciaNo cardoSo da SilVa ViTal
361 lUcio alVES coElHo filHo

10025 lUciVaNdo SilVa frEiTaS
10678 lUÍS fláVio iSaÍaS loPES
4200 lUiS ViNiciUS ViaNa dE JESUS
7957 lUiZ carloS coSTa MElo
8016 lUiZ carloS coSTa MElo
8077 lUiZ fláVio fErrEira dE oliVEira
6950 lUiZ oTaVio aMaral MElo
11091 lUiZ SErGio SoarES da SilVa
8769 lUiZ ViNiciUS carValHo dE MoraiS
2996 MaGNo PEdroSo MacEdo
3323 MaGNo PEdroSo MacEdo
2413 MaHEBErT do carMo diaS
3719 MailToN da SilVa GoMES
7258 MaNaSSÉS corrEia dE araÚJo
5544 MarcEllo aUGUSTo dE oliVEira
4115 MarcElo BrUNo GoMES dE lira
8789 MarcElo caldEira SoBral
11259 MarcElo da SilVa rEiS
11133 Marcio da SilVa liSBoa
4243 Marcio fErNaNdo NaSciMENTo dE MENEZES
5167 Marcio MarcoS MEdEiroS dE BarroS

9614 Márcio MorENo da SilVa
72734 MarcioNE PErEira MoNTEiro
7100 Marco aNTÔNio rEGo da coNcEiÇÃo
500 Marco cHaGaS doS SaNToS
8646 MarcoS adriaNo MoTa
1770 MarcoS aNdrE dE oliVEira corrEa
1939 MarcoS aNToNio SaNToS da Gloria
2052 MarcoS aNToNio SaNToS da Gloria
11509 MarcoS JESUS da SilVa
10124 MarcoS JoSE da SilVa NaSciMENTo
11362 MarcoS oliVEira dE JESUS
72246 MarcoS PaUlo SilVa araUJo
62354 MarcoS ViNiciUS SaNToS da crUZ
5919 MáriSoM fEliPE MoUra dE oliVEira
10644 MariValdo alVES da SilVa
10664 MariValdo alVES da SilVa
11364 MariValdo alVES da SilVa
6678 MarKiEl alVES SiQUEira
12109 MarloN WaNdErSoN PrUdENcio PiNHEiro
12483 MaTEUS da SilVa cardoSo
4051 MaTHEUS da coSTa SENado
74022 MaTHEUS liMa PiVETTa
5973 MaTHEUS YUri diaS da SilVa
2721 MaUricio BorGES cEolHo
10943 MaUrÍcio Garcia doS SaNToS

2218 MaUrÍcio raPHaEl TEiXEira dE liMa
8650 MaX SUliVaN rocHa dE aZEVEdo
75130 MaX SUliVaN rocHa dE aZEVEdo
7065 MaXWUEl coElHo caNTaNHEdE
78 MaYKoN doUGlaS dE alMEida SaNTaNa

7465 MESSiaS PErEira doS aNJoS
4681 MicHaEl KENNEdY dE JESUS alVES
5025 MicHEl aNGElo dE oliVEira cÔrrEa
74450 MicHEl foNSEca BarBoSa
4936 MicHEl PlaTiNi SaNToS da SilVa
6917 MiGUEl rodriGUES dE alMEida
11858 MiGUEl SaNToS dE oliVEira
8207 MiZaEl BENTo doS SaNToS frEiTaS
11527 MoiSÉS doS SaNToS coUTiNHo
74650 MoiSES fariaS TriNdadE
7777 MoiSES roSa ToBiaS JUNior
72845 MUrillo MacHado dE frEiTaS
6903 NariSoN ToBiaS MiraNda PiNHEiro
8272 NaTÃ SaNTaNa SilVa
3167 NaTaNaEl dUarTE doS SaNToS
6081 Nildo JoSÉ dE SoUSa E SilVa
10132 NilToN alVES dE carValHo

72385 NilToN GoMES da lUZ
3573 oZÉaS coSTa da SilVa
2809 oZENildo fErrEira dE JESUS
9204 oZiaS Gaia dE aNdradE
7557 PaBlo HENriQUE doS SaNToS liMa
6053 PaBlo HENriQUE loPES GoNÇalVES
2627 PaBlo rafaEl dE aMoriM
5344 PaBlo raNiErE BarBoSa rEiS
54 PaTricK rodriGUES QUiMaraES

11078 PaUlo aUGUSTo foNSEca MENdES
12071 PaUlo cEZar GoMES cEciM
492 PaUlo cEZar lEal caMPoS

72674 PaUlo fraNco PErEira caSTro
3262 PaUlo HENriQUE da SilVa fEiToSa
11016 PaUlo rairaN dE oliVEira aGricola
5049 PaUlo VicTor da coSTa SaNToS
386 PEdro alEXaNdrE MElo dE SoUZa
8719 PEdro calaNdriNi dE aZEVEdo NETo
6516 PEdro dE JESUS alVES
11712 PEdro dE JESUS alVES
5389 PEdro HENriQUE doS SaNToS PErEira
74361 rafaEl alVES dE SoUZa
397 rafaEl coElHo SoUZa

11168 rafaEl da coSTa liMa
2700 rafaEl da SilVa GoNÇalVES
10404 rafaEl da SilVa rocHa
424 rafaEl HENriQUE MarTiNS
9943 rafaEl SaNToS fErrEira
7068 raiMUNdo alBErTo riBEiro dE oliVEira
72526 raiMUNdo alBErTo riBEiro dE oliVEira
10135 raiMUNdo JoSE lEiTE liMa
1074 raiMUNdo lUiS GoMES SErra
11149 raiMUNdo MaNoEl dE aBrEU filHo
73186 raPHaEl MadSoN ViEira oliVEira
9871 raYNoN flaYN MoraES PErEira
4253 rElrY SallES dE liMa SilVa
9033 rENaN fEliPE doS SaNToS SilVa
5741 rENaN MENdoNÇa daNTaS
7825 rENaTo raNGEl NaSciMENTo dE liMa
5836 rENaTo SaNToS dE aSSUNÇÃo
6074 rENNaN dE SoUZa cardoSo
12197 roBErT BillY GUiMarÃES loPES
12351 roBErTo da SilVa fraNco
2188 roBErTo doUGlaS dE SoUZa liMa
73176 roBErTo MEdEiroS coElHo
3642 roBSoN cÉlio cardoSo do ESPiriTo SaNTo
11542 roBSoN da lUZ TaVarES
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10122 roBSoN NaSciMENTo dE SoUZa
10706 rodolfo doS SaNToS coSTa
73664 rodriGo da SilVa diaS
12291 rodriGo da SilVa MENdoNca
6752 rodriGo fraNciSco doS SaNToS
7461 rodriGo GoES cHaVES
7012 rodriGo lalor alENcar
2032 roMEro rodriGUES araUJo
7218 roNaldo BaraTa dE oliVEira
6693 roNaldo TENorio da SilVa
172 roNaN SErGio MacHado raNGEl
8146 roNilSoN PriST BorGES
72841 roSiMar SoarES
12349 roSiNaldo dE JESUS oliVEira aNdradE
9094 roSiNaldo fErrEira da coSTa
7088 roSiVaN NaSciMENTo loBo
419 roSSY PaSSoS cHaVES
7081 rUaN carloS BaTiSTa fraNco
6362 rUaN fEliPE GoNÇalVES rodriGUES
623 rUaNdrESoN GUTEMBErG da SilVa loPES
710 rUaNdrESoN GUTEMBErG da SilVa loPES
8594 rUBEliNo doS SaNToS MacHado
11485 rUBENS adriaNo alMEida dE MoraES
9909 rUBENS EdUardo da SilVa alMEida
7172 rUBENSoN rodriGUES da SilVa
72709 SadracK GaMa da SilVa
4391 SaMUEl aNToNio dE MiraNda BEGoT
11682 SaMUEl ValE liMa
885 SaMUEll VYcTTor carValHo rocHa SaNToS
490 SaNdro NaSciMENTo lUZ
5291 SaNdro oliVEira dE liMa
11500 SEBaSTiÃo aroUcHa dE SoUSa
6344 SEBaSTiÃo MorEira MacHado
9950 SÉrGio lorraN SoUZa da SilVa
10540 SErGio lUiZ doS SaNToS lEao
2956 SHarllES BorGES dE liMa
74050 SidMSr liNdolfo dE oliVEira
1412 SidNEY liMa dE SoUZa
3464 SilVio caValcaNTE dE oliVEira
4289 SilVio do roSário BUNScHoTEN
5306 SiMÃo PEdro MoraES TEiXEira
5357 SiMÃo PEdro MoraES TEiXEira
557 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
5365 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
5381 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
8411 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS
8483 TadEU MiKaEl alMEida SaNToS

1071 TaliElSoN NUNES coElHo
12328 TarciSio HENriQUE da SilVa loPES
72273 TarciSio PErEira aNTUNES TEiXEira
12247 THiaGo carValHo aMaral
12296 THiaGo carValHo aMaral
72462 THiaGo da SilVa raBElo
12158 THiaGo doS rEiS SEPEda
7412 THiaGo PiNHEiro dE MElo
5127 THiaGo TriNdadE GoMES
72415 TiaGo da SilVa caBral
6430 VaGNEr BriTo MaToS
73764 ValBEr BaTiSTa dE SENa
9042 ValdiViNo fErrEira da SilVa
74658 ValdiViNo fErrEira da SilVa
72597 ValdoMEro NoNaTo PENSador NETo
9618 VicTor HUGo da SilVa rocHa
1668 VicTor raPoSo liMa
5611 VilSoN PErEira liMa JUNior
1671 ViNiciUS fariaS da lUZ MaciEl
10287 ViTor GEraldo SaNToS da SilVa
6653 WallacE fErNaNdo dE SoUZa
7188 WallacE SilVa BarBoSa

10766 WalMir PiNTo MEdEiroS
6399 WalTEr JoSE dE SoUSa BorGES
12521 WaNdErlEi SaNToS da SilVa JUNior
25514 WaSHiNGToN dErlaN MElo loPES
73271 WaSHiNGToN dErlaN MElo loPES
11882 WEdSoN alEXaNdrE alVES
5104 WElliNGSoN dENNiS oliVEira doS SaNToS
11203 WElliNGSoN dENNiS oliVEira doS SaNToS
72223 WElliNGToN araUJo dE liMa
1493 WElliToN cUNHa dE frEiTaS
5198 WENdEll oliVEira dE SoUSa
11048 WErllES liMa da crUZ
5681 WESlEY alEXaNdrE lEal
8868 WESlEY arrUda da SilVa
10889 WESlEY arrUda da SilVa
74856 WESllEY cHriSTiaN aNdradE MarTiNS
74638 WildSoN carloS araGÃo riBEiro
12370 WillaS SilVa oliVEira
8795 WilliaM NaSciMENTo doS SaNToS
3919 WilliaM NoroNHa ViEira
12438 WilliaM Waldo PiNHEiro MoNTEiro
73965 WilliaMS cESar PiNHo dE SoUZa
1363 WilliaN BoNEr dE aGUiar SoUSa
11727 WilliaN SErGio BriTo MorEira
7796 WillYaM da SilVa da crUZ

10174 YSMaili da SilVa SalES
2547 YVES rENNaN caSTro diaS da SilVa
73750 YVES rENNaN caSTro diaS da SilVa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - GUaMá
inscrição Nome
73595 adailToN ESTacio dE oliVEira
9482 adailToN MarTiNS doS SaNToS
6480 adailToN NaSciMENTo crUZ
10843 adalBErTo SoUTo GraNHEN
4696 adriaNo cESar coNcEicao diaS
4743 adriaNo cESar coNcEicao diaS
72291 adriaNo dE SoUZa coSTa
4477 adriaNo GoNÇalVES da SilVa
9031 adriaNo PErEira doS PaSSoS
72732 adriaNo PErEira doS PaSSoS
74471 afoNSo caMPElo rodriGUES
7700 alaN PaTricK da coSTa foNSEca
10772 alaNo ZalES MaTiaS dE oliVEira
12359 alBErTo NUNES NETo
58518 alESSaNdro dE caSTro loPES
6510 alESSaNdro roSa doS SaNToS SoUSa
12204 alEXaNdrE TEiXEira PiNHEiro
11497 allaN doS SaNToS SErMENTo
11707 alliSoN roBErTo PESTaNa rocHa
4018 alUiZio QUiNTiNo da Hora
5292 aNaNiaS PErEira da SilVa NETo
7717 aNdErSoN dE MiraNda dE caSTro
9930 aNdrE lUiS BEZErra arrUda
679 aNdrE ViNicioS coSTa dE liMa

10191 aNGElo dENilSoN SilVa SaNToS
10498 aNTÔNio aSSiS doS SaNToS NETo
75067 aNToNio fErrEira dE SoUZa JÚNior
5830 aNToNio GoMES dE JESUS filHo
2323 aNToNio MaTHEUS PErEira rocHa
7178 aNToNio VicTor NaSciMENTo dE MElo
8352 aNToNio WallESoN oliVEira BriTo
11575 arioSValdo BarroS doS SaNToS
73657 arMaNdo fariaS coUTiNHo
6773 arTUr fEliPE
11349 aUGUSTo cESar caSTro do NaSciMENTo
72391 aUGUSTo cESar caSTro do NaSciMENTo
10878 BENoZil fErrEira MiraNda
744 BillY aidao rocHa fErrEira



32  diário oficial Nº 34.735 Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021

74760 BrENo dE liMa SilVa
8600 BrUNo cÉSar cUNHa da SilVa
4762 BrUNo EMaNoEl da coSTa lEiTÃo

74109 BrUNo NaSciMENTo coSTa
1220 caiQUE SaNToS da rocHa
11657 carliSSoN diaS da SilVa
11171 carloS alBErTo coiMBra da coSTa
8133 carloS aUGUSTo oEiraS PErEira
9996 claUdEcY SaNToS araUJo
1014 claUdio rENaN coSTa SilVa
74663 claUdSoN BrUNo GoMES caValcaNTE
10430 clEBEr TaVarES alMEida
12416 clEiSoN cUNHa dE SoUZa
5442 clENildo GEMaQUE dE oliVEira
4316 clEUTEMBErG dE MoUra liMa
10917 clEYSoN alBErTo GoNÇalVES crUZ
688 clEYToN SilVa dE PiNHo

10335 clEYToN SilVa dE PiNHo
11649 coSMo MarcoNdES PErEira da SilVa
73183 criSTiaN lUid doS SaNToS BraBo
6134 criSTiaNo NaZarENo MacHado dE SoUSa
12164 criSTiaNo QUiNTaNilHa dE BriTo
4602 dalEN SilVa SirQUEira
9096 daNiEl doS rEiS SilVa
9598 daNiEl SoUZa liMa
72658 daNilo BaTiSTa fErraZ SaNToS
3640 darlEUdo BarBoSa dE SoUZa
1163 daVi SaNToS fErrEira
73319 daVid BrUNo SaNTo liMa
971 daVid do ESPiriTo SaNTo cUNHa
8098 daVid PErEira dE liMa
9680 dENEr cHarlES dE SoUZa
6483 dENEr dE SoUZa BorGES
73946 dENilSoN HENriQUE alMEida HENriQUE alMEida
6184 dENilSoN oliVEira da SilVa
10043 dENilSoN PErEira SoarES
10696 dENiSoN PiNHEiro PaES da SilVa
11042 dEUSEilSoN SoUZa oliVEira
11596 diEGo dE SoUSa NaSciMENTo
6699 diEGo NoroNHa fUrTado
2359 diEGo raUl TaVarES dE oliVEira
7159 diEMErSoN fErrEira oliVEira
2166 diEMESoN SilVa Garcia
9175 diEMESoN SilVa Garcia
5868 dioNE NEPUMocENa SilVa
3733 dioNÍSio SoarES PirES filHo
11971 dorValiNo dE oliVEira riBEiro
6758 ÉdEN GEraldo da SilVa
11479 EdEraldo dE BarroS SaNToS
5787 EdiNHo roSo GoNcalVES

7128 EdiValdo BriTo da SilVa JUNior
72644 EdMUNdo SENa dE SoUSa
7378 EdSoN GoMES dE oliVEira
5942 EliNilSoN loPES raMoS
10701 EliVElToN fErrEira PUrEZa
72341 Eloi aNdradE carValHo
6525 ElViS SaNdro XaViEr BarroSo
10125 EMErSoN da SilVa SENa
10530 EMErSoN fErrEira doS SaNToS
10571 EMErSoN fErrEira doS SaNToS
11304 EMErSoN fErrEira doS SaNToS
7388 EMErSoN MaTHEUS PErEira lEal
7504 ENdril SilVa dE BarroS
11097 EriValBEr da crUZ caldaS
11187 EUGÊNio SidNEY Baia dE BriTo
8028 EVaNdErSoN carloS aMaral SilVa
876 EVaNGEliNo dE SoUZa ViEira
9252 EVErToN aood SaNToS
3701 EVErToN BarBoSa TaVarES

8699 EVErToN foNSEca da coNcEiÇÃo
73936 EVErToN MiraNda fariaS
4956 faBiaNo BErNardES GaBriEl
5162 faBio alVES dE liMa
21629 fáBio da SilVa liMa
73206 fáBio fErNaNdo dE SoUSa caBral
14583 faBricio GoMES do roSario
662 faBricio VilHENa fErrEira
9720 faBriToaNToNio corrEa
8175 fErNaNdo oliVEira BarroS
8606 flaVio ErVEdoSa ToloSa
5503 fraNciSco carloS GoMES PErEira
5907 fraNciSco clEdoSN da SilVa coElHo
12066 fraNciSco HENriQUE da crUZ lUcENa
10205 fraNciSco JEffErSoN da crUZ MoNTEiro
3767 fraNciSco ValdoNES MoTa liMa
970 fraNKliN alVES da cUNHa
7284 GaBriEl alEXaNdrE doS SaNToS fErNaNdES
3039 GaBriEl da coSTa fErrEira
1355 GaBriEl GalVÃo SilVa
10617 GaBriEl GoMES riBEiro
7436 GaBriEl JUNior MarTiNS frEiTaS
2114 GaBriEl rodriGUES licKE da lUZ
73568 GEdEoN riBEiro dE SoUSa
73238 GENiSoN BarBoSa frEiTaS
74626 GENiSoN BarBoSa frEiTaS
10435 GErSoN MoNTEiro cardoSo
2276 GEVaErTE dE SoUSa SilVa

2623 GilSoN da SilVa GaViNHo
11538 GlaUco GalVÃo carValHo
11180 HElio BriTo doS SaNToS JUNior
7398 HElio dE SoUZa corrEa
11906 HErBErT HaNdErSoN oliVEira dE QUEiroZ
74239 HiTTalo oliVEira
9626 HoNÓrio lUcaS da SilVa MoraES
7598 HUdSoN PaTricK coElHo NaZarE
10074 HUGo JoSÉ dE fariaS oliVEira
11137 HUGo JoSÉ dE fariaS oliVEira
75144 HUGo lEoNardo cordEiro dE carValHo
245 iEdo faGNEr aMaral SilVa
5712 iliTcH lUcaS dE caSTro
9639 iliTcH lUcaS dE caSTro
7329 iSac SErrao BaTiSTa
3336 iSMaEl SMYllE da SilVa QUiriNo
1737 iSraEl dE JESUS alMEida
8039 JacKSoN caMPoS SoarES
1700 JacKSoN MacHado fariaS
8912 JacKSoN MacHado fariaS
8922 JacKSoN MacHado fariaS
10562 JaiME JoNES diaS dE SoUZa
7483 Jair lEao dE caSTro filHo
7545 Jair lEao dE caSTro filHo
74451 JaMilSoN NUNES PiNTo
6433 JaNiS carloS ViEira da SilVa
1167 JardEl KEYWErSoN foNSEca dE araUJo MoUra
7858 JarlaNdErSoN da SilVa SaNToS
10514 JEaN BarroS BriTo
74642 JEaN MarTiNS do NaSciMENTo
2763 JEfErSoN SoEiro rodriGUES
10969 JEffErSoN doUGlaS NEVES airES
11018 JEffErSoN doUGlaS NEVES airES
6310 JEoVa liMa PaNToJa
72774 JHordaN da SilVa PENa
3441 JoÃo lUcaS MarTiNS PErEira
5189 JoÃo MarcElo da coSTa rEZENdE
5575 Joao Maria fErrEira doS SaNToS
3927 JoaQUiM XaViEr dE SoUZa
4919 JoElSoN da SilVa fraNca
74670 JoNaTa MaGNo dE caSTro
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5463 JoSÉ alEXaNdrE PErEira alVES
2764 JoSÉ aNdErSoN PaNToJa doS SaNToS
8889 JoSÉ carloS fraNciSco iZidro
4599 JoSE carloS Garcia SErafiM
10891 JoSE EdUardo fErrEira liMa
11701 JoSE iSac SilVa PErEira

1974 JoSE iSaUro MENdES
5328 JoSÉ lEoNardo rafaEl dE oliVEira
12479 JoSE raiMUNdo coSTa alMEida
359 JoSÉ roBErTo fErrEira BEcKMaN
1050 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
10210 JoSiMá WiSllEY rodriGUES SoUSa araUJo
9399 KadSoN KEVEN SilVa SoUSa
74316 KadSoN KEVEN SilVa SoUSa
8599 KElViN BaTiSTa alVES
12491 KEViN fErNaNdo doS rEiS SaNToS
10289 KlEYToN doS SaNToS
3811 laYlToN daS MErcES SaNTaNa
3697 lEaNdro GUEdES SilVa
3844 lEaNdro GUEdES SilVa
4560 lEaNdro GUEdES SilVa
4601 lEaNdro GUEdES SilVa
1727 lEaNdro raBElo fErNaNdES
11955 lENo lEiTE rocHa
451 lEoMar NoGUEira

73603 lEoNardo oliVEira dE carValHo
3716 lEoNilSoN alVES dE aBrEU dE alMEida
12236 liSaNdro GoNÇalVES dE aBrEU
10669 lUaN dE oliVEira loUcHard
6360 lUaN GUilHErME MarQUES raMoS
3317 lUcaS NaTaNaEl doS SaNToS MoTa
75089 lUcaS PErES da SilVa
8075 lUcaS ViaNa da SilVa
6404 lUcaS VicTor liMa ValadarES
8908 lUcca lorraN NoGUEira dE araUJo
74408 lUiS diEGo SiQUEira rodriGUES
7292 lUÍS fErNaNdo PErEira dE oliVEira
2283 lUiS PaTrÍcio BarroS PESSoa
11072 lUiZ aNToNio SoUZa MENdES
6049 lUiZ GaBriEl dE aNdradE cardiaS
3578 lUiZ GUSTaVo da SilVa BEZErra
1758 lUiZ HENriQUE fErrEira MarTiNS
4434 MadSoN diEGo BriTo caValcaNTE
73476 MadSoN diEGo BriTo caValcaNTE
12161 MaNoEl aNToNio oliVEira dE MEdEiroS
5526 MaNoEl coSTa SaNTa BriGida NETo
1478 MarcElo alEX doS SaNToS fErrEira
4958 MarcElo MoUrao SaNTa BriGida
6150 MarcElo raMoS dE carValHo
6299 MarcElo raMoS dE carValHo
6315 MarcElo raMoS dE carValHo
11332 MarcElo SoUSa dE aNdradE
8872 Marcio alEXaNdrE liMa da SilVa

4685 Marcio caSTro da coSTa
1247 Marcio dE aBrEU ViaNa
1635 Marcio dE aBrEU ViaNa
1735 Marcio dE aBrEU ViaNa
5494 Marcio dE aBrEU ViaNa
8951 Marcio dE aBrEU ViaNa
67724 Marcio doS SaNToS SoUZa
11487 Marcio JoSE dE oliVEira
4607 Márcio raMoS dE SoUZa liMa
1648 MarcoS aNdrE dE oliVEira corrEa
75097 MarcoS aNdrEi PaNToJa PiNHEiro
4303 MarcoS da SilVa loPES
73785 MarcoS faVacHo doS SaNToS
2960 MarcoS PErEira dE SoUSa
10764 MarcoS SaNToS alVES
73651 MarcUS ViNiciUS MENdES SaNTaNa

64 MarK HErrYSoN lEiTE da SilVa
88 MarliSoN NUNES aNTUNES

8117 MarloN da SilVa coSTa
12183 MaTEUS GaMa riBEiro
11837 MaTEUS Porfirio doS SaNToS
1936 MaTHEUS riBEiro da rocHa
9162 MaTHEUS riBEiro da rocHa
3108 MaTHEUS ZidaNE caMPoS BarroS
7053 MaUricio BriTo GUiMarÃES
1156 MaUro fErNaNdo coSTa TorrES
2779 MaX NEY da SilVa MacEdo
73136 MaX ValErio MiraNda MarQUES
12127 MaYcoN SUliVaN PoNTES rEZENdE
2519 MaYQUE PaUlo MiraNda dE SoUZa
10879 MicHEl MorEira da SilVa
74959 MiNaEl PErEira laGoia
73962 MoiSÉS fErrEira da SilVa
75014 MoiSÉS riBEiro MoNTEiro JÚNior
11232 NadSoN liMa GarroS
10200 NailToN fariaS da SilVa
11301 NaTaliNo PErEira PiNTo
264 NaTaNaEl fariaS PErEira

10235 NaUM SilVa PErEira
74063 NÉlio NaSciMENTo da coSTa
3526 NElSoN EVaNGEliSTa daNTaS
74469 NElSoN SilVa SaNToS JÚNior
74483 NElSoN SilVa SaNToS JÚNior
3299 NilSoN carTaGENES SoUSa filHo
8926 NilToN GoMES da lUZ
11782 odair JoSÉ da SilVa aNdradE
74590 PaBlo rafaEl da SilVa TiTo

2271 PaTricK aNToNio MoraES rEGo
6870 PaUlo HENriQUE ciNTra da SilVa
10835 PaUlo lEoNardo dE alMEida
6617 PaUlo ricardo PiMENTa foNTElES
3709 PaUlo SErGio MoUra SilVa
31444 PEdro HENriQUE TraJaNo da SilVa
7242 PEdro MoNTEiro cardoSo
7481 PETErSoN BiSPo TorrES
9589 rafaEl PorTo dE SoUZa
11372 rafaEl QUadroS da SilVa
9437 rafaEl SaNTiS dE JESUS
4627 railSoN Sá SaNToS
73633 raiMUNdo criSTiaNo rodriGUES NETo
7532 raMoN da SilVa caMPoS
12108 raPHaEl MadSoN ViEira oliVEira
10547 raPHaEl ViNÍciUS raMoS rUaS
540 rEdiNaldo BriTo da SilVa JUNior
430 rEiNaldo daVi PiEdadE
927 rEiNaldo daVi PiEdadE
6026 rEiNaldo daVi PiEdadE
4355 rENaldE NUNES coSTa
335 rENaTo aSSUNÇÃo dE MiraNda
568 rENaTo aSSUNÇÃo dE MiraNda
1968 rENaTo aZEVEdo doS SaNToS
7420 rENaTo cordEiro da SilVa
9972 rENaTo cordEiro da SilVa
2712 rENaTo MoraES da SilVa
73917 rENaTo SÉrGio BarBoSa dE BriTo
11437 rENaTo SoarES da SilVa
2912 rENiSoN do NaSciMENTo SilVa
2536 ricardo alEXaNdrE SoarES da SilVa
10376 ricardo SilVa BarBoSa
10111 ricardo TElES MoraES
1463 ricHardSoN fraNK alVES dE SoUZa
1630 ricHardSoN fraNK alVES dE SoUZa
3997 rildo alVES MoNTEiro
12177 roBSoN corrEa da SilVa
74206 roBSoN loPES da SilVa
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3653 rodriGo BriTo
74075 rodriGo cardoSo BarBoSa
8097 rodriGo frEirE dE SoUZa
10361 rodriGo MoraES doS SaNToS
8487 rodriGo ocaNo araÚJo
7658 rodriGo SilVa BarBoSa
5521 rodriGo SodrE doS SaNToS
74405 roGÉrio alMEida doS SaNToS
3545 roGÉrio oliVEira GoMES da SilVa

7384 roMário PErEirlEiTE
8902 roMilSoN fErrEira SilVa
2411 roNEclEYSoN SilVa carValHo
6999 roNiElSoN loBaTo BaÍa
3376 roNNiElSoN doS PaSSoS SoUSa
8517 roSiValdo faVacHo MoNTEiro
9375 roSiValdo MarQUES doS SaNToS
11356 roSiVaN fariaS daS cHaGaS
8462 roSSi coSTa loUrEiro diNiZ
7023 rUaN carloS BaTiSTa fraNco
6204 rUaN fEliPE GoNÇalVES rodriGUES
200 SaidE liMa da SilVa
9886 SaMUEl coSTa MoraES
12307 SÉrGio rENaTo da SilVa SoUSa
12097 SÉrGio TadEU MiraNda
11311 SidNEi GoMES doS SaNToS
9730 SidNEY da SilVa SaNToS
12140 SifrEdo JESUS cHaVES alMEida
5545 SilVio EricK PiNHEiro rodriGUES
7811 SiMÃo PEdro da SilVa faria
8657 SoMBaY SilViNo doS SaNToS
1556 TarciSo WirlaNd MoUTiNHo BorcEM
74352 TaYloN PiNHEiro aVEliNo dE SoUZa
122 TEÓfilo riBEiro dE liMa NETo

75068 THailSoN SQUirES GoMES
10942 THarcÍSio da SilVa PaSSoS
6811 THiaGo dE oliVEira fErNaNdES
6832 THiaGo dUarTE alVES
7516 THiaGo HENriQUE PalHETa dE oliVEira
6264 THiaGo SoarES da SilVa
10521 TiaGo da SilVa PErEira doS SaNToS
11862 ValdEci NaSciMENTo SaNTaNa
10078 ValdEci PErEira dE SoUZa JUNior fEliPE
158 ValdEir dE SoUZa QUEiroZ
192 Valdir SoarES dE oliVEira JÚNior

74395 ValTEr fraNciSco dE carValHo
74616 VErÍSSiMo dUTra doS SaNToS
4884 ViTor fErrEira frEiTaS
73740 WalaN MENdoNÇa dE araÚJo
73061 WalclEcio corrEa da SilVa
11478 WaNdErSoN carloS dE liMa E SilVa
74996 WaNdErSoN fEiToSa MoNTEiro
12099 WaSHiNGToN JoSÉ acácio TEiXEira
4242 WENdEl caMPoS lESSa
185 WENdEl lEriaNi dE oliVEira
143 WENdErSoN doS SaNToS ViEira

74443 WErTHErY da SilVa cardoSo

11026 WESlEY doS SaNToS aNdradE
5876 WESlEY frEiTaS dE BriTo
73843 WESlEY NEri oliVEira PiNHEiro
8701 WiliaM oliVEira roXo
2624 WillaMS fErrEira da SilVa
73251 WillaMS fErrEira da SilVa
7536 Willi dE SoUSa MoraES
7282 WilliaM da SilVa SoarES
74865 WiNiciUS arrUda dE MElo
74913 WiNiciUS arrUda dE MElo
72612 YaN ViNicioS GUrJao ViEira SiMoES
6231 YUdi MarTiNS raMoS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - laGo TUcUrUÍ
inscrição Nome
11745 alESSaNdro dE caSTro loPES
10362 alEX cUNHa PaNToJa
9289 alEXiEliToN doS SaNToS
6662 aNaElSoN BUGariM PirES
9316 aUdalY rodriGUES Baia
11678 BrUNo liMa SoUZa
10312 caNdido caldaS dE oliVEira
3930 carloS HENriQUE cardoZo MariNHo
12357 dioMiSoN da SilVa BarroSo
4744 EdiNHo roSo GoNcalVES
9185 EdiValdo BalBiNa da SilVa
2829 EMildo rodriGUES dE liMa
73247 faBio JUNior doS SaNToS aQUiNo
5168 fraNciNEY GaSPar SoarES
302 fraNciSco JoHNNY PErEira da crUZ

10290 fraNK XaViEr aMoriM doS SaNToS
74553 fraNKliN caMPoS da coNcEiÇÃo
9721 GEoVaNE BarBoSa coUTiNHo
5781 HEliNaldo BarBoSa dE SENa
147 iaGo fErNaNdo dE aNdradE
6170 iBErSoN HENriQUE PiMENTEl
7272 iSraEl GoMES dE fariaS
3130 iVo PErEira fErrEira
5529 Jair daMaScENo fErrEira
10837 Jair daMaScENo fErrEira
11571 JaNiEl SoUZa dE oliVEira
2762 JoÃo aUGUSTo da SilVa Baia
4356 JUciNEY SaNTaNa alVES
1335 lUciaNo NUNES SaNTiaGo
9048 MaGNo TENoiro riBEiro
3321 MariValdo JoSE da SilVa
2790 MaTEUS PErEira SilVa MacEdo

9988 MaTHEUS iSraEl MoUra SilVa
7779 MaUro lUiZ dE oliVEira MaraNHao
7950 PaUlo loBaTo cardoSo
5115 PEdro alVES BaTiSTa NETo
2258 rafaEl Baia corrÊa
6835 rafaEl dE SoUSa araUJo
11946 rafaEl GoNcalVES oliVEira
74961 ricardo EdUardo fErrEira caSTro
7390 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
7424 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
7432 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
7491 roBErT rYaN SoUZa SaNToS
5865 roNEclEYSoN SilVa carValHo
2067 rYaN NaSciMENTo dE araUJo
8479 THarSiS GaBriEl da coSTa NEVES
5911 UaNdErSoN coSTa dE araUJo
10577 VicTor rocHa doS SaNToS
7880 WEBEr SoarES dE SoUZa

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - MaraJÓ
inscrição Nome

9098 aaliN JUVENE PicNÇo doS SaNToS
12326 adriaNo dE oliVEira SoUZa
11771 ailToN doS PraZErES roSa
12272 alBErTiNo NilSoN SoUSa dE MoraES
12258 alEX MorENo PErEira
2672 alEXaNdEr PaNToJa doS SaNToS
6211 alEXaNdEr PaNToJa doS SaNToS
74905 alEXaNdrE MarTiNS dE oliVEira
6175 alEXaNdrE PaNToJa doS SaNToS
1545 alEXSaNdEr rEGiS alMEida MoNTEiro
2331 alEXSaNdEr rEGiS alMEida MoNTEiro
4167 alUiZio doS SaNToS TElES
945 aNdrE lUiZ dE SoUZa BarroS
5770 aNSElMo SilVa da SilVa
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12446 aNToNio MarcoS Mira Vidal
3241 arTUr dE SoUZa cardoSo
10348 BlENo doS SaNToS SoUZa MElo
3442 BrENo WalTEr fErrEira SoUZa
1052 BrUNo rafaEl araÚJo BorGES
3372 carlEaM riBEiro SiMoES
74479 carloS YUri fErrEira SilVa
866 clEiToN da coSTa dUTra
8209 daNiEl oliVEira da SilVa
2137 dENiSoN faBricio BraNdÃo PiNTo
9798 diEGo doS SaNToS BriTo
75127 diEGo lUcca MiraNda loUriNHo

8366 EdGar lUiZ NEVES doS SaNToS
5641 EdiNaldo fErrEira dE SoUZa
8612 EdUardo faria dE oliVEira
8447 EdUardo MaTHEUS doS SaNToS cardoSo
73777 EliElSoN diaS MoTa
3823 ENEiaS doS SaNToS fErrEira
95 EroNildo BarroS da SilVa

72862 faBio MUrilo SilVa SoUZa
8342 fEliPE carValHo araUJo
1999 fraNciValdo rodriGUES PErEira
74320 GEiBSoN VaZ do NaSciMENTo
6713 GErSoN caSTro doS SaNToS
1646 GErSoN SalES SaNToS do NaSciMENTo
6765 GilMar lEiTE doS SaNToS
7121 GilMar lEiTE doS SaNToS
2480 GilSoN caMara cardoSo
11739 GioVaNNi coSTa dE oliVEira
11952 GioVaNNi coSTa dE oliVEira
2063 GlaUBEr lca foNSEca doS SaNToS BriTo
4583 GlEiSoN alcaNTara dE fariaS
75077 HEliValdo corrEa Garcia
72483 HUaN fErrEira BraSil PiNHEiro
5618 idiNElSoN BorGES GUEdES
9349 JEffErSoN doUGlaS NEVES airES
321 JHEiSoN cHaVES liMa
2910 JHoNaTaS alHo dE SoUZa
74362 Joao fEliPE GoNcalVES doS SaNToS
75045 JoÃo MarcElo coUTo SaNToS
72383 Joao PaUlo da SilVa SoUZa
12147 JoÃo ViTor MoNTEiro dE Sá
691 JoSÉ carloS da coNcEiÇÃo MarQUES

64231 JoSÉ aUGUSTo SoUSa aMaral
5132 JoSÉ carloS MoraES corrEa
6842 JoSE roBErTo SiaBra NaSciMENTo
11579 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
8882 JoSUE MaGdiEl fErrEira loBo
9998 JUNior cESar da SilVa corrÊa
175 KlEBEr aNToNio caSTro do carMo
6633 lEaNdro BraBo PaNToJa
75118 lEoNardo MEirElES JaciNTo
7079 lUiS fEliPE raBElo GaMa
4288 lUiS roBErToTEiXEira BarBoSa
2532 lUiZ afoNSo da SilVa SoarES
2584 lUiZ afoNSo da SilVa SoarES
2635 lUiZ afoNSo da SilVa SoarES
12526 MaEcio lUiZ PErEira TEiXEira
12155 MaNoEl lEal coNcEiÇÃo

3171 MarcElo coUTiNHo caETaNo
9677 MarcElo HENriQUE BarroS doS SaNToS
74387 Márcio JorGE dE araUJo
2008 MarcoS alESSaNdro ModESTo doS SaNToS
4963 MarcoS PaUlo PirES dE SoUZa
4512 MariEldo MENdES dE frEiTaS
164 MariValdo JoSE da SilVa
3443 MarloN SErrÃo PacHEco
8337 MaYK SoarES dE VaScoNcEloS
2385 PaBlo raMoS Garcia MiraNda

1433 PaTricK JHYSoN rEiS VaScoNcEloS
1483 PaUlo caSSio MiraNda doS SaNToS
247 PaUlo da SilVa riBEiro
7365 ProSciMo ao GErSoN PErES
10818 rafaEl MiraNda riBEiro
72977 raiMUNdo rENaTo dE frEiTaS WaNZElEr
4986 raiMUNdo SaNToS doS SaNToS
7764 rENaN fEliPE doS SaNToS SilVa
10106 rENaTo cordEiro da SilVa
74674 rENaTo MarQUES dE aNdradE
4574 roBErTo Milar corrEa PUrEZa
3559 rodriGo da SilVa MENdoNÇa
74105 rodriGo dE aNdradE rUiZ
72485 roGÉrio rESPlaNdE da SilVa
4561 rÔMUlo frEiTaS riBEiro
10890 roNald SoUZa BarBoSa
6106 roZiclEi cUNHa GUEdES
74646 SHErMoN HYaMoN fErrEira do carMo
73841 SiNEi NUNES SaNcHES
11909 ValdiSoN criSTHiaN Garcia cordEiro
75102 WENdErSoN PaUlo araGao riBEiro
4622 WilliaN MESSiaS da SilVa PiNTo
3439 WirlEN TErra doS SaNToS
3641 WirlEN TErra doS SaNToS

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - rio caPiM
inscrição Nome
73277 adlEr BErNardES MoraiS
72276 alEXaNdrE da coSTa raMoS
73830 alEXaNdrE da coSTa raMoS
8441 aNToNio carloS MiraNda rodriGUES
73278 aNToNio EdSoN PErEira SilVa
74687 aYrToN araÚJo da SilVa
75128 claUdio da coSTa fErrEira
74840 dEiVEdY da GraÇa diaS
72824 EMErSoN fErrEira diaS
74664 EVErToN rodriGo da SilVa frEiTaS

73653 fáBio fErNaNdo dE SoUSa caBral
74610 fEliPE MENdES riBEiro
74596 fErNaNdo caMPoS NaZarÉ
74446 fErNaNdo dE caSTro oliVEira
1447 fraNciSco NETo PaSSoS da SilVa
74123 GEoVa laZaro alVES PErEira
2958 GUSTaVo arrUda dE oliVEira
72343 GUSTaVo aUGUSTo NoGUEira diaS
9858 iGor raiMUNdo GoMES PErEira
6912 Joao BaTiSTa da SilVa filHo
7449 JoSÉ Maria dE lEMoS ElErES JUNior
73287 KaUÃ MoraES MElo da SilVa
73482 lEilSoN frEiTaS da SilVa
73172 lUcaS ViNiciUS foNTiNElE SaNToS
1053 MarcElo raMoS dE carValHo
74153 MarcioNE PErEira MoNTEiro
73219 MiQUÉiaS QUEiroZ do NaSciMENTo
6113 NEriVaN da coSTa SilVa
10237 PaTricK da SilVa SilVa
11560 PEdENilSoM loPES da SilVa
9516 roBSoN VicTor SaNTiaGo da lUZ
74201 rodriGo dE frEiTaS fErrEira
6191 rodriGo MarcElo rodriGUES da PaZ
3285 rUaN carloS SilVa carValHo
10075 WaNdErSoN SoUSa coSTa
2559 WaSHiGNToN liMa BriTo

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TaPaJÓS
inscrição Nome
12312 adi SiQUEira dE VilHENa
12250 adlEY ModESTo BarroS
12421 adriaNo BaNdEira doS SaNToS
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4775 alEX iZEBE dE MoUra
2016 arilSoN VEraS MoraES
1978 cESar SilVa riBEiro
1808 claUdENor NEVES PaNToJa
11219 clEBSoN NaZarENo rEiS da SilVa
6187 daNiEl aNdradE MariNHo
8067 daNiEl coSTa dE MiraNda
4072 daYBSoN claYToN oliVEira BriTo
1918 diEGo caMPoS da MoTa
5897 EdGar JoSÉ VaScoNcEloS rEGo
633 EliaS MarTiNS loUrEiro

11788 EliToN da SilVa dE araUJo
12495 ElQUiaS NErES da SilVa
4673 faBrÍcio NoGUEira fEiToSa
12039 fÉliX aUGUSTo PaZ SoMBra

10795 GilSEMBErG doS PraZErES filGUEira
5094 GilVaN doS SaNToS
8507 iSaNElSoN WaPUri Wai Wai
1558 iVair doS SaNToS BraNcHES
11236 JaElSoN Maia doS SaNToS
3140 JardSoN dE oliVEira cardoSo
9061 Joao lUcaS SilVa dE aNdradE
5480 JUciEUdo PiMENTEl MiraNda
7056 JÚlio cÉSar ViaNa MariNHo
8434 laWrENcE WaGNEr caMPElo MarQUES
2540 lUaN da coSTa MoTa
9555 MadSoN MaGNo NoBrE caMPoS
6659 MoiSÉS diaS MarTiNS
1908 NilSoN BraGa loPES filHo
6722 NilToN JUNior aMaral coSTa
9051 orlaNdo BEZErra TorrES JUNior
3553 PoNTiNEi SilVa dE SoUSa
4619 rafaEl SENE BUSiNaro
3982 rodriGo rocHa da coSTa
10559 ViNiciUS EMaNUEl dE SoUZa PErEira
6109 WalBEr JESUS NUNES Vidal
12520 WElliNGToN PErEira BalTaZar

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TocaNTiNS
inscrição Nome

7884 aBNEr doS SaNToS NoGUEira
10854 adailSoN dE oliVEira da SilVa JUNior
74652 adriaN TaVarES doS SaNToS
72519 alESSaNdro aNGElo diaS dE SoUSa
73630 alESSaNdro PiNHEiro SErrÃo
1544 alEX SilVa lacErda dE SoUSa
6013 alEXSaNdro QUarESMa da SilVa
2142 alUaN JoaQUiM VilariNHo dE MoraiSaiS
75060 aNdErSoN KallEl oliVEira raiol
11658 aNdrEY alMEida PorTilHo
6372 aNToNio GoNZaGa dE alMEida
91 aNToNio lUiZ da SilVa MElo

6229 aNToNio NilSoN dE SoUSa E SoUZa
12243 arENilSoN liMa da SilVa
6438 aUGUSTo fErrEira NETo
1128 BENEValdo Garcia da SilVa
6493 BrENo da SilVa carNEiro
5647 BrUNo BarBoSa BaNdEira
856 BrUNo coSTa flEXa
9710 BrUNo EVaNGEliSTa PiNHEiro
8892 BrYoN WillYaN corrEia NEGrao
72710 BrYoN WillYaN corrEia NEGrao

9170 carloS aUGUSTo MorEira da SilVa
4880 carloS cHaGaS ViEira dE SoUSa
6709 carloS MarQUES loBaTo
12352 cElSo SilVa fErrEira
74600 cESar JUNior diaS MENESES
8559 cEZar BaraUNa PacHEco do ValE
3756 claUdiaNo caMilo dE alENcar

5279 clEdiVaN liMa TorrES
11821 clEidSoN coSTa NUNES
6861 daNiEl raMoS fErNaNdES
75101 dEiVEdY da GraÇa diaS
74245 dEJEaN TaVarES doS SaNToS
10128 diEGo cHaVES riBEiro
827 diEiME riBEiro MarQUES
9238 diEiME riBEiro MarQUES
8741 doMiNGoS do Socorro VilHENa MacHado
3164 EdilSoN dE SoUZa fErrEira
10745 EdilToN roBErTo MoTa corrEa
6965 EdiNoM doS SaNToS TaVarES
11756 EGidio dE MoraES ESTUMaNo NETo
11775 EGidio dE MoraES ESTUMaNo NETo
72797 EliaS aQUiNo riBEiro
73354 EliElSoN PErEira ValENTE
8519 EliZaEl da SilVa diaS
7213 ElVES do NaSciMENTo liSBoa
7978 EMErSoN SaNToS NUNES
10610 EVErToN SilVa da SilVa
4688 EVErToN WilliaN fErrEira SaNcHES
11366 fáBio caValcaNTE
11533 fáBio dE SoUSa SaNToS
3414 faBrÍcio alVES carValHo
5207 fEliPE cardoSo lEal
32007 fEliPE SaraiVa SaNToS
8242 fErNaNdo oliVEira BarroS
5160 fraNciSco ErloN PacHEco
5337 GaBriEl coSTa E SilVa
8015 GaBriEl da coSTa PaES
6437 GilSoN TolEdo ViEira
12015 HiTlEr PacHEco MacHado
6679 HoNÓrio lUcaS da SilVa MoraES
4864 iGor WaNdErlEY rodriGUES da crUZ
9791 iVaNilSoN caiTaNo da SilVa
12136 JacKSoN loPES do ESPÍriTo SaNTo
7096 JardiSoN alVES liMa
9340 JoÃo PaUlo cardoSo fErrEira
7455 JoÃo PaUlo frEirE doS
6515 JoEl fErrEira VilHENa

8204 JoEl MErENcio da SilVa
8268 JoEl MErENcio da SilVa
6600 JoSÉ aNToNio SilVa lUcENa
24241 JoSÉ dE riBaMar PiNHEiro SoUZa
3382 JoSÉ fErNaNdo JÚNior fariaS PaNToJa
6427 JoSE fraNciSco dE liMa JUNior
7627 JoSÉ Marcio caNUTo doS SaNToS
11146 JoSÉ roBÉrio doS rEiS PErEira
5461 JoSE WElSoN BaTiSTa SaNToS
6139 JoSilENo da SilVa riBEiro
74859 KElSoM SilVa SaNToS
12001 laYdSoN JoHNES dE oliVEira
2875 lEaNdro rocHa da SilVa
6039 lEaNdro SalViNo SoUZa
2473 lEoNardo loBaTo corrÊa
652 lEoNilSoN alVES dE aBrEU dE alMEida
2007 lEVi loBaTo corrEa
2719 liNo cardoSo aSSUNcao filHo
75080 loUriVal dE oliVEira loBo raiol NETo
11967 lUcaS dE alMEida ViEira
1943 lUcaS dE JESUS SaNToS dE caSTro
11676 lUciaN BaTiSTa da SilVa
4068 lUciNaldo BaTiSTa da SilVa
9282 lUiS EdUardo diaS da SilVa
10001 lUiS PaUlo firMiNo roMao da SilVa
1579 lUiS PaUlo MElo MaciEl
4196 lUiS VicTor rioS VEraS
72908 lUiS ViTor doS SaNToS MElo
8064 lUiZ PaUlo da SilVa JUNior
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372 MaNoEl Maria alVES corrEa
2877 MarcElo aUGUSTo carValHo fErrEira
6948 MarciaNo daNTaS NETo
2941 Marcio fEliPE da SilVa olEaSTrE
11358 Marcio JUNior MiraNda
9322 MarcoS aNdriEl da SilVa PalHETa
9362 MarcoS aNdriEl da SilVa PalHETa
10930 MarcoS aNTÔNio dE JESUS
9099 MarcoS JoSE da SilVa olEaSTrE
74435 MarcoS PaUlo MarQUES frEiTaS
414 MarcUS ViNiciUS coSTa SaNToS
2597 Mário PErEira XaViEr
3114 MaTEUS aNdradE PaNToJa
7734 MaUricio da SilVa rodriGUES
6887 MEYSSoN carValHo dE araUJo
73479 MEYSSoN carValHo dE araUJo
12210 MicHaEl JHoNSoN dE aSSUNÇÃo fErrEira
75126 MicHEl araUJo da SilVa

73452 NaTaNaEl PErEira riBEiro

6148 NElSoN daVi MENEZES PiNHEiro

11934 NilToN MaciEl PoNTES alMEida

2581 oZEaS ViEira da SilVa JUNior

960 PaTricK rENaN cardoSo E cardoSo

10815 PaUlo HENriQUE doS SaNToS PErEira

12102 PaUlo ViTor SilVa doS SaNToS

75125 PEdro HENriQUE PErEira oliVEira

8692 PEdro lUcaS liMa SaNHcES

73907 rafaEl rodriGUES PacHEco

887 raYNEl GoMES XaViEr

74243 raYNNEr coSTa dE oliVEira

9880 rEGiNaldo cÉSar ValENTE coElHo

3169 rENaTo loBaTo corrEa

9373 riSTEr STallE MiraNda doS SaNToS

655 roBSoN corrEa MoraES

5809 roNailSoN da SilVa rocHa

758 roQUE SoUZa alMEida

10847 roSiMar SoarES

8791 rUaN dE SoUSa coSTa

32606 rUHaN diEGo SaNToS SaNTiaGo

4143 SaNdro MarQUES doS SaNToS

4195 TaYSoN TEiXEira da PaiXÃo

73378 TiaGo crUZ PErEira

1280 TiaGo riBEiro doS SaNToS

12537 ToNiEl PErEira airES dE BriTo

2785 ValdEaN PErEira dE BriTo

8317 ValdErlaN PErEira da SilVa

104 ValdiNEZ loPES MENdoNÇa

1279 Valdo SoUZa doS SaNToS

7848 WallESoN alVES BaTiSTa

2042 WaNdErlEi SaNToS dE aZEVEdo

7066 WElBErSoN fErrEira QUarESMa

75137 WEliSSoN dE Sá carValHo

9708 WElliNGToN MarTiNS da rocHa

74997 WENdEl lUiZ BraGa cEZar

8459 WErlES BEZErra fErNaNdES

5367 WESlEY PErEira dE SoUZa

3686 WilliaM NoroNHa ViEira

4019 WilliaM NoroNHa ViEira

1276 WilSoN BorGES corrEa

1380 YUri raMoS alMEida

carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - XiNGU
inscrição Nome

5790 adriaNo rodriGUES SoUZa SilVa
3800 aldENir SilVa dE oliVEira

10322 alEX NaVarro GoMES
6601 aNToNio liMa MoraiS raBElo
1779 carloS da SilVa fraNÇa
8464 criSTiaNo dE SoUZa GUiMaraES
11136 daNNYl cUNHa MaToSo
74909 dEiVEdY da GraÇa diaS
1246 EdiElSoN doS aNJoS SilVa
72736 EdiElSoN doS aNJoS SilVa
11409 EdUardo liMa dE frEiTaS
11481 EdUardo liMa dE frEiTaS
5808 EliToN da SilVa loUrEiro
74844 EliToN da SilVa loUrEiro
5674 EliToN rodriGUES da SilVa
12045 EricKSoN claUdE SoUZa PErEira
72277 flaVio cHaVES loBaTo
10556 fraNciValdo da SilVa fErNaNdES
6595 GErMaNo MarTiNS TiMBÓ
10962 GUilHErME fErrEira TraJaNo
12540 HUMBErTo GoMES loiola
8790 iVaN GoMES fErrEira
5216 JEffErSoN HENriQUE alVES BEZErra
4363 JoElSoN da SilVa fraNca
9341 laZaro MENdES da SilVa
12541 lUiS MiGUEl dE SoUZa SaNToS
9699 MaUrÍcio dE MElo corrÊa
5860 MaX SUliVaN rocHa dE aZEVEdo
12415 NÍcolaS SoUZa MoraES
11924 PaTriK aNdErSoN SilVa coUTiNHo
5756 PaUlo BEZErra da SilVa JÚNior
9276 raÚ dEoMar SoUZa TaVarES
3511 ricKY MaTEUS PErEira ViÉGaS
75114 WElSoN da SilVa rocHa

Protocolo: 716698

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 
ciViL e PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL Nº 22/2021-sePLad/PcPa, 14 de oUtUBro de 2021

 reiNteGraÇÃo e HaBiLitaÇÃo Para a correÇÃo da ProVa 
discUrsiVa - sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlica a rEiNTEGraÇÃo E Ha-
BiliTaÇÃo Para a corrEÇÃo da ProVa diScUrSiVa - SUB JUdicE do 
concurso Público no c-207, conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado abaixo, em cumprimento à decisão judicial proferida 
nos autos do Processo Judicial nº 0852892-21.2021.8.14.0301, a reinte-
gração da candidata ao certame, com a alteração da nota da Prova objeti-
va, devido a atribuição da pontuação inerente à questão 04, e a habilitação 
para a correção da Prova discursiva:

401-  iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil

NoME iNScriÇÃo NoTa da ProVa 
oBJETiVa ProcESSo JUdicial Nº

Nubia Mesquita Souza – sub judice 4130083377 7.00 0852892-21.2021.8.14.0301

i – a candidata deverá acompanhar as próximas publicações no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 716699



38  diário oficial Nº 34.735 Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 23/2021-sePLad/PcPa, 14 de oUtUBro de 2021
eXcLUsÃo caNdidato sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais e em cumprimento a decisão proferida nos autos do agravo 
de instrumento nº 0807653-37.2021.8.14.0028, tornam público a EXclU-
SÃo do candidato PaUlo roBErTo ScHioNTEK, inscrição nº 4120025008, 
cargo: 401 - dElEGado dE PolÍcia ciVil do certame c-206.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 716700

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

Errata da Matéria 698982, publicada no DOE Nº 34.686 (pag. 43) de 
31/08/2021. onde se lê: data da Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022; 
Leia-se: data da Vigência: 30/08/2021 a 29/08/2022.
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 716291
Errata da Matéria 625082, publicada no DOE Nº 34.483 (pag. 09) de 
05/02/2021. onde se lê: data da Vigência: 26/01/2021 a 26/01/2022; 
Leia-se: data da Vigência: 26/01/2021 a 25/01/2022.
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 716301

oUtras MatÉrias
.

aViso de reVoGaÇÃo
coNSidEraNdo o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
016/2021-PE-ioE, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada 
na locação de impressora digital de Produção a laser colorida de Grande 
Porte com Serviço de Manutenção Preventiva, corretiva e com fornecimen-
to de Peças, para Atender às necessidades da Imprensa Oficial Do Esta-
do – ioEPa. decido rEVoGar o PrESENTE cErTaME liciTaTÓrio, com 
amparo legal no art. 49, da lei 8.666/93, tendo como princípio o interesse 
da administração, conveniência administrativa e da autotutela e na Súmula 
473 do Supremo Tribunal federal.
Jorge luiz Guimarães Panzera
Presidente da ioE

Protocolo: 716320

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
Termo aditivo: 3º
Justificativa: Prorrogação do prazo Contrato.
data da assinatura: 04/09/2021
contrato: 016
Exercício: 2020
Processo nº. 2021/838043
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339037
coNTraTada: EMPrESa c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial lTda.
cNPJ: 14.151.000/0001-05
Endereço: alameda Moreira da costa, nº. 14 Bl- B, Bairro: São Brás, cida-
de Belém-Pa, cEP:66.093-710,
Telefone (91) 33.554-0531,
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 716339

terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 1103239/2021
Termo aditivo:6º
data da assinatura:13/10/2021
Justificativa: Alterar o nome Empresarial.
contrato: 109
Exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: clÍNica +Vida dE MEdiciNa diaGNÓSTica EirEli.
cNPJ Nº.05.097.571/0001-00
Endereço: TV. rUi BarBoSa,146,cENTro, cEP:68.700-140
Município: caPaNEMa/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 716104

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret re Nº 2991 de 13 de oUtUBro de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE rEforMa EM aTENdiMENTo À di-
liGÊNcia do TcE - ProcESSo Nº 531755/2017-TcE e ProcESSo Nº 
2021/938868-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais;
considerando diligência processual do Tribunal de contas do Estado do 
Pará (ofício n° 202101391/SEGEr-TcE);
rESolVE:
I - Retificar a Portaria RE nº 0186 de 07/02/2017, que reformou “ex offi-
cio” o 1° SarGENTo PM rr JUliaNo MaciEl corrEa, Mat. 3373940/1, 
pertencente ao quadro de inativos da corporação, excluindo a parcela de 
auxílio Moradia e a respectiva fundamentação legal, passando a constar: 
art. 106, inciso i, alínea “c”, da lei n° 5.251/1985, arts. 101, inciso i, 10 e 
52, § 1°, alínea “c” da lei Estadual n° 5.251/1985; art. 1° e 2° da lei n°. 
5. 681/91 c/c os arts. 45, § 9° e 48, inciso ii, da constituição Estadual de 
1989 (atualmente art. 1° da lei Estadual n° 8.229/2015); arts. 1°, inciso 
ii, e 2°, inciso i, do decreto n° 2.940/83; art.1°, inciso i, alínea “f”, do 
decreto n°. 4.490/1986; art. 1°, inciso i, do decreto n° 3.266/1984; art. 
1°, do decreto n°. 1.461/1981; art. 1° do decreto n°.2.696/1983; art. 
20, da lei Estadual n. 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1° da lei 
Estadual n°. 5.231/1985; recebendo os proventos mensais de r$6.467,18 
(seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), assim 
constituídos:

Soldo
Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 40%

Gratificação de Localidade Especial – 20%
indenização de Tropa - PM

Gratificação de Risco de Vida – 100%
Gratificação de Serviço Ativo- 30%

representação por Graduação – 35%
Gratificação Tempo de Serviço Militar – 30%

adicional de inatividade – 35%
Proventos Mensais

1.100,00
440,00
220,00
110,00

1.100,00
330,00
385,00

1.105,50
1.676,68
 6.467,18

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/01/2012, data em que o mi-
litar completou 58 anos de idade, limite etário de permanência na reserva 
remunerada.
iii – os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pelo segu-
rado, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 716122
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 2996 de 14 de oUtUBro de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao 
TcE No ProTocolo 511770/2017-TcE; ProcESSo Nº 2021/979296-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202101485/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP 
nº. 3757 de 27/09/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 3757 de 27 de setembro de 2012, que apo-
sentou HUMBErTo da coSTa ViaNa, Mat. 378607/2, no cargo de Profes-
sor classe i, Nível i, lotado na Secretaria de Estado de Educação- SEdUc, 
alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 65% para 
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60%, e a sua fundamentação legal, passando a constar: art. 6º, incisos 
i, ii, iii e iV da Emenda constitucional nº 41/2003, c/c o art. 40, §5°, 
da constituição federal e c/c os arts. 2º e 5º da Emenda constitucional 
nº 47/2005 e o art. 54-a, incisos i, ii, iii, e iV da lei complementar nº 
39/2002, com alterações introduzidas pela lei complementar nº 49/2005; 
art. 37, §2º da lei nº 5.351/1986, c/c o V. acórdão n°.16.985/89 do TcE; 
art. 35, caput da lei n°. 5.351/86 c/c o art. 32 da lei nº 7.442/2010; c/c 
o art. art. 35, caput da lei n° 5.351/86; art. 140, iii da lei n° 5.810/94; 
art. 131, § 1°, X da lei n 5.810/94 combinado com o parágrafo único do 
art. 36 da lei n 5.351/86; recebendo os proventos mensais de r$ 8.117,08 
(oito mil, cento e dezessete reais e oito centavos), conforme abaixo dis-
criminados:

Vencimento Base
aulas Suplementares

Gratificação pela Escolaridade
Gratificação de Magistério – 10%

adicional de Tempo de Serviço – 60%

  r$ 2.153,30
  r$ 516,79

  r$ 2.136,07
  r$ 267,01

  r$ 3.043,90
Total de Proventos r$ 8.117,08

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de novembro de 2012, data 
do início dos efeitos da Portaria aP nº. 3757/2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pelo segu-
rado, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 716149

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 007/2020 – eGPa
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coN-
TiNUadoS, coM dEdicaÇÃo EXclUSiVa dE MÃo dE oBra dE ViGilÂNcia 
PaTriMoNial arMada E dESarMada, coMPrEENdENdo o forNEciMENTo 
dE UNiforMES E a diSPoNiBiliZaÇÃo dE TodaS aS fErraMENTaS E EQUi-
PaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUaiS NEcESSárioS a SUa EXEcUÇÃo.
Valor: r$ 672.506,40 (Seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e seis 
reais e quarenta centavos).
data da assinatura: 09/10/2021
Vigência: 09/10/2021 à 09/10/2022
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
fonte de recursos: 0101006361
Elemento de despesa: 339037
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
cNPJ: 17.433.496/0001-90
Endereço: avenida almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy, 205, 
Bairro Souza, Belém-Pa, cEP: 66.812-030.
contato: (91) 3038.7438/ 3038.7459 e 98433.8019.
E-mail: belemrioseguranca@hotmail.com
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl - diretora Geral

Protocolo: 716346

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs - cat
Portaria n.º202101001163 de 14/10/2021 - 
Proc n.º 122021730001310/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: Gleyson douglas Souza dos Santos – cPf: 327.660.502-30
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001165 de 14/10/2021 - 
Proc n.º 002021730006660/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: Marcelo Magno livio Goncalves – cPf: 574.095.602-15

Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001167 de 14/10/2021 - 
Proc n.º 042021730004301/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: aristeu Vieira da costa – cPf: 260.192.482-91
Marca: cHErY/TiGGo 2 1.5 looK MT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001169 de 14/10/2021 - 
Proc n.º 002021730006777/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio dias ferreira – cPf: 222.382.712-87
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa - cat
Portaria n.º202104005516, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006774/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: luis celso Silva lobato – cPf: 212.306.682-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/liNEa aBSol. 1.8 dl/Pas/automovel/9Bd11056cE1564996
Portaria n.º202104005518, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006742/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: lucidalva avelar figueiredo – cPf: 093.614.722-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB120300
Portaria n.º202104005520, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 42021730004582/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: Elisson ferreira Gomes – cPf: 785.896.302-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WEEK TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd17350Ec4365766
Portaria n.º202104005522, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 42021730004328/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: Joaquim Miranda da Silva – cPf: 179.369.422-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5042304
Portaria n.º202104005524, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 42021730004275/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: Marcos Zalem do Nascimento – cPf: 281.813.522-20
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl aT1.6B/Mis/camioneta/9BfZB55PXG8571064
Portaria n.º202104005526, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006772/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: Xerxes lowell Uliana – cPf: 218.149.102-04
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16SV cVT/Pas/automovel/94dBcaN17HB110402
Portaria n.º202104005528, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006768/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: Marcos rogerio lobato dos Santos – cPf: 674.798.552-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB75E0GB153509
Portaria n.º202104005530, de 14/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006765/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 Maria Soares castro – cPf: 011.249.002-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB171932

Protocolo: 716404
Portaria Nº 2119 de 13 de oUtUBro de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1721 de 17/08/2021, publicada no 
doE nº 34.674 de 18/08/2021, que concedeu férias a servidora desta 
Secretaria para o mês de oUTUBro/2021, o nome da servidora UZEliNda 
MarTiNS MorEira, i.f. nº 50822/8, assessor fazendário, lotada no 
Gabinete do Secretário.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 716131
Portaria Nº 2.100 de 08 de oUtUBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º  rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 1129 dE 01 dE SETEMBro 
dE 2020 que designou os servidores, rENaN EdUardo daMaScENo 
REIS, Gerente Fazendário, Identificação Funcional n° 05906036/04 para 
atuar como fiscal Titular e EdUardo SaToSHi aMoriM YaMaMaMoTo, 
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Gerente Fazendário, Identificação Funcional n° 5924237/3  , para atuar 
como fiscal Substituto, ambos lotados na célula de Gestão de recursos 
Materiais - cGrM, para atuarem, respectivamente, como fiscal e fiscal 
Substituto do TErMo dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZada Nº 002/2020/
SEFA-SEDOP, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 
SEfa e a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E 
oBraS PÚBlicaS - SEdoP, que tem por objeto a pavimentação do pátio de 
carga da unidade CECOMT ITINGA, conforme os projetos e especificações 
técnicas apresentadas pela SEfa.
art.2º dESiGNar os servidores rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, 
Gerente Fazendário, Identificação Funcional n° 05906036/04 e ARÍ-
cia rEGiNa cUNHa lEiTÃo SoarES, Secretária de Gabinete, Matrícula 
n°5924714/4,, para atuarem respectivamente do como fiscal Titular e 
substituto do TErMo dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZada Nº 002/2020/SE-
FA-SEDOP, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA 
e a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS 
PÚBlicaS - SEdoP, que tem por objeto a pavimentação do pátio de carga 
da unidade CECOMT ITINGA, conforme os projetos e especificações técni-
cas apresentadas pela SEfa.
Art.3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos á data de 21 de Setembro de 2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 716110
Portaria Nº 2107 de 13 de oUtUBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, 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:
art. 1º dESiGNar os servidores, ana Márcia Souza Pantoja matrícula: 
7004206/3, função: coordenador fazendário e Mauro Gama Tobias ma-
trícula: 4065-01, função: administrador, ambos lotados na coordenação 
de assuntos fazendários Estratégicos (cafE), para atuarem, respectiva-
mente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa Mcr SiSTEMaS 
E coNSUlToria lTda, sob o cNPJ nº 04.198.254/0001-17, referente ao 
contrato administrativo nº 098/2021, tendo como objeto a aquisição de 
licença e renovação do creative cloud for teams all app steam licensing 
subscripion, pelo período de 36 meses, para atender as necessidades da 
Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 716106

.

.

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 2120 de 13 de outubro de 2021 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE fErNaNdo MarTiNS BaSToS,nº 0520991901, Mo-
ToriSTa, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir 
veículo oficial transportando servidora desta SEFA que irá proceder vis-
toria técnica na unidade daquele município, no período de 14.10.2021 à  
16.10.2021, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 2121 de 13 de outubro de 2021 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias a servidora aricia rEGiNa cUNHa lEiTao SoarES, nº 0592471404, 
SEcrETario dE GaBiNETE-daS1, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS Ma-
TEriaiS, objetivo de realizar visita técnica para acompanhar serviços de 
engenharia, no período de 14.10.2021 à  16.10.2021, no trecho Belém 
- dom Eliseu - Belém.

Protocolo: 716329

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aiNF
o ilmo. sr. arMeNio WiLsoN corrÊa de Moraes
coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tributá-
ria de capanema, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi  lavrados autos de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo a baixo relacionado, resultante 
da Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, ficando a empresa NOTIFICADA no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se considera Notificado 
o contribuinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei nº 6.182/98, a efetuar 
o recolhimentos dos créditos tributários ou a interpor impugnação junto a 
esta coordenação, localizada na rua João Pessoa, 109, centro, município 
de Capanema (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à cobrança executiva do 
crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.

 

SUJEiTo PaSSiVo iNSc. ESTadUal aiNf ordEM dE SErViÇo

JHoNaTHaN S. da SilVa EirEli
JHoNaTHaN S. da SilVa EirEli

15.772.620-7
15.772.620-7

122021510000050-9
 122021510000051-7

 

122021820000029-7
122021820000029-7

Protocolo: 716521
editaL de NotiFicaÇÃo - cerat caPaNeMa
o ilmo. Sr. coordenador fazendário da cEraT capanema, no uso de suas 
atribuições, NOTIFICA aos titulares, sócios ou representantes legais da fir-
ma abaixo relacionada, nos termos dos artigos 11 da lei n.º 6.182/1998 
e dos artigos 65 e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 
e 744 do ricMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os 
documentos a baixo relacionados, objeto da  aÇÃo fiScal dE roTiNa oU 
PoNTUal nº 122021820000034-3, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data em que se considera notificado o contribuinte.
raZÃo Social: M. lEocadio doS SaNToS  & cia lTda.
NoME faNTaSia:
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.383.397-1
c.N.P.J: 16;777.820/0001-24
ENdErEÇo: rod. oUrEM S/N
Bairro: da coNcEiÇÃo
cidadE:  oUrEM
aUdiTor fiScal SoliciTaNTE:: VENiNo corrEa da SilVa
Entrega os documentos solicitados no prazo de 15 dias
Período de ação fiscal: de 08/2012  até  12/2013.
local p/ entrega da documentação: rua João Pessoa, 109 – centro - capa-
nema – Pa, fone: (91)3323-4478.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, culmi-
nara na  imediata aplicação da penalidade prevista no art. 78, inciso iX, 
alínea “c” da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde já, que a presente 
medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando os interesses 
do Erário Estadual.
oBS: Para fiNS dE coNHEciMENTo do rESUlTado da diliGÊNcia rE-
alioZada EM 17.09.2018,cfE oS.9.2018, cfE.oS: 1220218820000033-0.
arMENio WilSoN corrÊa dE MoraES
coordenador fazendário – cEraT capanema

Protocolo: 716565

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 21/10/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 13764, aiNf nº 
012015510006597-6 , contribuinte dE NiNa EXPorTacoES lTda, insc. 
Estadual nº. 15271807-9
Em 21/10/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18154, aiNf nº 
172016510000293-3 , contribuinte diSTriBUidora EQUador dE Pro-
dUToS dE PETrolEo S.a., insc. Estadual nº. 15238438-3 ,advogado: li-
BÓrio GoNÇalo ViEira dE Sá, oaB/PE-670,
Em 21/10/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18156, aiNf nº 
172016510000293-3 , contribuinte diSTriBUidora EQUador dE Pro-
dUToS dE PETrolEo S.a., insc. Estadual nº. 15238438-3 ,advogado: li-
BÓrio GoNÇalo ViEira dE Sá, oaB/PE-670,
Em 21/10/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17936, aiNf nº 
012015510014335-7 , contribuinte iB coMErcio E iNdUSTria lTda, 
insc. Estadual nº. 15293165-1
Em 21/10/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17938, aiNf nº 
012015510014335-7 , contribuinte iB coMErcio E iNdUSTria lTda, 
insc. Estadual nº. 15293165-1
Em 21/10/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17942, aiNf nº 
172016510000290-9 , contribuinte diSTriBUidora EQUador dE Pro-
dUToS dE PETrolEo S.a., insc. Estadual nº. 15238438-3 ,advogado: GE-
ÂNdria criSTiNa SilVa da SilVa, oaB/Pa-22716,

Protocolo: 716430

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 125/2021
Objeto: Aquisição de Computadores, conforme especificações e quantitati-
vos estabelecidos no Termo de referência.
Valor Total: r$-6.654.200,00 (Seis milhões, seiscentos e cinquenta e qua-
tro mil e duzentos reais).
data de assinatura: 13.10.2021
Vigência: 13.10.2021 a 12.10.2022
adesão à ata de registro de Preços Nº 011/2021 – Pregão Eletrônico SrP 
Nº 012/2021 – cPl/PMPa
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contratado: dEll coMPUTadorES do BraSil lTda.
Endereço:  av. Emancipação Nº 5000, Parte B  Bairro: Parque dos Pinheiros
cEP: 13184-654  Hortolândia/SP
Telefone: (51) 3274 4010
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 716391

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 22/10/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 716259

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0825 de 14 de oUtUBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, incisos i e ii da PorTaria Nº 
194 de 12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1154321.
r E S o l V E:
i- cESSar, a contar de 04/10/2021, por motivo de nomeação para cargo 
comissionado, os efeitos da Portaria n° 0846/2009, publicada no doE nº 
31.489 de 24/08/2009, que designou a servidora lUZiENE alVES do NaS-
ciMENTo, matrícula nº 54192924/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
para exercer a Função Gratificada de CHEFE DA SEÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
fiNaNcEira dE cENTro rEGioNal, padrão fG-4.
ii- cESSar, a contar de 04/10/2021, por motivo de nomeação para cargo 
comissionado, os efeitos na Portaria n° 0503/2016, publicada no doE nº 
33.141 de 06/06/2016, que autorizou a servidora lUZiENE alVES do NaS-
ciMENTo, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula nº 54192924/1, a 
perceber Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (Sessenta 
por cento) do vencimento base.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 
14.10.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 716396
Portaria Nº 916 de 13 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de Sindicância, designada através da PorTaria Nº 
587, de 22 de junho de 2021, nos autos do Processo administrativo nº 
2019/403226;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de Sindicância - Processo 
nº 2019/403226, com base no relatório apresentado pela comissão 
Processante, indicada pela PorTaria Nº 587, de 22 de junho de 2021 e 
art. 224 do regime Jurídico Único Estadual.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 13 de outubro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 716319
Portaria N° 0820 de 13 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1085440.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor lEoNardo doS SaNToS BarBoSa, matrícula nº 
5897157/1, lotado na diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo, para responder pelo car-
go comissionado de cHEfE da diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo/ daS-3, no pe-
ríodo de 15.11.2021 a 14.12.2021, em substituição a titular Jaira aTaidE 
doS SaNToS dE BriTo, matrícula nº 5096324/1, que se encontrará em 
gozo de férias regulamentares.
PorTaria N° 0821 dE 14 dE oUTUBro dE 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, bem como o teor do Processo 
administrativo Eletrônico n° 2021/1121488.
coNSidEraNdo o art. 34-a do decreto Estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
em observância ao art. 32 a 34 da lei nº. 5.810/94, que dispõe sobre o 
cumprimento do estágio probatório de servidor público civil, ocupante de 
cargo de provimento efetivo,

E CONSIDERANDO ainda, o parecer conclusivo final apresentado pela 
comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad/Nc, instituída 
pela PorTaria Nº 441 de 06.05.2016.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório dos (as) 
servidores (as) relacionados (as) abaixo, considerando-os (as) aptos (as) 
para exercer o cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respec-
tivo processo.

MaTrÍcUla NoME carGo loTaÇÃo coNcEiTo

5417988/3 adriaNE WoSNY GUiMarÃES MÉdico
SEcrETaria dE 

ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica

EXcElENTE

5326184/2 alda lEda dE aNdradE rESENdE ENfErMEiro
SEcrETaria dE 

ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica

EXcElENTE

57173270/1 ailToN oliVEira PadilHa aGENTE dE Por-
Taria

SEcrETaria dE 
ESTado dE SaÚdE 

PÚBlica
EXcElENTE

Portaria N° 0824 de 14 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1124183.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora roSalBa aMaral PiNESE, matrícula nº 2010690/1, 
lotada no cENTro dE SaÚdE - icoaraci/aTENÇÃo PSicoSSocial, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE UNidadE MiSTa/ daS-
3, no período de 01.11.2021 a 30.11.2021, em substituição ao titular JoÃo 
MacHado fUrTado, matrícula nº 5754488/7, que se encontrará em gozo 
de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
14.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 716321
Portaria Nº 917 de 14 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo de 
Sindicância administrativa, designada através da PorTaria Nº 096, de 03 
de maio de 2019, nos autos do Processo administrativo nº 2016/178902;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo de Sindicância administrativa - Processo 
nº 2016/178902, com base no relatório apresentado pela comissão 
Processante, indicada pela PorTaria Nº 096, de 03 de maio de 2019 e 
art. 224 do regime Jurídico Único Estadual.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 14 de outubro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 716324
Portaria coLetiVa Nº 0822 de 14 de oUtUBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1083348.
r E S o l V E:
CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (Sessenta 
por cento) do vencimento base dos servidores relacionados abaixo.

MaTrÍcUla NoME carGo loTaÇÃo a coNTar PorTaria QUE 
coNcEdEU a GTi

57206437/1
aNdErSoN WaGNEr 

da crUZ NaSci-
MENTo

MoToriSTa SEÇÃo dE TraNS-
PorTES

daTa da PUBli-
caÇÃo

 0417/2020;  doE 
Nº 34.307 dE 
11/08/2020

57209555/1 ValEria doS SaNToS 
ValES

TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

HoSPiTal rEGio-
Nal-SaliNÓPoliS 01.10.2021

  0896/2020;  doE 
Nº 34.415 dE 
23.11.2020
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Portaria coLetiVa Nº 0823 de 14 de oUtUBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
coNSidEraNdo o teor da PorTaria Nº 503 de 01/06/2016, publicada 
no doE nº 33.141 de 06/06/2016 (SESPa), a qual estabelece em 60% o 
percentual para Concessão de Gratificação de Tempo Integral, prevista na 
lei nº 5.810/1994,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1083348.
r E S o l V E:
AUTORIZAR, os servidores relacionados abaixo, a perceber Gratificação de 
Tempo integral, no percentual de 60% (Sessenta por cento) do vencimen-
to base.

MaTrÍcUla NoME carGo loTaÇÃo a coNTar

57196670/6 KaMila liMa caMElo adMiNiSTrador NÚclEo dE iNforMaÇÃo 
EM SaÚdE

daTa da PUBli-
caÇÃo

5955262/1 claYToN JofrE dE liMa 
fErrEira MoToriSTa diViSÃo dE ViGilÂNcia 

a SaÚdE
daTa da PUBli-

caÇÃo

57211829/2 Maria KarEM doS SaNToS 
fErNaNdES adMiNiSTrador HoSPiTal rEGioNal - 

SaliNÓPoliS 01.10.2021

57209582/2 alEX SaNToS da SilVa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

11º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE - MaraBá 01.10.2021

720917/1 aMarildo da foNSEca 
MacEdo odoNToloGo 7º cENTro rEGioNal dE 

SaÚdE - BElÉM
daTa da PUBli-

caÇÃo

57210055/1 YGor YUri PErEira da SilVa aGENTE dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS

7º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE - BElÉM

daTa da PUBli-
caÇÃo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 
14.10.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 716244
Portaria N° 0880 de 06 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102568.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora THAYNÁ GONZA-
lEZ rodriGUES SaNToS, matrícula n° 5957052/1, cargo coMiSSioNa-
do, no dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
Portaria N° 0881 de 06 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102572.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 03/11/2021, para fins de regularização funcional, a 
servidora carla GaBriEli aMoriM SilVa, matrícula n° 5955761/1, cargo 
coMiSSioNado, no GaBiNETE do SEcrETário.
Portaria N° 0882 de 06 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102571.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, o servidor ADMIR DOS 
SaNToS SErra JÚNior, cargo adVoGado, matrícula n° 5166748/1, do 
GaBiNETE do SEcrETário para o coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE.
Portaria N° 0883 de 06 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102573.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora NARDA CAROLINA 
fErrEira carNEiro, matrícula n° 57201976/3, cargo coMiSSioNado, 
no GaBiNETE do SEcrETário.
Portaria N° 0884 de 06 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102575.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora ADRIANA DE 
SoUSa MoNTEiro, matrícula n° 54188945/5, cargo coMiSSioNado, na 
dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, com atuação no fundo Es-
tadual de Saúde.
Portaria N° 0885 de 06 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102577.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora EMÍLIA DE NA-
ZarÉ cardoSo alVES, matrícula n° 2017504/4, cargo coMiSSioNado, 
na dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, com atuação no fundo 
Estadual de Saúde.

Portaria N° 0886 de 06 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102578.
rESolVE:
REMOVER, a contar de 03/11/2021, para fins de regularização funcional, o 
servidor JoSÉ Maria do roSário GaliZa, cargo coNTador, matrícula 
n° 5119987/1, do GaBiNETE do SEcrETário para a dirEToria adMi-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira, com atuação no fundo Estadual de Saúde.
Portaria N° 1238 de 07 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102569.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora CÂNDIDA MARIA 
doS SaNToS BorGES, matrícula n° 57195418/4, cargo coMiSSioNado, 
no dEParTaMENTo dE fiNaNÇaS.
Portaria N° 1239 de 07 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1116423.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 03/11/2021, para fins de regularização funcional, a 
servidora NaTaliNa rocilENE aMaral do NaSciMENTo, matrícula n° 
57188617/6, cargo coMiSSioNado, no dEParTaMENTo dE dESENVol-
ViMENTo da rEdE aSSiSTENcial.
Portaria N° 1241 de 07 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1116294.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 03/11/2021, para fins de regularização funcional, o 
servidor JoSÉ firMiNo dE aBrEU, matrícula n° 2017130/7, cargo coMiS-
SioNado, no dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo da rEdE aSSiS-
TENcial, com atuação no doaSGE/ddra.
Portaria N° 1242 de 07 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1116265.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora CAMYLLA RODRI-
GUES dE oliVEira rocHa, matrícula n° 5955756/1, cargo coMiSSioNa-
do, na dirEToria dE dESENVolViMENTo E aUdiToria doS SErViÇoS 
dE SaÚdE.
Portaria N° 1243 de 07 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102580.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora SÔNIA DA SILVA SAN-
ToS SilVa, matrícula n° 5958290/1, cargo coMiSSioNado, na dirEToria ad-
MiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, com atuação no fundo Estadual de Saúde.
Portaria N° 1244 de 07 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1102582.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora ANDREA MONTEI-
ro PUGET, matrícula n° 5957668/1, cargo coMiSSioNado, no GaBiNETE 
do SEcrETário, com atuação na comissão Permanente de licitação.
Portaria N° 1246 de 13 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1080886.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor alEX SoBral MENdES, cargo adMiNiSTrador, ma-
trícula n° 57173293/2, da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - Ma-
TErNo iNfaNTil para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada aidS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 13.10.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 716192
Portaria Nº. 11/2021-deaUds/sesPa
a diretora do dEaUdS – departamento de auditoria em Saúde/SESPa, no 
uso de suas atribuições legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar os auditores em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, Ercilia Santos Pereira, matrícula 720143/1 e como 
colaboradoras, Victória Juliana campos lodi, matrícula 595874/1, Judye-
nice aline de oliveira reis, matricula 5956149/1, Enoy carnaval fonse-
ca, matricula 5958584/1, Giselly Sanjad Maués, matricula 57193705/8 e 
Glenda fonseca cunha, sob a coordenação da primeira, para procederem 
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auditoria em 94 (noventa e quatro) Prontuários, referente a Procedimentos 
cirúrgicos envolvendo Órteses, Próteses e Materiais Especiais (oPME), do 
período de 2013 a 2017, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergên-
cia a partir do dia 18/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 14 de outubro de 2021.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 716187
Portaria N° 817 de 30 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1049031.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 24.09.2021, o contrato administrativo do servi-
dor MaNoEl ViTor MarTiNS MariNHo, matrícula nº 5959645/1, cargo 
de ENfErMEiro, lotado na dirEToria dESENVolViMENTo E aUdiToria 
doS SErViÇoS dE SaÚdE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
30.09.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 716568

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: diEGo JoSÉ dE oliVEira da SilVa
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 14.10.2021/11.04.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMENTo 
do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada No diário 
oficial do ESTado – doE No 34.448, dE acordo coM a lEi coMPlE-
MENTar No 131 dE 16.04.2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES.

Protocolo: 716550

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 270 de 13 de oUtUBro de 2021
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios, nos termos do art. 58, inciso iii e art. 67 da lei 
federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula décima Primeira do contrato assistencial 
nº 05/2021 e do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/798133.
rESolVE:
art. 1º - criar a comissão de acompanhamento da contratualização refe-
rente ao contrato assistencial nº 05/2021, celebrado entre o Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde Pública e o Hospital Júlia Sefer, a ser nomea-
da por meio desta portaria:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/6º centro re-
gional de Saúde:
- alexander da Silva de lima, farmacêutico - Bioquímico, matricula 
54189901/1;
- Maria Helena ferreira Vasconcelos, Enfermeira, matricula 5751390;
representantes do Hospital Júlia Sefer:
- alberto Pinto Pereira Junior, cPf: 303.725.692-34 - diretor administrativo;
- claudia alfaia Pureza de oliveira, cPf: 596.237.802-49 – Enfermeira;
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 716220
Portaria N° 269 de 13 de oUtUBro de 2021
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios, nos termos do art. 58, inciso iii e art. 67 da lei 
federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula décima Primeira do contrato assistencial 
nº 04/2021 e do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/798149.
rESolVE:
art. 1º - criar a comissão de acompanhamento da contratualização refe-
rente ao contrato assistencial nº 04/2021, celebrado entre o Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde Pública e o Hospital dr. afonso rodrigues 
filho lTda, a ser nomeada por meio desta portaria:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/6º centro re-
gional de Saúde:
- alexander da Silva de lima, farmacêutico - Bioquímico, matricula 
54189901/1;
- Maria Helena ferreira Vasconcelos, Enfermeira, matricula 5751390;
representantes do Hospital dr. afonso rodrigues filho lTda:

- claudia alfaia Pureza de oliveira – cPf: 596.237.802-49 - Enfermeira;
- Mariana corrêa Quaresma – cPf: 394.792.692-87 - Gerente administrativa;
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 716217
Portaria Nº 273 de 14 de oUtUBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 001/2021(alaMar 
coM. E SErV. lTda) e os autos do Processo n° 2021/1128179;
r E S o l V E: designar a inclusão do servidor MaUro GoMES Vilar, 
matrícula nº 5958941/1, lotado na dSG/daS/SESPa, como suplente de 
fiscalização na PORTARIA Nº 05 de 12/01/2021, publicada no DOE de 
13/01/2021, que designou o servidor/fiscal BENEdiTo rUY fiGUEira 
PalHa, matricula: 5176727/1, cargo: agente de portaria, lotado na 
DSG/DAS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do 
contrato nº 001/2021, âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 716261
Portaria Nº 276 de 14 de oUtUBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 066/2018(SErViEl 
SErViÇoS EirEli-EPP) e os autos do Processo n° 2021/1128179;
r E S o l V E: designar a inclusão do servidor MaUro GoMES Vilar, 
matrícula nº 5958941/1, lotado na dSG/daS/SESPa, como suplente de 
fiscalização na PORTARIA Nº 98 de 08/10/2020, publicada no DOE de 
09/10/2020, que designou o servidor/fiscal BENEdiTo rUY fiGUEira 
PalHa, matricula: 5176727/1, cargo: agente de portaria, lotado na dSG/
DAS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
nº 066/2018 no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 716266
Portaria Nº 275 de 14 de oUtUBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013, e a cláusula décima Primeira do contrato nº 
031/2019(coSaNPa) e os autos do Processo n° 2021/1128179;
r E S o l V E: designar a inclusão do servidor MaUro GoMES Vilar, 
matrícula nº 5958941/1, lotado na dSG/daS/SESPa, como suplente de 
fiscalização na PORTARIA Nº 05 de 04/08/2020, publicada no DOE de 
07/08/2020, que designou o servidor/fiscal BENEdiTo rUY fiGUEira 
PalHa, matricula: 5176727/1, cargo: agente de portaria, lotado na dSG/
DAS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
nº 031/2019, no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 716262
Portaria Nº 271 de 14 de oUtUBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, 
inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos 
do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, a cláusula Nona 
dos contratos nº 064, 065 e 066/2021 oriundos do Pregão Eletrônico nº 
063/SESPa/2021 e das arP nº 76, 77 e 78/2021 nos autos do Processo n° 
2021/16887 e os autos do PaE nº 2021/1033424;
r E S o l V E: designar os servidores ETiaNE dE SoUZa fErrEira, Ma-
trícula nº 54194776/1, cargo: chefe dos Transportes/STraN/daS/SESPa, 
e rENaTo MarcElo dE oliVEira florES, Matrícula nº 5955922/2, co-
ordenador da divisão de Patrimônio/diPaT/daS/SESPa, para juntamente 
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acompanhar, controlar e fiscalizar os contratos nº 64, 65 e 66/2021, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e 
correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  GaBiNETE do SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa - ariEl doUrado SaMPaio 
MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 716271

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do coNVÊNio N° 05/2021 - doe n° 
34.734, de 14/10/2021 – Protocolo n° 715908.
oNde se LÊ: Vigência: 06/10/2021 a 05/05/2021
Leia-se: Vigência: 06/10/2021 a 05/05/2022

Protocolo: 716154

.

.

coNtrato
.

contrato assistencial nº 005/2021
Processo nº 2021/798133
objeto: o presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços mé-
dicos, hospitalares, ambulatoriais, SadT e internações clínicas cirúrgicas, 
adultos e pediátricos aos usuários do SUS, de forma complementar, de 
acordo com as especificações e condições estabelecidas no Documento 
descritivo (anexo), parte integrante e indissociável desse contrato.
data da assinatura: 13/10/2021
Vigência: 13/10/2021 à 12/10/2022
Valor Global: r$ 16.038.791,88
dotação orçamentária:
Recurso Federal – Orçamento Pré-fixado
Valor Mensal produção - Média complexidade S.i.H/S.i.a
dotação orçamentária: 908878
Elemento de despesa: 309039
fonte: 0149001609
ação: 260213 - r$ 560.000,00
Recurso Estadual – Orçamento Pré-fixado:
dotação orçamentária: 908878
Elemento de despesa: 309039
fonte: 0103
ação: 260213 - r$ 776.565,99
Total Mensal: r$ 1.336.565,99
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
coNTraTada: HoSPiTal JÚlia SEfEr
ordENador dE dESPESa: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 716210
contrato assistencial nº 004/2021
Processo nº 2021/798149
objeto:  o presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços mé-
dicos, hospitalares, ambulatoriais, SadT e internações clínicas cirúrgicas, 
adultos e pediátricos, aos usuários do SUS, de forma complementar na ci-
dade Igarapé Miri/PA, de acordo com as especificações e condições estabe-
lecidas no documento descritivo (anexo), parte integrante e indissociável 
deste instrumento.
data da assinatura: 13/10/2021
Vigência: 13/10/2021 à 12/10/2022
Valor Global: r$13.192.420,60
dotação orçamentária:
Recurso Federal – Orçamento Pré-fixado:
Valor Mensal produção - Média complexidade S.i.H/S.i.a
dotação orçamentária: 908878
Elemento de despesa: 309039
fonte: 0149001609
ação: 260214 - r$ 560.000,00
Recurso Estadual – Orçamento Pré-fixado:
dotação orçamentária: 908878
Elemento de despesa: 309039
fonte: 0103
ação: 260214 - r$ 539.368,35
Total Mensal: r$ 1.099.368,35
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
coNTraTada: HoSPiTal dr. afoNSo rodriGUES filHo lTda
ordENador dE dESPESa: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 716200

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 026/2021- 
Processo Nº 2020/565765.
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de servi-
ços no percentual de 25% ao contrato nº 026/2021, aumentando em r$ 
281.651,95 (duzentos e oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e um reais 
e noventa e cinco centavos).
data assinatura: 14/10/2021.
Vigência: 14/10/2021 a 05/04/2022.
Valor do Termo aditivo: r$ 281.651,95
Valor total do contrato: r$ 1.408.259,75
orçamento: atividade funcional: 908288; Elemento de despesa: 339030; 
fonte de recurso: 0103 / 0303.

contratado: WHiTE MarTiNS GaSES iNdUSTriaiS do NorTE lTda.
Endereço: rod augusto Montenegro, S/N - Km 12 Part - colônia do Pinhei-
ro, cEP: 66.820-000 - Belém/ Pa.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa /SESPa.

Protocolo: 716596

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 024/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 024/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 676.916,00 (seiscentos e setenta e seis mil, novecentos 
e dezesseis reais).
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medica-
mentos, para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
0rToMEd lTda, cNPJ  03.335.907/0001-08,  foi a vencedora do item 20,  
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 52.520,00 (cinquenta e 
dois mil, quinhentos e vinte reais).
oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNcolÓ-
GicoS lTda, cNPJ  04.307.650/0015-30,  foi a vencedora do item 02,  
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 482.700,00 (quatrocen-
tos e oitenta e dois mil, setecentos reais).
f cardoSo E cia lTda, cNPJ  04.949.905/0001-63,  foi a vencedora dos 
itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 16, 17, 21, 22, 23 e 24,  pelo critério de me-
nor preço, no valor total de r$ 22.102,00 (vinte e dois mil, cento e dois reais).
UNi HoSPiTalar cEará lTda, cNPJ  21.595.464/0001-68,  foi a vencedora 
dos itens 08, 09, 10, 18, 19 e 25,  pelo critério de menor preço, no valor total 
de r$ 28.894,00 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais).
BoEHriNGEr iNGElHEiM do BraSil QUÍMica E farMacÊUTica lTda, 
cNPJ 60.831.658/0021-10,  foi a vencedora do item 12,  pelo critério de me-
nor preço, no valor total de r$ 90.700,00 (noventa mil, setecentos reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 024/SESPa/2021: r$ 676.916,00 
(seiscentos e setenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais).
Belém (Pa), 14 de outubro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 716427

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 184 de 14 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr a servidora roSa Márcia corrEa SaraiVa, matrícula nº 
239062-1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE TÉcNico dE rEfErÊNcia 
XXVii, lotada no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022, referente 
ao triênio de 24/04/2012 a 23/04/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 716352
Portaria Nº 185 de 14 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr a servidora VEra lÚcia ElErES JorGE, matrícula nº 2011000-
1, ocupante do cargo de aGENTE dE SaÚdE, lotada no laboratório central, 
30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 20 de dezembro de 2021 
a 18 de janeiro de 2022, referente ao triênio de 16/03/2005 a 15/03/2008.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 716355
Portaria Nº 186 de 14 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr ao servidor adEMilSoN SaBoia loBaTo, matrícula nº 
57192584-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUÍMico, lotado 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
23 de dezembro de 2021 a 21 de janeiro de 2022, referente ao triênio de 
16/10/2013 a 15/10/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 716357
Portaria Nº 187 de 14 de oUtUBro de 2021
dETErMiNar que a servidora claUdia criSTiNa GoMES PErEira, ma-
trícula nº 57194985-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perí-
odo de 01 de dezembro de 2021 a 30 de dezembro de 2021, referente ao 
triênio de triênio de 10/03/2017 a 09/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 716515
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 739 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar treinamento para supervisores e agentes de controle de 
endemias no município de Maracanã, conforme ofício nº 221/2021-SMS/GaB.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã-Pa–Brasil | Período: 18 à 22/10/2021 | Nº de diárias: 
quatro diárias e meia.
Servidores: Sergio Paulo cordovil |  cPf: 093.367.102-49 |  Matrícula: 
0478473  |  cargo: auxiliar de Saneamento.
Geofram da costa Pimentel  |  cPf:  320.005.882-04 |  Matrícula:  
5144930  |  cargo: datilógrafo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716383
Portaria Nº 740 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar acompanhamento das ações de Vigilância Sanitária dos 
municípios adstritos e verificar “ in loco”, junto as Coordenações Munici-
pais, a realização dessas atividades.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú-Pa–Brasil | Período: 18 e 19/10/2021 | Nº de diá-
rias: duas meias diárias.
Servidores: djalma oliveira filho |  cPf: 152.491.072-49 |  Matrícula: 
5363-1  |  cargo: Engenheiro.
Benedito da Silva Pinheiro  |  cPf:  108.111.172-00  |  Matrícula:  119008-
2  |  cargo: agente de Vigilância Sanitária.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716413
Portaria Nº 742 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar acompanhamento das ações de Vigilância Sanitária dos 
municípios adstritos e verificar “ in loco”, junto as Coordenações Munici-
pais, a realização dessas atividades.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã-Pa–Brasil | Período: 25 à26/10/2021 | Nº de diárias: 
uma diária e meia.
Servidores: djalma oliveira filho |  cPf: 152.491.072-49 |  Matrícula: 
5363-1  |  cargo: Engenheiro.
Benedito da Silva Pinheiro  |  cPf:  108.111.172-00  |  Matrícula:  119008-
2  |  cargo: agente de Vigilância Sanitária.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716417
Portaria Nº 741 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar acompanhamento das 
Ações de Vigilância Sanitária dos municípios adstritos e verificar “in loco “, 
junto as coordenações Municipais, a realização dessas atividades.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –igarapé-açú- Pa- Brasil.
Período: 18 e 19/10/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716426
Portaria Nº 737 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar treinamento referente ao SiM/SiNaSc E ViSaMB.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá-Pa–Brasil | Período: 18 à 20/10/2021 | Nº de diárias: 
duas diárias e meia.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira  |  cPf: 330.060.082-00 |  Matrícula: 
5231060  | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716338
Portaria Nº 738 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a atividade, com o objetivo de tomar ciência do atu-
al cenário epidemiológicos municipais e desta forma fortalecer a atuação 
de apoio regional aos Municípios citados.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá-Pa–Brasil | Período: 18 à 20/10/2021 | Nº de diárias: 
duas diárias e meia.
Servidor: Jefferson Renan Moreira de Souza |  CPF: 009.113.102-23 |  Ma-
trícula: 6402921-1  |  cargo: chefe da divisão de Vigilância em Saúde.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716343

Portaria Nº 736 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o servidor que irá dirimir dúvidas e possibilitar que 
novas ações possam vir a ser realizadas, para dar maior corpo ao trabalho 
de iST/aidS, incluindo a formação de novos cTa e SaE, no âmbito dos 
municípios do 3ºcrS.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –curuçá- Pa- Brasil.
Período: 19/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716311
Portaria Nº 735 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: dirimir dúvidas e possibilitar que novas ações possam vir a ser 
realizadas , para dar maior corpo ao trabalho de iST/aidS, incluindo a for-
mação de novos cTa e SaE, no âmbito dos municípios do 3ºcrS.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá-Pa–Brasil | Período: 19/10/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: amiraldo lima Torres |  cPf: 430.594.572-04 |  Matrícula: 
54182973-2  |  cargo: assistente Social.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716302
Portaria Nº 733 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: dirimir dúvidas e possibilitar que novas ações possam vir a ser 
realizadas , para dar maior corpo ao trabalho de iST/aidS, incluindo a for-
mação de novos cTa e SaE, no âmbito dos municípios do 3ºcrS.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú-Pa–Brasil | Período: 15/10/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidor: amiraldo lima Torres |  cPf: 430.594.572-04 |  Matrícula: 
54182973-2  |  cargo: assistente Social.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716299
Portaria Nº 734 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o servidor que irá dirimir dúvidas e possibilitar que 
novas ações possam vir a ser realizadas, para dar maior corpo ao trabalho 
de iST/aidS, incluindo a formação de novos cTa e SaE, no âmbito dos 
municípios do 3ºcrS
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –igarapé-açú- Pa- Brasil.
Período: 15/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716307
Portaria Nº 743 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar acompanhamento das 
Ações de Vigilância Sanitária dos municípios adstritos e verificar “in loco “, 
junto as coordenações Municipais, a realização dessas atividades.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã- Pa- Brasil.
Período: 25 à 26/10/2021. Nº de diárias: uma diária e meia.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 0478954
Matrícula: 108.102.502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716433
Portaria Nº 732 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidores que irão participar da conferência Muni-
cipal de Saúde de Terra alta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Terra alta- Pa- Brasil.
Período: 14 e 15/10/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716173
Portaria Nº 731 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da conferência Municipal de Saúde de Terra alta e 
proferir Palestra durante o evento.
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origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Terra alta-Pa–Brasil | Período: 14 e 15/10/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidoras: ana Paula Nogueira de Souza |  cPf: 147.337.652-15|  Matrí-
cula: 5234018-2  |  cargo: Enfermeira.
rejani do Socorro Moreira da Silva  |  cPf: 126.171.482-20  |  Matrícula: 
3218406-2| cargo: Psicóloga.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716165
Portaria Nº 729 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar o Georreferenciamento nos cemitérios e monitorar os 
impactos ambientais nos municípios provocados pelos mesmos, que as 
prefeituras devem tomar ciência que são responsáveis por tudo.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim-Pa–Brasil | Período: 25 à 27/10/2021 | 
Nº de diárias: duas diárias e meia.
Servidores: Maria Nilcirene Pereira |  cPf: 330.060.082-00|  Matrícula: 
5231060  |  cargo: agente de Portaria.
fábio rodrigues ferreira  |  cPf: 136.148.942-15  |  Matrícula: 721182-1  
| cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716132
Portaria Nº 727 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar o Georreferenciamento nos cemitérios e monitorar os 
impactos ambientais nos municípios provocados pelos mesmos, que as 
prefeituras devem tomar ciência que são responsáveis por tudo.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Magalhães Barata-Pa–Brasil | Período: 14 à 15/10/2021 | Nº de 
diárias: uma diária e meia.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira |  cPf: 330.060.082-00|  Matrícula: 
5231060  |  cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716121
Portaria Nº 728 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora que irá realizar o Georreferenciamento nos 
cemitérios e monitorar os impactos ambientais no município provocados 
pelos mesmos, que a prefeitura deve tomar ciência que são responsáveis 
por todos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –Magalhães Barata- Pa- Brasil.
Período: 14 à 15/10/2021. Nº de diárias: uma diária e meia.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716125
Portaria Nº 730 de diária de 14/10/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar o Georreferenciamento 
nos cemitérios e monitorar os impactos ambientais no município provoca-
dos pelos mesmos, que a prefeitura deve tomar ciência que são respon-
sáveis por todos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: –São domingos do capim- Pa- Brasil.
Período: 25 à 27/10/2021. Nº de diárias: duas diárias e meia.
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 716128

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 321 de 14/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar da 12ª coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE, 
coM o TEMa: o SUS QUE TEMoS Para o SUS QUE QUErEMoS EM ÉPoca 
dE PaNdEMia.
PErÍodo: 15/10/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): GarrafÃo do NorTE-Pa

SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal
claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUSa 5814740 cHEfE dE diViSÃo
adiNaldo doS SaNToS QUarESMa 52302502 aG. dE arTES PráTicaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 716380

Portaria Nº 322 de 14/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar da 12ª coNfE-
rÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE, coM o TEMa: o SUS QUE TEMoS Para o 
SUS QUE QUErEMoS EM ÉPoca dE PaNdEMia.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 15/10/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): GarrafÃo do NorTE-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 716385

Portaria Nº 323 de 14/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar EQUiPE do NiVEl cENTral daiUE/ddaSS EM 
ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal SÃo fraNciSco E SaMU E HoSPiTal E 
MaTErNidadE do PoVo.
PErÍodo: 17 a 19/10/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MEdico VETEriNario

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 716489

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
6°ceNtro reGioNaL de saÚde

 Portaria Nº 602/2021, de 07 de outubro de 2021
o diretor do 6º centro regional de Saúde/SESPa, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei.
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual Nº 1.359, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta o 
acesso à informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial art. 61;
coNSidEraNdo o disposto na iN aGE Nº 001/2015, de 03 de setembro 
de 2015;
rESolVE:
dESiGNaÇÃo dE aUToridadE dE GErENciaMENTo
art. 1º - dESiGNar a Servidora cintia cardoso da Trindade, Matrícula N° 
57190537, ocupante do cargo de agente administrativa, para exercer, 
com zelo e transparência, no âmbito deste Órgão/Entidade, às atribui-
ções, responsabilidades e competências de autoridade de Gerenciamento, 
observando-se, tempestivamente, aos preceitos legais e constitucionais, 
em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto Estadual Nº 
1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
cleidson José Souza da Silva
diretor 6º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 716294

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 296 de 14 de oUtUBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
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ESMEralda corrEa doS SaNToS - aGENTE dE PorTaria –Mat.5105293 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 480,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Santa cruz do arari.
ordenador: andré Pereira fonseca Junior.

Protocolo: 716272

diÁria
.

Portaria N° 297 de 14 de outubro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 25/10/2021 a 30/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51052931 / ESMEralda corrÊa doS SaNToS / 144.879.262-20
oBJETiVo: aPoio TÉcNico Na aÇÃo dE doENÇa dE cHaGaS coNforME 
ProGraMaÇÃo do 3º QdQQ dE MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo, caPa-
ciTaÇÃo E aNáliSE dE caSoS SUSPEiToS E coNfirMadoS doS PoS-
SÍVEiS SUrToS.
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 298 de 14 de outubro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 25/10/2021 a 30/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
05146429 / caNdido aMir GaMa BraGaNca / 137.608.582-87
oBJETiVo: aPoio TÉcNico Na aÇÃo dE doENÇa dE cHaGaS coNforME 
ProGraMaÇÃo do 3º QdQQ dE MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo, caPa-
ciTaÇÃo E aNáliSE dE caSoS SUSPEiToS E coNfirMadoS doS PoS-
SÍVEiS SUrToS.
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 299 de 14 de outubro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 25/10/2021 a 30/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206316-1 / NaTália BUarQUE do MoNTE BriTo / 827.826.102-44
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE doENÇa dE cHaGaS coNforME ProGra-
MaÇÃo do 3º QdQQ dE MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo, caPaciTaÇÃo E 
aNáliSE dE caSoS SUSPEiToS E coNfirMadoS doS PoSSÍVEiS SUrToS.
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior

Protocolo: 716281

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor
Portaria de N°64/2021 de 07 de oUtUBro 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal de contrato a servidora Cilene Carvalho Figueira - 
matrícula nº 73504182/1 - titular Sheila Bentes cardoso - matrícula nº 
5901716/1 – suplente celebrado com a empresa N.S Melo serviços Eireli, 
processo 2021/580735 que tem como objeto: contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de emissão passagens fluviais, 
barco ou ferry boat, para atendimento do programa de tfd do 9°crs, com-
preendendo o deslocamento de pessoal, visando atender as necessidades 
do 9ºcrs/SESPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 716435

.

.

diÁria
.

Protocolo: Portaria Nº 305 de 04 de outubro 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão supervisionar diretamente o pro-
grama de Vigilância e controle das arboviroses.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Novo Progresso/Pa – Brasil.
Período: 01/11/2021 a 06/11/2021 / N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 716387

Portaria Nº304 de 04 de outubro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Supervisionar diretamente o programa de Vigilância e controle 
das arboviroses.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Novo Progresso/Pa – Brasil.
Período: 01/11/2021 a 06/11/2021 / N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Nesildo oliveira Pinto
cPf 195.236.532-53.505382.
Matrícula: 505382.
cargo: agente de Saúde.
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula: 64494
cargo: Enfermeiro
raimundo da costa Silva Junior
cPf 133.764.542-72.
Matrícula: 505514.
cargo: Guarda de Endemias.
Elizângela de Sousa Gonçalves leal
cPf: 636.456.702-97
Matrícula: 572073451
cargo: agente de Endemias.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 716384

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 01/2021 10°crs/sesPa
o Estado do Pará por meio da Secretaria de Saúde Pública do Pará/10° 
centro regional de Saúde, por intermédio de seu Pregoeiro, comunica que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo “MENor PrEÇo 
Por loTE”, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores do tipo 
automóveis, para atender as necessidades do 10° crS/SESPa no período 
de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades estabelecidas no 
edital e anexos.
daTa da aBErTUra: 28/10/2021
Horário: 10H00 (Horário de Brasilia/df).
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926024
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoei-
ro responsável, através do email licitacao.10crs@sespa.pa.gov.br
altamira (Pa), 14 de outubro de 2021.
dilSoN MarcoS PiNTo dE SoUZa
PrEGoEiro do 10° crS/SESPa

Protocolo: 716545

.

.

diÁria
.

Portaria N° 375/2021, de 14/10/2021
Portaria coletiva
objetivo: Participar da Xi conferência Municipal de Saúde de anapu
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu
Servidor: 3177025/1 / WaldEcir araNHa Maia (diretor regional) / 1,5 
diária (completa) de 26/10 e 27/10/2021
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
1,5 diária (completa) de 26/10 e 27/10/2021
Servidor: 57234801 / oSValdo corrEia daMaScENo (Enfermeiro) / 1,5 
diária (completa) de 26/10 e 27/10/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 716532
Portaria N° 376/2021, de 14/10/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para participar da XI Con-
ferência Municipal de Saúde de anapu
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu
Servidor: 57206438-1/ Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo (Motorista) / 
1,5 diária (completa) de 26/10 e 27/10/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 716533
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria n.º053, de 14 de outubro de 2021.
a diretora do 11º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 1.650 – ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE nº 34.302, de 06/08/2020, e
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 
ampla defesa;
coNSidEraNdo, o parecer da consultoria Jurídica da SESPa nos autos do 
Processo n.º 2017/545651, fls. 33-34;
r E S o l V E:
i - instaurar Processo administrativo disciplinar-Pad, na forma do art. 199 
e seguintes da lei Estadual n.º 5.810/1994, através da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar do 11.º crS/SESPa, compos-
ta pelos servidores Edevaldo da luz azevedo, assistente Social, matrícula 
n.º 54190768/1, alex Santos da Silva, agente administrativo, matricula 
n.º 57209582/2 e Marinete oliveira chaves (secretária), agente adminis-
trativo, matricula n.º 57191006/1, para, sob a presidência do primeiro, 
apurar em tese, a prática das infrações previstas nos artigos 162 e 163, do 
referido diploma legal, pela servidoraT.c.S.G.r., matrícula n.º 54183562, 
ocupante do cargo efetivo de assistente Social, as quais, se comprovadas, 
acarretarão a aplicação da penalidade correspondente à indiciada, em tudo 
observado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, ins-
culpidos no art. 5.º, inciso lV, da constituição federal de 1988.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora do 11.º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 716620

diÁria
.

Portaria Nº 87 de 08 de oUtUBro 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: Treinamento quanto a inserção das cotas no sistema SEr ii- Mó-
dulo ambulatorial, perfil ADM do SER 2 AMB e gerenciamento do sistema 
ambulatorial conforme convocação do dra/ddaSS/SESPa
PEriodo 13 a 16/10/2021
Nº dE diariaS: 3/5 (três diárias e meia)

SErVidor carGo MaTricUla

Zelinda lima Morais Enfermeira 57175050

creuzani Maria Souza costa agente administrativo 57197799

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 716275

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo
3° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo do coNtrato: 05/2018 
Processo N° 136437/2017
o BJETiVo: contratação de empresa na especialização em Prestação de 
Serviços de assistência técnica e Manutenção Preventiva e corretiva nos 
Equipamentos de informática e assistência Técnicas nos Programas, sem 
reposição de Peças nos Equipamentos de informática deste 12crS/SESPa/
ENDEMIAS com especificação de acordo com seus Anexos e Termos de Refe-
rencia e anexo 1a do Edital Nº 05/2017, por um período de 12(doze) meses.
Empresa: f.S aSSiSTENcia TEcNica E MaNUTENÇÃo EM iNforMaTica
cNPJ: 27.479.44/0001-08
Valor Total: 30.000,00 (Trinta Mil reais), por um período de 12 (doze) meses
dotação orçamentária:
 fonte de recurso: 0103000000/0149001435
 Elemento de despesa: 339039
 PTrES: 908338c/908302c
assinatura do aditivo: 15/09/2021

data de Vigência: 16/10/2021 a 15/10/2022
Responsável do Certame: Armando Vieira do Nascimento Pregoeiro Oficial 
12°crS/SESPa . Portaria: 013/2021
ordenadora de despesa:  Jucirema de Sousa Gomes – diretora 12º crS/
SESPa. Portaria 351/2021

Protocolo: 709742

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 550 de 14 de outubro de 2021
Nome: rosemary Garcia Brito
cargo: assessora Especial i
Matrícula/Siape: 3180018-3
cPf: 292.713.042-68
Período: 03 à 09.10.2021
Nº de diárias: 6.5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
objetivo Participar de reuniões na capital Belém/Pa, junto aos órgãos: 
casa militar e assembleia legislativa, sobre o Projeto de Mamas Gigantes, 
que se desenvolverá no Hrca - Hospital regional de conceição do araguaia
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021

Protocolo: 716293
Portaria Nº 552 de 14 de outubro de 2021
Nome: danieli Marciano Moura
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 5955657-1
cPf: 042.914.432-69
Período: 18 à 22.10.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: São felix do Xingu
objetivo: Tratar de assuntos à central de regulação do HrPa - rEdENÇÃo
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 716308
Portaria Nº 551 de 14 de outubro de 2021
Nome: rosemary Garcia Brito
cargo: assessora Especial i
Matrícula/Siape: 3180018-3
cPf: 292.713.042-68
Período: 20 à 22.10.2021
Nº de diárias: 2.5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu
objetivo: Participar da cir - região araguaia
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021

Protocolo: 716300
Portaria Nº 553 de 14 de outubro de 2021
Nome: Gabriel de almeida Medina
cargo: colaborador Eventual
Matrícula/Siape:
cPf: 025391.172-31
Período: 18 a 22.10.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: São felix do Xingu
objetivo: acompanhar a servidora que irá tratar de assuntos à central de 
regulação do HrPa - rEdENÇÃo,
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 716340
Portaria Nº 554 de 14 de outubro de 2021.
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 18 a 22.10.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pá
destino: São felix do Xingu.
objetivo: acompanhar e verificar o cumprimento das diretrizes constantes 
da PNaB do relatório de auditoria nº 18428 – dENaSUS, e participará da 
reunião de cir no município de São felix do Xingu
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 716455
Portaria Nº 556 de 14 de outubro de 2021.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
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Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Período: 18 à 22.10.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria e redenção.
objetivo: monitoramento de casos de tuberculose conforme indicadores do 
PQAVS Programa de Qualificação das Ações de Vigilância Sanitária em Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 716510
Portaria Nº 557 de 14 de outubro de 2021.
Nome: antonio luíz Pereira lima
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504820.
cPf: 108.006.202-59.
Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Nome: Jeniel dos Santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Período: 18 a 22.10.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Sapucaia
objetivo: investigação de prováveis casos de doença de chagas no Muni-
cípio de Sapucaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 716520
Portaria Nº 555 de 14 de outubro de 2021.
Nome: Edilene Maria dos Santos Brito
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 0094420-1
cPf: 249.131.032-53
Nome: raimundo da Silva rodrigues
cargo: Guarda de Endemias
Matrícula: 504396
cPf: 308.609.111-87
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 18 a 22.10.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte, redenção e Santa Maria das Barreiras
objetivo: Tratar de assuntos administrativos referente ao rH/ENdE-
MiaS/12º crS,
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 716475

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº39 de 13 de oUtUBro de 2021.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 5.319/2019-ccG 
de 19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34068 de 20/12/2019.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor aNTÔNio fariaS XaViEr NETo matricula 
nº6029570-2, lotada no Escritório regional/13°crS para responder pela 
direção do 13°centro regional de Saúde, pelo período 06 a 08/10/2021.
dESiGNar a servidora fraNcidalVa fErNaNdES Barra matricula 
nº5948121-1, lotada no Escritório regional/13°crS para responder pela 
direção do 13°centro regional de Saúde, pelos períodos 20 a 22/10/2021 
e de 25 a 28/10/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 13/10/2021
João Elias Sassim da Silva
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 716252

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 045/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 14/10/2021
Empresas contratadas: fiEl SErViÇo E coMÉrcio HoSPiTalar EirEli
Valor Total: r$ 103.640,00 (cento e três mil seiscentos e quarenta reais)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de Enxoval 
hospitalar para atender as necessidades do centro cirúrgico para 02 (dois) 
meses.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2021/989901
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103/0269 ElEMENTo 
dE dESP: 3390.30
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 716408

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 045/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 045/2021, em 
favor da empresa, fiEl SErViÇo E coMÉrcio HoSPiTalar EirEli, para 
contratação, em caráter emergencial, para aquisição de Enxoval hospitalar 
para atender as necessidades do centro cirúrgico para 02 (dois) meses, 
no valor total de r$ 103.640,00 (cento e três mil, seiscentos e quarenta 
reais). com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo 
nº 2021/989901
Belém, 14 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 716415

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 099/2021 - irP
Processo nº 2021/104820
objeto: aquisição de oPME para ortopedia.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
dPi-diSTriBUidora dE iMPlaNTES orToPÉdicoS lTda.
Valor Total da licitação: r$ 926.091,74
Belém, 01 de outubro de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 716150
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 126/2021 (irP)
Processo nº 2021/877.246
objeto: fornecimento de material técnico hospitalar (tira para medição de 
glicose no sangue).
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
NacioNal coMErcial HoSPiTalar S.a.
Valor Total da licitação: r$ 59.220,00
Belém, 05 de outubro de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 716168

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 043/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 131/2021
Processo nº. 2021/780554
forNEcEdor: MEdEVicES ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 16.719,60
data de assinatura: 07/10/2021
ViGÊNcia: 07/10/2021 a 06/10/2022
oBJETo: forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPE-
ciaiS – oPME para NEUrocirUGia, conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo (Por iTEM) UNd QTd Valor UNiTario
1 coNJUNTo dE caTETEr dE drENaGEM EXTErNa (dVE adUlTo) cJ 40 r$ 417,99 

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 716412

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 043/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 131/2021
Processo nº. 2021/780554
forNEcEdor: BioTEcH iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE ProdUToS 
Para SaÚdE EirEli
Valor Total: r$ 143.523,96
data de assinatura: 07/10/2021
ViGÊNcia: 07/10/2021 a 06/10/2022
oBJETo: forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPE-
ciaiS – oPME para NEUrocirUGia, conforme abaixo:



50  diário oficial Nº 34.735 Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021

iTEM ESPEcificaÇÃo (Por loTE) UNd QTdE Valor UNiTario

8
clip Standart retos- PErMaNENTES: clipe para aneurisma intra-
craniano, retos, variando de 3,0mm a 18,0mm de comprimento 

em liga de titânio.
UNd 24 r$ 663,80

9
clipes Standart curvos – PErMaNENTES: clipe para aneurisma 

intracraniano, curvos, variando de 3,0mm a 12,0mm de compri-
mento em liga de titânio.

UNd 24 r$ 665,00

10
clipes standard Semi curvos- PErMaNENTES: clipe para aneuris-
ma intracraniano, semicurvos, variando de 3,0mm a 15,0mm de 

comprimento em liga de titânio
UNd 24 r$ 665,00

11
clipes Standard angulado – base- PErMaNENTES: clipe para 

aneurisma intracraniano, angulado –base,variando de 5,0mm a 
12,0mm de comprimento em liga de titânio

UNd 12 r$ 664,00 

12
clipes Standard Baioneta - PErMaNENTES: clipe para aneurisma 
intracraniano, Baioneta - variando de 5,0mm a 8,0mm de compri-

mento em liga de titânio
UNd 12 r$ 664,30 

13
clipes Standard 90° – base- PErMaNENTES: clipe para aneuris-
ma intracraniano, 90°, variando de 5,0mm de comprimento, em 

liga de titânio
UNd 12 r$ 664,50 

14
clipes Standard 45°– PErMaNENTES: clipe para aneurisma in-

tracraniano, 45° - Variando de 5,0mm a 7,0mm de comprimento 
em liga de titânio

UNd 12 r$ 664,50 

15
clipes Standard fenestrado de 3,5mm- reto – PErMaNENTES: 
clipe para aneurisma intracraniano, fenestrado de 3,5mm reto 

,variando de 5,0mm a 8,0mm de comprimento em liga de titânio
UNd 12 r$ 664,53 

16
clipes Standard fenestrados de 3,5mm reto – PErMaNENTES: 
clipe para aneurisma intracraniano, fenestrado de 3,5mm reto, 
variando de 5,0mm a 8,0mm de comprimento em liga de titânio

UNd 12 r$ 664,50 

17
clipes Standard fenestrados de 5,0mm 45°- PErMaNENTES: clipe 

para aneurisma intracraniano, fenestrado de 5,0mm 45º, com 
10,0mm de comprimento em liga de titânio

UNd 12 r$ 664,80 

18
clipes MiNi retos – PErMaNENTES: clipe para aneurisma intra-
craniano, retos, variando de 3,0mm a 7,0mm de comprimento 

em liga de titânio
UNd 12 r$ 664,00 

19
Clipes MINI Retos Ponta fina – PERMANENTES: Clipe para aneuris-

ma intracraniano, reto ponta fina, com 5,0mm de comprimento 
em liga de titânio

UNd 12 r$ 664,50 

20
clipes Standard SoBrEforÇa 90°- PErMaNENTES: clipe de 

SoBrEforÇa para aneurisma intracraniano, 90°, com 3,0mm, de 
comprimento em liga de titânio

UNd 12 r$ 664,00 

21
clipes Standard retos- TEMPorarioS: clipe para aneurisma 

intracraniano, retos, variando de 5,0mm a 10,0mm de compri-
mento em liga de titânio

UNd 12 r$ 665,00 

22
clipes Standard Semi curvos – TEMPorarioS-: clipe para 

aneurisma intracraniano, Semi curvo, de 8,0mm de comprimento 
em liga de titânio

UNd 12 r$ 664,10 

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 716409

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 043/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 131/2021
Processo nº. 2021/780554
forNEcEdor: SUrGicallMEd coMErcio lTda
Valor Total: r$ 14.194,10
data de assinatura: 07/10/2021
ViGÊNcia: 07/10/2021 a 06/10/2022
oBJETo: forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPE-
ciaiS – oPME para NEUrocirUGia, conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo (Por iTEM) UNd QTd Valor UNiTario

2 cimento ortopedico sem antibiótico UNd 60 r$ 57,00

4 Shunt lombo peritoneal usado em neurocirurgia UNd 06 r$ 567,35

6 Conjunto para hidrocefalia de baixo perfil cJ 10 r$ 737,00

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 716449

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 043/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 131/2021
Processo nº. 2021/780554
forNEcEdor: SiNTESE coMErcial HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 12.273,00
data de assinatura: 07/10/2021
ViGÊNcia: 07/10/2021 a 06/10/2022
oBJETo: forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPE-
ciaiS – oPME para NEUrocirUGia, conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo (Por iTEM) UNd QTd Valor UNiTario

7 conjunto padrão para hidrocefalia cJ 20 r$ 613,65

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 716442

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 041/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 126/2021
Processo nº. 2021/877246
forNEcEdor: NacioNal coMErcial HoSPiTalar S.a.
Valor Total: r$ 59.220,00
data de assinatura: 06/10/2021
ViGÊNcia: 06/10/2021 a 05/10/2022
oBJETo: forNEciMENTo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar (Tira 
Para MEdiÇÃo dE GlicoSE No SaNGUE), conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd QTdE Valor UNiTario

1 Tira rEaGENTE P/ VErificaÇÃo dE GlicEMia caPilar EM 
EQUiPaMENTo diGiTal frc 3000 r$ 19,74

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 716465

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e cassia GiseLe 
NerY Feitosa, contratação em caráter de substituição,autorizada 
através do Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 28/10/2021
Vigência: 28/10/2021 a 27/10/2022.
 
Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e daiaNa raMos 
FerNaNdes, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 28/10/2021
Vigência: 28/10/2021 a 27/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 14 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 716559

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 197/2021/FscMP
Objeto: contratação de solução unificada para assinatura digital do prontu-
ário eletrônico desta fundação, com indexação dos prontuários digitaliza-
dos, disponibilizando a visualização das imagens integradas com o Sistema 
SOULMV, utilizando certificado digital em conformidade com a resolução 
1.821/cfM, manual da SBiS e lei 13.787/2018.
Valor: r$ 188.650,00
data de assinatura: 06/10/2021
Vigência: 06/10/2021 a 06/10/2022
inexigibilidade de licitação nº 013/2021/fScMP - PaE Nº 2021/916612
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.126.1508.8238; fon-
tes de recursos: 0103, 0303; Elemento de despesa: 339040
contratada: GrEEN PaPEr frEE SolUcÕES SEM PaPEl lTda, cNPJ nº 
05.620.302/0001-86
Endereço: rua lavradio, 34, Petrópolis, Proto alegre/rS, cEP: 90.690-370, 
telefone (51) 3014-1625
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 716677
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 013/2021
data: 06/10/2021
Objeto: contratação de solução unificada para assinatura digital do prontu-
ário eletrônico desta fundação, com indexação dos prontuários digitaliza-
dos, disponibilizando a visualização das imagens integradas com o Sistema 
SOULMV, utilizando certificado digital em conformidade com a resolução 
1.821/cfM, manual da SBiS e lei 13.787/2018.
fundamento: com base no artigo 25, caput, da lei federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações, e Parecer nº 285/2021 – Prof.
Data de Ratificação: 06/10/2021 - PAE Nº 2021/916612
Valor: r$ 188.650,00
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.126.1508.8238; fon-
tes de recursos: 0103, 0303; Elemento de despesa: 339040
contratada: GrEEN PaPEr frEE SolUcÕES SEM PaPEl lTda, cNPJ nº 
05.620.302/0001-86
Endereço: rua lavradio, 34, Petrópolis, Proto alegre/rS, cEP: 90.690-370, 
telefone (51) 3014-1625
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 716689

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 013/2021
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
Objeto: contratação de solução unificada para assinatura digital do prontu-
ário eletrônico desta fundação, com indexação dos prontuários digitaliza-
dos, disponibilizando a visualização das imagens integradas com o Sistema 
SOULMV, utilizando certificado digital em conformidade com a resolução 
1.821/cfM, manual da SBiS e lei 13.787/2018.
coNTraTada: GrEEN PaPEr frEE SolUcÕES SEM PaPEl lTda
data: 06/10/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 716691

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01680
Valor: r$ 55.480,00
data: 24/09/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo - aGUlHa dE PUNÇÃo iN-
Tra oSSEa 18G, PEdiaTrica; caTETEr iNTraVENoSo: N° 04fr,dES-
carTáVEl; P/adM.SolU.dESc.,iNf.2 lUMEN 4frX13cM; P/adM.Sol.dESc.
iNf.2lUMEN 5fX13cM; 7 f ,dESc.,P/ iNf.dE SolUcao,dUPlo lUMEN
PaE nº 2021/1063897
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269008100; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda, cNPJ/Mf: 
01399246-0001/40
ENdErEÇo: PaSSaGEM BoM SoSSEGo, NUMEro 20-cENTro, aNaNiN-
dEUa, cEP - 67030245
TElEfoNE:(91)3238 3814/98895 7544
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 716229

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 622/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 29 de julho de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/551616;

rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME MaTrÍcUla carGo loTaÇÃo   a coNTar

Jannyce Guedes da costa Nunes 5959298/1 Técnico de Patologia 
clínica GEdiH 12/03/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 29 de julho de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 716360
Portaria N° 839/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 14 de outubro de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
considerando os autos do MEMo n°23/2021; GEaME-HEMoPa – PaE 
2021/1086259;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso V, 137 e 138 da 
lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
I – INCLUIR a gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, no percentual de 50% (cinquenta), a contar de 
11/11/2021, à servidora abaixo relacionada:
• MARIA BETANIA CONTENTE MORAES (matrícula nº 7002017/2).
II – EXCLUIR a gratificação por Tempo Integral, de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, do servidor abaixo relacionado:
• BRUNA RAFAELA CORRÊA (matrícula nº 8401200/2).
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iV – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em de 14 de outubro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 716256

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 084/2021
oBJETo: aquisição de 32 (Trinta e dois) Televisores Smart led de 43 
Polegadas para atender a Hemorrede Estadual e o novo Prédio de castanhal 
descrito neste Termo de referência.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 08/11/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000, 10302150782930000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 716389

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 840/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4500,00
observação: Nº do Processo: 2021/1119790 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 716160
Nº da portaria: 841/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339033 800,00
10122129783830000  269  339036 700,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1138851  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 716161



52  diário oficial Nº 34.735 Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021

diÁria
.

Portaria Nº 842 de 14 de outubro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1133050/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE NoS MUNiciPioS dE aNaNiNdEUa/Pa 
E BENEVidES/Pa nos dias 02 e 04/10/2021.
 JoSE riBaMar SaNToS rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/
GElES, MaT.: 70001701, 0,5 diaria, 02/10 e carloS aUGUSTo cUNHa 
liMa, cPf: 750343442-20, ag. art. Praticas/coloG, MaT.: 572263471, 
0,5 diaria, 04/10 .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  outubro  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 716402
Portaria Nº 844 de 14 de outubro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1126160/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica ao MUNiciPio dE MÃE do rio/
Pa no dia  08/10/2021.
lUiZ rENaTo fraNco HaGMaNN dE fiGUEirEdo, cPf: 265962022-91, 
adminstrador/GEMaN, MaT.: 7000898, 0,5 diaria, JaiME adaM NETo, 
cPf:028370442-02, , Gerente de custos/GEiNE, MaT. 5938470, 0,5 diaria 
e aBraÃo PiZa GalUcio, cPf: 458287332-49, Motorista/GETra, MaT.: 
541884961, 0,5 diaria
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  outubro  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 716393
Portaria Nº 833 de 08 de outubro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº  1084726/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTacÃo dE 
caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE NoS MUNicÍPioS dE aNaNiN-
dEUa/Pa 02/10 E BENEVidES/Pa 04/10/2021.
SilVia frEirE ESTEVES, cPf: 443032032-20, Enferm./GETrd, MaT.: 
58982062, 1,0 diaria 02 E 04/10, SiMoNE oliVEr MaUES, cPf: 
375575132-15, Médica/GETrd, MaT.: 5444314, 0,5 diaria, 02/10, diária, 
aNa aMÉlia dE frEiTaS GoNÇalVES, cPf: 267455002-30, Enfermeira/
GETrd, MaT.:.52816442, 0,5 diaria, 02/10, MarloN BraYaN SoZiNHo dE 
PaUla, cPf: 023519482-46, ag. admin./GETrd, MaT.: 8401206, 0,5 dia-
ria, 02/10, raiMUNdo EdSoN doS SaNToS MENdES, cPf: 588796252-
68, ag. admin./GETrd, MaT.: 541880891, 0,5 diaria,02/10, GiSElE dUar-
TE ValENTE, cPf: 674524772-00, ag. admin./GETrd, MaT.: 594221, 0,5 
diaria, 04/10, GaBriEl GaUllE araUJo BaTiSTa, cPf: 025309602-24, 
ag. admin./GETrd, MaT.: 5933238, 0,5 diaria, 04/10, lUcaS MENdoNÇa 
dE araUJo BEllESi, cPf: 930577842-91, Médico/GETrd, MaT.: 5941318, 
0,5 diaria, 04/10 e clEYSE JENNifEr alVES dE SoUZa, cPf: 747292922-
00, Enferm../GETrd, MaT.: 5961211, 0,5 diaria, 04/10.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 08 de  outubro de 2021.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 716429

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

errata
.

errata
No doe N° 34.709 de 24/09/2021, QUe PUBLicoU o NÚMero da 
PUBLicaÇÃo N° Protocolo: 708321
oNde se LÊ: JUSTificaTiVa: o PrESENTE TErMo adiTiVo TEM Por 
oBJETo a ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia do coNTraTo N° 176/2016, Na 
forMa da SUa cláUSUla iX – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
Leia-se: JUSTificaTiVa: o PrESENTE TErMo adiTiVo TEM Por oBJETo 
a ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia do coNTraTo N° 176/2016, EM cará-
TEr EXcEPcioNal NoS TErMoS do arT. 57, § 4º, da lEi Nº 8.666/93, 
Na forMa da SUa cláUSUla iX – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
EMPrESa coNEcTa SErViÇoS coMÉrcio E coNSErVaÇÃo lTda-EPP

Protocolo: 716692

errata
No doe N° 34.730 de 08/10/2021, QUe PUBLicoU o NÚMero da 
PUBLicaÇÃo N° Protocolo: 714388
oNde se LÊ: JUSTificaTiVa: o PrESENTE TErMo adiTiVo TEM Por 
oBJETo a ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia do coNTraTo N° 186/2016, Na 
forMa da SUa cláUSUla iX – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
Leia-se: JUSTificaTiVa: o PrESENTE TErMo adiTiVo TEM Por oBJETo 
a ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia do coNTraTo N° 186/2016, EM cará-
TEr EXcEPcioNal NoS TErMoS do arT. 57, § 4º, da lEi Nº 8.666/93, 
Na forMa da SUa cláUSUla iX – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
EMPrESa SaraM – SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.

Protocolo: 716651

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 448 de 14 de oUtUBro de 2021.
NoME: rafaEl alVES ValadÃo oliVEira
carGo: colaBorador EVENTUal
cPf: 016.666.502-93
PErÍodo: 18 À 22/10/2021.
Nº dE diáriaS: 4,5 (QUaTro E MEia)
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo - Pa
oBJETiVo: ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico do araGUaia Na cidadE dE rEdENÇÃo – Pa.
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 716496

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

aViso de LicitaÇÃo
.

O Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, através de seu Pregoei-
ro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 
009/2021/HrS, do tipo “Menor Preço por lote”, conforme o objeto: aquisi-
ção de MaTErial PErMaNENTE: EQUiPaMENToS dE ProcESSaMENTo dE 
dadoS, que serão utilizados em Setores administrativos, Sala de Enfer-
magem e farmácia deste Hospital regional de Salinópolis, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.
data da abertura: 27/10/2021
Horário: 10:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926159
Entrega do Edital: os interessados poderão retirar o Edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
Salinópolis-Pará, 18 de outubro de 2021.
João Paulo Batista arnour
Pregoeiro/HrS

Protocolo: 716197

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
Objeto: Retifico a vigência do Convênio nº 036/2021 constante no extra-
to dos autos do processo nº 2021/671489, publicado no diário Oficial nº 
34.659 datado de 05/08/2021, nos seguintes termos:
onde se lê: data de assinatura: 27/07/2021 Prazo: 90 (noventa) dias inic. 
de Vig.: 27/07/2021 T. Vig.: 24/10/2021
leia-se: data de assinatura: 27/07/2021 Prazo: 210 (duzentos e dez) dias 
inic. de Vig.: 27/07/2021  T. Vig.: 21/02/2022
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 716473
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errata do eXtrato de coNVÊNio
objeto: Retifico a vigência do Convênio nº 042/2021 constante no extra-
to dos autos do processo nº 2021/565009, publicado no diário Oficial nº 
34.683 datado de 27/08/2021, nos seguintes termos:
onde se lê: data de assinatura: 26/08/2021 Prazo: 60 (sessenta) dias
inic. de Vig.: 26/08/2021  T. Vig.: 24/10/2021
leia-se: data de assinatura: 25/08/2021 Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 25/08/2021 T. Vig.: 22/12/2021
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 716478

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2020/ 383480
Nº do coNTraTo: 048/2021
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a execução dos serviços 
de Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Es-
tradal do 5º Núcleo regional, na região de integração do araguaia, con-
forme especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência nº 
021/2020-dirTEc, anexo i e seus apêndices do Edital.
Valor: r$ 9.282.850,48 (nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
oitocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos.)
daTa da aSSiNaTUra: 13/10/2021.
PraZo: 12 (doze) meses consecutivos, contados as partir da data assina-
tura do contrato.
ModalidadE: concorrência Pública Nº 002/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; 
Natureza da despesa: 449051; fonte de recurso: 0125000000 e origem 
do recurso: Tesouro.
dadoS da coNTraTada:
NoME: T l coNSTrUcoES E TErraPlaNaGEM lTda.
cNPJ: 63.883.672/0001-02
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 716495

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Processo Nº. 2018/276147
Nº do coNTraTo: 084/2018
JUSTificaTiVa: decorrente do relatório fundamentado do setor técnico 
para renovação contratual, ofício 45/2021 – dirTEc e anuência da em-
presa contratada, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de 
Transportes, com fundamentado no art. 57, ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 10/10/2021  TÉrM. ViG.: 10/10/2022
PraZo: 12 (doze) meses.
Valor: r$14.507.301,72 (quatorze milhões, quinhentos e sete mil, tre-
zentos e um reais e setenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; fonte do re-
curso: 0124000000, origem do recurso: Tesouro, Pi:106McME3NSr.
daTa da aSSiNaTUra: 08/10/2021.
coNTraTada: coNSTrUTora NorTE do TaPaJÓS lTda.
cNPJ: 01.717.048/0001-88.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 716492

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 012/2020 Processo nº 2019/488869
Nº. do Termo: 4º data de assinatura: 06/10/2021
Justificativa: A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “g”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 60 (sessenta) dias inic. de Vig.: 16/10/2021 T. Vig.: 14/12/2021
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra - cNPJ n° 01.612.163/0001-98.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 716486

oUtras MatÉrias
.

reaViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 031/2021.
oBJETo: restauração da rodovia Pa-287, Trecho: Perim. Urb. de reden-
ção - Div. Tocantins (Conceição do Araguaia), com extensão de 112,00 km 
na região de integração araguaia, sob a jurisdição do 6º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 15/10/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da SETraN.
data de abertura: 04/11/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 14 de outubro de 2021.

Protocolo: 716497

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 791/2021 – arcoN – Pa, 13 de oUtUBro de 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; coNSidEraNdo o ProcESSo 
ElETroNico 2021/11277732 – caf/arcoN rESolVE: i – dESiGNar 
caroliNa SilVa dE SoUZa matrícula nº 5947304/1, a responder como 
Supervisor ii desta arcoN/Pa, no período a contar de 17/12/2021 a 
07/01/2022, durante as férias da titular Maria EdiTH TaVarES, matricula 
nº 5946397/2. ii – o efeito desta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 
13 dE oUTUBro dE 2021. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral 
– arcoN-Pa

Protocolo: 716117
Portaria Nº 790/2021 – arcoN - Pa, de 13 de oUtUBro 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 2021/1127732.rESolVE: i – aUToriZar Maria EdiTH TaVarES 
matricula nº 5946397/2, ocupante do cargo de Supervisor ii, a gozar 
Vinte (22) dias de férias, interrompida através da Portaria n.º 002/2021 de 
07/01/2021, publicado no doE n° 34.456 referente ao período aquisitivo 
2019/2020, no período de 17.12.2021 a 07.01.2022. ii – Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua Publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS 
PÚBlicoS do ESTado do Pará, 13 dE oUTUBro 2021. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 716119

aViso de LicitaÇÃo
.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
NÚMEro: 008/2021
oBJETo: contratação de empresa para a prestação de serviços continu-
ados, com fornecimento de peças e insumos sem ônus adicional para a 
contratante, de manutenção preventiva e corretiva, no elevador perten-
cente a esta agência, a serem executados de forma continua e estimativa 
pelo prazo de 12 (meses), considerando a necessidade desta arcoN-Pa, 
conforme Termo de referência (anexo i).
ENTrEGa do EdiTal: Será dia 15/10/2021 às 08:00, horário de Brasília.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: caroline Nazaré da Silva carvalho
local dE aBErTUra: www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa dE aBErTUra: 27/10/2021
Hora dE aBErTUra: 09:00
orÇaMENTo:
ProGraMa dE TraBalHo: 04.122.1297.8338.0000;
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039;
foNTE dE rEcUrSo: 0261;
oriGEM: Estadual
ordENador: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 716418
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 335 de 14 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/726447
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, os servidores áTila SaNToS BraNdao, matrícula n° 
57210925/ 2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aqui-
cultura, e faBio aNdrE ToUrÃo, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de Pesca e aquicultura, matrícula nº 5899478/ 1, para atuarem como fis-
cal Titular e fiscal Suplente, respectivamente no contrato nº 130/2021 – 
SEdaP, celebrado com a empresa K M BaTiSTa cardoSo EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf n° 20.200.321/0001-47.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca, interino

Protocolo: 716679
Portaria Nº 334 de 14 de oUtUBro de 2021.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/837730
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor lUiZ ocTaVio raBElo JUNior, matrícula 
n° 23795/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atuar como 
gestor do Termo Para Execução descentralizada de crédito nº 01/2021 
– SEdaP, celebrado com a agência Estadual de defesa agropecuária do 
Estado do Pará - adEPara, cNPJ/Mf sob o nº. 05.470.347/0001-11.
Art. 2º - São atribuições do GESTOR: Acompanhar e fiscalizar a execução 
da parceria; informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos; Emitir Parecer Técnico 
conclusivo de análise da prestação de contas final; disponibilizar materiais 
e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 716238

adMissÃo de serVidor
.

Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, nos termos do 
Edital nº 01/2021, de 17 de Junho de 2021, publicado no Sistema integra-
do de Processo Seletivo Simplificado-SIPROS em 17.06.2021, devidamen-
te autorizado pelo Governo do Estado do Pará e do GTaf, com base no art. 
7º do decreto nº 367/2019, para atender as necessidades Emergenciais 
deste órgão (SEdaP).
ato: 001
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: fErNaNdo caMPoS NaZarE
carGo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
ato: 002
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: MarlENE EVaNGEliSTa ViEira
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo dE aGroPEcUária (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo)
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
ato: 003
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário

daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: THaYla KaliNE BrocHa MiraNda
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo dE aGroPEcUária (MÉdi-
co VETEriNário)
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
ato: 004
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: faTiMa ENEdiNa do NaSciMENTo MaNGaS
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica (adMiNiSTrador)
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
ato: 005
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: lariSSa GoES dE QUEiroZ
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica (adMiNiSTrador)
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
ato: 006
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: rafaEl PEdroSo dE alBUQUErQUE aBdUl MaSSiH
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica (coNTador)
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
ato: 007
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: aElToN doS SaNToS BEZErra
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo dE aGroPEcUária (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo)
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
ato: 008
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 20.07.2021
SErVidor: iTalo MarloNE GoMES
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo dE aGroPEcUária (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo)
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 19.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES
*republicada por ter saído com incorreções, no doE nº 34.644 de 
20/07/2021.

Protocolo: 716258

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 130/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016 /2021 - sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE raÇÃo.
Valor Global: r$ 145.443,26 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos 
e quarenta e três reais e vinte e seis centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8710; Natureza de des-
pesa: 3390-30; fonte de recurso: 0101; funcional Programática: 
20.608.1491.8710
data assinatura: 14/10/2021
Vigência: 15/10/2021 a 14/10/2022
contratado: K M BaTiSTa cardoSo EirEli
Endereço: rua dr. freitas, n° 1108, Bairro Novo cametá, cEP 68.400-000.
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 716535
coNtrato Nº 131/2021-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2020-sedaP
contrato de repasse nº 1.055.106-73/2018 – dep. arnaldo Jordy
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria item 02, na quantidade de 01 (um) TraTor aGrÍcola 
PlaTaforMado, 75 cV, SEM PlaiNa ou superior.
Valor Global: r$ 102.290,00 (cento e dois mil e duzentos e noventa reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306 e 6301; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 14/10/2021
Vigência: 15/10/2021 a 14/10/2022
contratado: YaNMar SoUTH aMÉrica iNdÚSTria dE MáQUiNaS lTda
Endereço: rua Eduardo Borsari, nº 1595 distrito industrial domingos Gio-
mi – indaiatuba/SP – cEP: 13.347-320.
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 716539
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diÁria
.

Portaria Nº 641/2021
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: Emmanuell carrolo Sobrinho
carGo: Téc. Gestão agropecuária
MaTrÍcUla: 57200772/2
oriGEM: Marabá/Pa
dESTiNo: São félix do Xingu e altamira /Pa
OBJETIVO: Ministrar oficinas de Implantação de Sistemas Agroflorestais 
de cacau na teoria e prática, como também, implantar duas unidades de-
monstrativas de Safs cacau em sistema de mutirão com técnicos da SE-
daP e produtores inseridos no Território Sustentável
PErÍodo: 20 a 25/10/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 642/2021
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: Jefferson de Melo Campos
carGo: Téc. Gestão agropecuária
MaTrÍcUla: 5909053
oriGEM: Marabá/Pa
dESTiNo: São félix do Xingu e altamira /Pa
OBJETIVO: Ministrar oficinas de Implantação de Sistemas Agroflorestais 
de cacau na teoria e prática, como também, implantar duas unidades de-
monstrativas de Safs cacau em sistema de mutirão com técnicos da SE-
daP e produtores inseridos no Território Sustentável
PErÍodo: 20 a 25/10/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 643/2021
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: Keylah regina Borges
carGo: Gerente Técnico – agrônoma
MaTrÍcUla: 5783631
oriGEM: Marabá/Pa
dESTiNo: São félix do Xingu e altamira /Pa
OBJETIVO: Ministrar oficinas de Implantação de Sistemas Agroflorestais 
de cacau na teoria e prática, como também, implantar duas unidades de-
monstrativas de Safs cacau em sistema de mutirão com técnicos da SE-
daP e produtores inseridos no Território Sustentável
PErÍodo: 20 a 25/10/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 716334
Portaria Nº 646/2021

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: cristóvão figueiredo de Moraes
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 55586542
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá, São domingos do araguaia e Parauapebas/Pa
oBJETiVo: conduzir as servidoras que irão realizar visitas de orientações 
as prestadoras de aTEr.
PErÍodo: 19  a 22/10/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro

 Portaria Nº 634/2021
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: Martha Nilvia Gomes Pina
carGo: Engenheira agrônoma
MaTricUla: 23868-1
oriGEM:Belem/Pa
dESTiNo: Marabá, São domingos do araguaia e Parauapebas/Pa
oBJETiVo: realizar visitas de orientações as prestadoras de aTEr.
PErÍodo: 19  a 22/10/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 647/2021
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: antonia do Socorro aleixo Barbosa
carGo: diretora
MaTrÍcUla: 2016923/
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá, São domingos do araguaia e Parauapebas/Pa
oBJETiVo: articular com os representantes municipais a integração de 
políticas públicas para o fortalecimento do Programa Nacional de crédito 
fundiário.
PErÍodo: 19  a 22/10/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 716580

FÉrias
.

Portaria Nº 328 de 13 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019.
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de NoVEMBro/2021, aos ser-
vidores da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, conforme mapa abaixo.
 

N⁰ MaTricUla NoME P. aQUiSiTiVo GoZo dE fÉriaS
1 20664/ 1 lUiZ BarBoSa fErrEira 01/11/20  a 31/10/21 01/11/21 a 30/11/21
2 16080/ 1 oUriValdo VEriSSiMo dE SoUZa 03/09/20  a 02/09/21 01/11/21 a 30/11/21
3 16675/ 1 HEraldo GaBlEr 15/10/20 a 14/10/21 01/11/21 a 30/11/21
4 16896/ 1 rodriGo JoSE fErrEira doS SaNToS 01/02/20 a 31/01/21 01/11/21 a 30/11/21
5 18740/ 2 SErGio ViTor caValcaNTE caMPoS 01/11/20 a 31/10/21 01/11/21 a 30/11/21
6 23043/ 1 fraNciSco ValMir MUNiZ riBEiro 01/04/20 a 31/03/21 05/11/21 a 04/12/21.
7 17671/ 1 JoSE carloS PErEira filHo 01/08/20 a 31/07/21 01/11/21 a 30/11/21
8 3281680/ 1 Maria GorETT dE SoUZa BraGa 09/03/20 a 08/03/21 01/11/21 a 30/11/21
9 3254860/ 1 JoSE roBErTo PiNHEiro 20/09/20 a 19/09/21 01/11/21 a 30/11/21
10 54194914/2 MiGUEl MaGNo lUZ dE aBrEU 05/07/20 a 04/07/21 01/11/21 a 30/11/21
11 18120/ 1 MoiSaNiEl da SilVa alVES 01/11/20 a 31/10/21 01/11/21 a 30/11/21
12 18210/ 1 VErEdiaNo dE alcaNTara MoraES 02/07/20 a 01/07/21 01/11/21 a 30/11/21
13 18260/1 MaNoEl fErrEira dE MaToS 01/11/20 a 31/10/21 01/11/21 a 30/11/21

14 5946776/1 EliZaBETH MariaNY c. TriNdadE 18/02/20 a 17/02/21 03/11/21 a 17/11/21 E 
03/01/a 17/01/22

15 12270/1 JUcEliNo cHaGaS dE BriTo 07/06/20 a 06/06/21 03/11/21 a 02/12/21
16 10189/1 cElia Maria PiNTo dE oliVEira 01/11/20 a 31/10/21 01/11/21 a 30/11/21
17 54186971/1 dolorES fErrEira TraMoNTiN 01/07/20 a 30/06/21 16/11/21 a 30/11/21
18 5009146/1 roSiNETE Vidal dE carValHo 16/07/20 a 15/07/21 01/11/21 a 30/11/21
19 3177530/1 oZiaS GUEdES dE aQUiNo 15/12/19 a 14/12/20 16/11/21 a 15/12/21
20 13293/1 JUlio cEZar PiNHEiro MorEira 01/10/20 a 30/09/21 16/11/21 a 15/12/21
21 57175425/2 JailToN BarroS SErEJo 24/09/20 a 23/09/21 03/11/21 a 02/12/21
22 5900253/1 TaTiaNa frEiTaS PaUlo 11/06/1/ a 10/06/18 24/11/21 a 23/12/21
23 12025/1 SEVEriNo JaNUario riBEiro BaTiSTa 22/10/20 a 21/10/21 03/11/21 a 02/12/21
24 5951976/ 1 daYaNNE f. daS NEVES SoBriNHo 11/11/20 a 10/11/21 15/11/21 a 14/12/21
25 5951982/ ciNTHia daNiEllE da SilVa 11/11/20 a 10/11/21 16/11/21 a 15/12/21
26 5942997/1 daNiEl SoUSa SilVa corrEia 05/07/20 a 04/07/21 30/11/21 a  29/12/21

 
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 lUcaS ViEira TorrES
 SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 716485

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
errata ao coNtrato Nº 91/2021 - Publicado no doE nº 34.734 em 
14/10/2021 Protocolo: 715785, pág. 59.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuária e Pesca, interino.

Protocolo: 716549
Portaria de diÁria Nº 617/2021- BENEficiário: leda Maria Viana 
Moreira

Protocolo: 716603

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 145/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE iTaiTUBa
oBJETo dE cESSÃo: 15 (quinze) BalcÕES rEfriGEradoS Para diS-
TriBUiÇÃo dE aliMENToS, EM aÇo iNoX, coM 03 cUBaS, ProTETor 
SaliVar, 01 corrE BaNdEJaS, PoTENcia: 1/4HP, TEMPEraTUra 0 À 6 
GraUS, diMENSÕES: 120X65X90cM; 20 (vinte) frEEZErS HoriZoNTaiS, 
01 TaMPa coM TraVaMENTo Por cHaVE, cESTo rEMoVÍVEl, aJUSTE 
dE TEMPEraTUra: (rESfriar/coNSErVar/coNGElar, PoTÊNcia: 140 
WaTTS, caPacidadE Para 295 liTroS, TENSÃo 127/220V, frEQUENcia 
60 HZ, PÉS aJUSTaVEiS; 10 (dez) foGÕES iNdUSTriaiS, corPo EMaco 
carBoNo, À GáS GlP, coM 4 BocaS (2 QUEiMadorES SiMPlES E 2 dU-
PloS dE BaiXa PrESSÃo), coM forNo E 10 (dez) BalaNÇaS ElETrÔNi-
caS, diGiTal, caP. 15KG.
daTa dE aSSiNaTUra: 14/10/2021
ViGÊNcia: 14/10/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 716439
terMo aditiVo a cessÃo de Uso Nº 032/2015

Termo aditivo: 2
cedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
cessionária:  Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras rurais de Santa 
Maria do Pará
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objeto: Prorrogar a vigência do Termo de cessão até 31/12/2025
data de assinatura: 14/10/2021
Vigência: 01/01/2022 até 31/12/2025
ordenador responsável: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 716436
terMo de cessÃo de Uso Nº 144/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE oEiraS do Pará
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola dE rodaS coM PlaiNa, 
80cV, cor: aZUl, ModElo: U80, SÉriE MoTor: c91303045a E 01 (UMa) 
carrETa aGrÍcola EM MadEira.
daTa dE aSSiNaTUra: 14/10/2021
ViGÊNcia: 14/10/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 716437
terMo de cessÃo de Uso Nº 143/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE aUGUSTo corrEa
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) carrETa aGrÍcola, EM MadEira.
daTa dE aSSiNaTUra: 14/10/2021
ViGÊNcia: 14/10/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 716583

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/1083818 alQUiSoN NEGrEiroS 
SilVa SÍTio raNcHo fEliZ 03,8853Ha ParaUaPEBaS 1583/2021

2021/1084115 aNTÔNio JoSÉ da SilVa cHacara GÊNESiS 11,0319Ha “ 1584/2021

2008/518023 aNTÔNio PErEira dE Sá SÍTio Sá 47,8259Ha “ 1585/2021

2009/13613 ENaNilToN fariaS dE 
aGUiar faZENda aGUiar 51,9150Ha “ 1586/2021

2009/13731 fraNciSco rocHa aGUiar faZENda SÃo 
fraciSco 73,3678Ha “ 1587/2021

2009/75786 JoSÉ aNcHiETa dE SoUZa SÍTio PaJEÚ 13,6580Ha “ 1588/2021

2009/757337 JoSÉ aParEcido doS 
SaNToS SÍTio alTo BoNiTo 55,1754Ha “ 1589/2021

2009/75730 JoSÉ GoMES PErEira SÍTio BoM JESUS 00,3719Ha “ 1590/2021

2021/1083859 JUVENal do NaSciMENTo SÍTio faMiliar 10,6856Ha “ 1591/2021

2021/1082927 liVaNi SaNToS ViEira SÍTio PrESENTE 
dE dEUS 00,6684Ha “ 1592/2021

2009/75477 PErMiNio riBEiro da 
SilVa SÍTio BUriTi 53,3573Ha “ 1593/2021

2008/557461 raiMUNdo filHo cUNHa. SÍTio SÃo rai-
MUNdo 53,7622Ha “ 1594/2021

2021/957884 SoliMar liMa da SilVa cHacra TaliSMa 00,7057Ha “ 1595/2021

2008/518037 clEYdEr aZEVEdo 
carValHo

ESTÂNcia SErra 
VErdE 89,8044Ha MaraBá 1596/2021

2009/13711 dJalMa riBEiro coElHo SÍTio SÃo fraN-
ciSco 53,8026Ha MaraBa/ParaUaPE-

BaS 1597/2021

2008/557578 fraNciSco roliM da 
cUNHa

faZENda dEUS 
ME dEU 51,7291Ha “ 1598/2021

2009/13590 JoSÉ ilToN riBEiro dE 
oliVEira SÍTio BoM JESUS 01,1060Ha MaraBa 1599/2021

2009/75486 PEdro alVES da SilVa SÍTio SÃo PEdro 50,9832Ha “ 1600/2021

2009/367052 ZacariaS rodriGUES 
da SilVa

SÍTio SoMBra da 
TardE 51,1825Ha “ 1601/2021

Belém(Pa), 14/10/20201
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 716347

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2015/253906 alMEriNda fErrEira dE 
SoUZa SÍTio caNTa Galo 83,8271Ha GarrafÃo do 

NorTE 1617/2021

Belém(Pa), 14/10/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/485419 JoSÉ GUrrÃo SÍTio aGaPE 01,7676Ha SÃo MiGUEl do 
GUaMá 1615/2021

Belém(Pa), 14/10/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE USo 
(ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal dE 
aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS dENoMiNado caMPo doUrado, 
localiZado No MUNicÍPio dE roNdoN do Pará, ao(S) iNTErESSa-
do(S) aBaiXo:

ProcESSo NoME árEa dENoMiNaÇÃo PorTaria

2021/753315 ValMir PErEira da SilVa 57,7773Ha SÍTio caJUEiro 1616/2021

Belém (Pa), 14/.10.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 716421

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo de coNtrato teMPorÁrio
EdiTal Nº 02/2020 - iTErPa, dE 05 dE JUNHo dE 2020 – PSS nº 002/2020
ParTES: instituto de Terras do Pará-iTErPa (concedente) e os abaixo re-
lacionados (contratados)
objeto: Prorrogações de contratos temporários autorizadas nos processos 
nºs 2020/97188/2020/224984/2021/1036200
não acarretando acréscimos de despesas ao erário.
Vigência: 15.10.2021 a 14.10.2022
Servidor: aNa caroliNa raMoS da SilVa – contrato nº 057/2020
Matricula nº 5957320/1
cargo: assistente administrativo
Servidor: aNdrÉ GUSTaVo caMPiNaS PErEira – contrato nº 070/2020
Matrícula nº 5957330/1
cargo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/
Engenheiro agrônomo
Servidor: arilSoN aNTÔNio da SilVa oliVEira – contrato nº 067/2020
Matrícula nº 55589520/3
cargo: Téc. em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/Geógrafo
Servidor: carla lorENa MElo fErrEira – contrato nº 061/2020
Matrícula nº 5957286/1
cargo: assistente administrativo
Servidor: cÉlia NaZarÉ MENdES dE SoUSa – contrato nº 066/2020
Matrícula nº 5935788/2
cargo: Técnico de administração e finanças/administrador
Servidor: dEYSE JUliaNa doS SaNToS corrEia – contrato nº 058/2020
Matrícula nº 5917813/2
cargo: assistente administrativo
Servidor: EMElYN lariSSa liMa da SilVa – contrato n° 060/2020
Matrícula nº 5957350/1
cargo: assistente administrativo
Servidor: EMErSoN ViNiciUS SilVa do NaSciMENTo – contrato nº 
071/2020
Matrícula nº 5930303/2
cargo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/
Engenheiro agrônomo
Servidor: HÉlio dE SoUZa MoraiS JUNior – contrato n° 068/2020
Matrícula nº 5931736/2
cargo: Téc. Em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/Geógrafo
Servidor: HUGo SaNToS dE SoUZa – contrato nº 078/2020
Matrícula nº 5911774/2
cargo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário fundiário/
Técnico Geodesia e Cartografia
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Servidor: iNGrid cáSSia PorTo liMa – contrato nº 069/2020
Matrícula nº 5957323/1
cargo: Téc.em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/Geógrafa
Servidor: lEidiaNE riBEiro MEdEiroS – contrato nº 075/2020
Matrícula nº 5938875/2
cargo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/
Engenheiro agrônomo
Servidor: lUciaNo carValHo frEiTaS – contrato nº 072/2020
Matrícula nº 5899147/3
cargo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/
Engenheiro agrônomo
Servidor: MarcoS faBricio da coSTa MaTToS – contrato nº 062/2020
Matrícula nº 5933216/3
cargo: assistente administrativo
Servidor: MarlY da SilVa MacHado – contrato nº 077/2020
Matrícula nº 5920165/2
cargo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário fundiário/
Técnico Geodesia e Cartografia
Servidor: MaTHEUS SilVa da SilVa – contrato nº 076/2020
Matrícula nº 5936876/2
cargo: assistente Técnico em desenvolvimento agrário fundiário/
Técnico Geodesia e Cartografia
Servidor: MaUro aNToNio caValEiro dE MacEdo rodriGUES – con-
trato nº 073/2020
Matrícula nº 5957270/1
cargo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/
Engenheiro agrônomo
Servidor: ViViaN cHriSTiNE NaSciMENTo coSTa – contrato nº 074/2020
Matrícula nº 5957318/1
cargo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/Enge-
nheiro agrônomo
Servidor: WaNda do Socorro MilEU da coSTa – contrato nº 059/2020
Matrícula nº 5149738/1
cargo: assistente administrativo
Servidor: WilliaM raYPlHaM PErEira coElHo – contrato nº 064/2020
Matrícula nº 5936414/2
cargo: assistente administrativo
ordENador rESPoNSáVEl: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS

Protocolo: 716494

diÁria
.

Portaria Nº 1578/2021 de 14/10/2021
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária,
nos municípios de Marabá/Parauapebas
Período: 18/10 a 16/11/2021 (29,5) diárias
Servidores:
-316.8085/1- Maria alzenora de almeida - Engº agrônomo
-5552.435/2- raimundo Socorro costa almeida- ass. Técnico-dEaf
-5956.627/1- Jefferson Barbosa da Silva- Ass. Técnico-DEAF
-316.9006/1- Paulo Edson da Silva alves- agrimensor
-7008.203/2- João felipe da Silva Martins- Técnico-dEaf
-5961.498/1- Yann Bruno Pereira assunção- ass. administrativo
-5903.089/4- leonardo Nascimento dos Santos Júnior- Técnico -dEaf
-5719.7740/1- ruy Guilherme ferreira de alcantara- Motorista
-5719.3369/1- ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior- Motorista
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 716285
Portaria Nº 1579/2021 de 14/10/2021

objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária, referente a en-
trega de Títulos
no município de São felix do Xingú/Pa
Período: 14 a 18/10/2021 (4,5) diárias
Servidores:
-5558.5968/2- Bruno de abreu Pereira (ass.administrativo)
-3170-225/1 - cleonice Silva rodrigues (auxiliar administrativo)
-5956-063/1- Hellen Siglia demétrio Barros (Técnico-dEaf)
-6039-083/3- Beatriz antunes Nunes (Técnico-dEaf)
-2042-363/1 - João Borges Prestes (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 716432

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 conhecimen-
to de quem possa interessar, a relação nominal dos profissionais habilitados e 
aprovados no curso de qualificação profissional para prestação de serviços de 
georreferenciamento, visando compor o Banco de credenciados do iTErPa, 
após cumprido o item “5.2”, alínea “a.2” do Edital nº 001/2021, publicado no 
doE nº 34.663 de 09 de agosto de 2021 e os demais requisitos obrigatórios 
para a obtenção do certificado de credenciado desta Autarquia.

ord. crEdENciado
1 aldEMar aMoriM dE alMEida
2 aNToNio daNiEl MElo da SilVa
3 aNToNio HUMBErTo dE MoUra
4 aNToNio NoNaTo corrEa doS rEiS

5 cilENa doS SaNToS MoY dE liMa
6 claUdEMir SiMiao MorEira
7 claUdio SaNToS MarTiNS dE rESENdE
8 clEBEr dE SoUZa oliVEira
9 clEBSoN raiMUNdo MESQUiTa Maia
10 dioGo GUErrEiro rEalE
11 EdiaNdErSoN raMoS rEGo da SilVa
12 EdiNaldo coElHo dE liMa
13 EdSoN aNcHiETa dE JESUS
14 EdSoN doS SaNToS rocHa
15 EliaN Maria SalES MarTiNS
16 EliEl VaScoNcElo dE oliVEira
17 ErBErTH SilVEira carValHo
18 faUSTo ScaPiNi
19 frEd NaZarENo MoNTEiro dE SoUZa
20 frEdErYco aUGUSTo PErEira EllErES
21 GilSoN PErEirEa da SilVa
22 HEBErTH riBEiro SaNToS
23 HEllEM criSTiNa TEiXEira rodriGUES
24 iTaNaY SaBiNo da SilVa
25 JEaN carloS rodriGUES
26 JoSÉ clEdSoN fEliPE dE MoraES
27 JoSÉ WilSoN rodriGUES dE SoUSa
28 JÚNior PErEira alVES
29 lEaNdro PErEira dE MoraiS
30 lEilToN da SilVa araUJo
31 liliaN coNcEiÇÃo TaVarES
32 liNdoMar BEZErra PErEira
33 loriNaldo araNHa MaciEl
34 lUiS carloS da coSTa caXiado
35 lUiS MarcElo dE alMEida caXiado
36 MarcElo BEZErra PErEira
37 MarcoS PaUlo MENdES
38 MarcUS daVi da SilVa BraSil
39 odilio dENiS alMEida NaSciMENTo
40 oSEiaS carValHo dE SoUSa
41 PaUlo roBErTo TrEViSo
42 rodriGo aUGUSTo fErrari
43 rodriGo rocHa da SilVa
44 rodriGo rocHa da SilVa
45 rÔMUlo PErEira daMaScENo da SilVa
46 roNEX SaNToS dE JESUS
47 SaMara da SilVa SoUZa
48 SEBaSTiÃo da coNcEiÇÃo diaS
49 SEBaSTiÃo TEiXEira da SilVa
50 TailaNE KElY coSTa draGo
51 WENdEl fraNKliN ciPriaNo da SilVa
52 WilSoN daNiEllETo dE HolaNda

Belém(Pa), 14.10.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa - coordenadora do comitê para análise 
de Gorreferenciamentos

Protocolo: 716586
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1ºterMo aditiVo
Processo 2020/163460
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 18/2020
Valor MENSal: r$ 2.440,00
Valor ToTal: r$ 29.280,00
ViGÊNcia: 14/10/2021 à 13/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de rEdEN-
ÇÃo
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses.
coNTraTado: MarcoS ViNiciUS PiNTo SaNToS
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral

Protocolo: 699237
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diÁria
.

Portaria: 6608/2021 objetivo: realizar levantamento e cadastramento de de-
tecção de Murcha da fusariose. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr 
WilSoN alEiXo ViToriNo (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 18/10/2021 
a 22/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716451
Portaria: 6609/2021 objetivo: realizar monitoramento das armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BraGaNÇa/Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 55586148/ 
fraNciSco TEodoro daS cHaGaS oliVEira JUNior (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 18/10/2021 a 18/10/2021. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716463
Portaria: 6586/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante na BR 222 
na Vila carne de Sol localizada no município de abel figueiredo e Bom 
Jesus do Tocantins para coibir o trânsito de animais e vegetais e seus sub 
produtos sem documentação sanitária. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: aBEl fi-
GUEirEdo/Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 7,5 diáriaS / 
16/10/2021 a 23/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716283
Portaria: 6587/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na BR 222 
(carne de Sol), no município de abel figueiredo, para coibir o trânsito 
de produtos e sub produtos de origem animal e vegetal. fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: aBEl 
fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5739012/UilTEr SoUZa caValcaNTE (TÉcNi-
co aGrÍcola) / 7,5 diáriaS / 16/10/2021 a 23/10/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 716288
Portaria: 6590/2021 objetivo: reunir com os servidores referentes aos 
procedimentos operacionais da educação sanitária nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
ParaGoMiNaS, roNdoN do Pará/Pa Servidor: rG 5906722 /KariNa 
cardoSo NUNES (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 11/10/2021 a 16/10/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716297
Portaria: 6592/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/
Pa Servidor: 54187187/MaciEl carValHo araUJo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 13/10/2021 a 16/10/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716309
Portaria: 6591/2021 objetivo: realizar a correção de coordenadas de geo-
referenciamento das propriedades rurais cadastradas no sistema SiaPEc.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: al-
TaMira,SaNTarÉM/Pa Servidor: 57223306/rÔMUlo alBUQUErQUE BaTiS-
Ta dE liMa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 14,5 diáriaS / 07/10/2021 a 
21/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716306
Portaria: 6588/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na BR 222 
(carne de Sol), no município de abel figueiredo, para coibir o trânsito de 
produtos e sub produtos de origem animal e vegetal. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoNiTo/Pa destino: aBEl fiGUEi-
rEdo/Pa Servidor: 5871026/ JoSE roBErTo PErEira SaNToS (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 16/10/2021 a 23/10/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716327
Portaria: 6598/2021 objetivo: coordenar trabalhos de cadastramento 
de produtores e propriedades rurais em parceria com secretarias muni-
cipais no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: aBaETETUBa/Pa destino: acará/Pa Servidor: 5948648/MaNoEl 
PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) / 5,5 diáriaS / 18/10/2021 a 
23/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716335
Portaria: 6596/2021 objetivo: realizar sacrifício de 04 equinos, sane-
amento de 11 propriedades rurais que vão ser uma faixa de 56 equídeos 
para coleta de amostra sanguínea e desinterdição em 04 propriedades ru-
rais no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 05870917/ aNdrE-
Za Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS 
/ 11/10/2021 a 16/10/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716341
Portaria: 6593/2021 objetivo: realizar captura e cadastro de abrigos de 
morcegos hematófagos em aréa de foco de raiva.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: acará/Pa Ser-
vidor: 54188832/ WElliToN doS SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 06/10/2021 a 10/10/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716316
Portaria: 6595/2021 objetivo: realizar fiscalização móvel na BR 222 
(carne de Sol), no município de abel figueiredo, para coibir o trânsito 
de produtos e sub produtos de origem animal e vegetal. fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa destino: aBEl 
fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5861500/dENiS claUdio SilVa do ESPiriTo 
SaNTo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 16/10/2021 
a 23/10/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716330

Portaria: 6599/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores e pro-
priedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: acará/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN doS 
SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 
18/10/2021 a 23/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716331
Portaria: 6594/2021 objetivo: realizar captura e cadastro de abrigos de 
morcegos hematófagos em aréa de foco de raiva no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94,art.145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: aca-
rá/Pa Servidor: 08400661/alTiNo diaS da coSTa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 06/10/2021 a 10/10/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716322
Portaria: 6606/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da 
soja. Será 0,5 diária por dia. a distância percorrida se dará por mais de 100 
km por dia e muitas vezes se locomovendo por estradas com difícil acesso. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa 
destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 57232464/iVaNi do Socorro BENi-
To MalcHEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 18/10/2021 a 
22/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716405
Portaria: 6605/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores e pro-
priedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
oEiraS do Pará/Pa destino: acará/Pa Servidor: 55585764/JoSE lUiS 
MoNTEiro MaGalHaES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS 
/ 18/10/2021 a 23/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716392
Portaria: 6607/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da 
soja. Será 0,5 diária por dia. a distância percorrida se dará por mais de 100 
km por dia e muitas vezes se locomovendo por estradas com difícil aces-
so. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/
Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 1565/dErGiVaN da SilVa BarBo-
Sa (colaBorador EVENTUal dE NiVEl 2) / 2,5 diáriaS / 18/10/2021 a 
22/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716410
Portaria: 6602/2021 objetivo: dar apoio na realização de cadastro de 
produtores e propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TailÂNdia/Pa destino:  acará/Pa Servidor: 783/ EVa 
doS SaNToS floriaNo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS 
/ 18/10/2021 a 23/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716371
Portaria: 6603/2021 objetivo: realizar planejamento e reunir para de-
finição de local no sentido de realizar capacitação de curso de inspeção 
de Produtos de origem Vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, caPaNEMa/Pa Servi-
dor: 54186915/Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 13/10/2021 
a 15/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716376
Portaria: 6600/2021 objetivo: realização de Vistorias Técnicas, para 
atendimento de metas do PPa/2021. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BoNiTo, iPiXUNa do Pará, SaNTa 
Maria do Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 05861497/ HaMil-
ToN alTaMiro NoNaTo da SilVa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 18/10/2021 
a 22/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716366
Portaria: 6601/2021 objetivo: realizar levantamento e cadastramento 
de detecção de Murcha da fusariose (foc r4T) no município. fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
XiNGUara/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 18/10/2021 a 22/10/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716367
Portaria: 6604/2021 objetivo: dar apoio administrativo na ação edu-
cativa com enfoque ao PEcEBT. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 5863619/ 
rEGiNa Maria PErEira dE oliVEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
0,5 diária / 15/10/2021 a 15/10/2021.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 716368
Portaria: 6597/2021 objetivo: Participar do fórum do Plano Estraté-
gico de febre aftosa, que trata da retirada de vacinação e análise de ris-
co à aftosa em campo Grande - MS. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caMPo GraNdE/MS. Servidor: 
5870593/ MElaNiE TEiXEira alVES caSTro (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 
19/10/2021 a 24/10/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716350
Portaria: 6576/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
BElTErra,PraiNHa,MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 54197572/ So-
loN PESSoa GodiNHo JUNior (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 
27/10/2021 a 29/10/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716130
Portaria: 6575/2021 objetivo: realizar cumprimento de metas estipula-
das pelo MaPa e pela adEPara referente aos Programas Sanitários da de-
fesa animal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/
Pa Servidor: 6045674/ fEliPE NoroNHa BraZ (MÉdico VETEriNário) 
/ 4,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 716126
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Portaria: 6574/2021 objetivo: dar apoio no atendimento em granja avícola 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caS-
TaNHal/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 55586131/PaUlo 
adriaNo da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 6,5 diáriaS / 09/10/2021 a 
15/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716124
Portaria: 6580/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos referi-
dos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MocaJUBa/Pa destino: BUJarU,coNcÓrdia do Pará,ToMÉ-aÇU/Pa Ser-
vidor: 54197827/ PaUlo JorGE ValENTE alMEida (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 15/10/2021 a 18/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716145
Portaria: 6577/2021 objetivo: Ministrar palestra sobre as ações da adE-
PARA nos processos de fiscalização de estabelecimentos que comercializam 
produtos de uso veterinário durante o evento “Encontro dos Médicos Ve-
terinários do Sudeste e Sul do Pará”,organizado pelo crMV/Pa” nos muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: MaraBá,XiNGUara/Pa Servidor: 54196744/alEXaNdrE MoUra 
cHaGaS (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 18/10/2021 a 22/10/2021. ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716136
Portaria: 6579/2021 Objetivo: Realizar “fiscalização volante nos municípios 
de Belterra, Prainha e Mojuí dos campos”.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa. destino: BElTErra,PraiNHa,Mo-
JUi doS caMPoS/Pa. Servidor: 57218065/ aNdrE rEalE SiMoES (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
27/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716141
Portaria: 6578/2021 objetivo: realizar sacrifício de 01 Equídeo.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa desti-
no: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/oZiaS PErEira dE SoU-
Za (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 26/10/2021 a 
26/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 716138
Portaria: 6582/2021 objetivo: realizar o levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 57188614 / HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 15/10/2021 a 15/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716234
Portaria: 6581/2021 objetivo: Participar do fórum do Plano Estra-
tégico de febre aftosa, que trata da retirada de vacinação e análise de 
risco à aftosa em campo Grande - MS.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caMPo GraNdE/MS Servidor: 
51855627/JEffErSoN PiNTo dE oliVEira (dirETor(a) dE dEfESa E 
iNSPEÇÃo aNiMal) / 5,5 diáriaS / 19/10/2021 a 24/10/2021.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 716227
Portaria: 6583/2021 objetivo: realizar monitoramento das armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 55586148/fraN-
ciSco TEodoro daS cHaGaS oliVEira JUNior (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 1,5 diária / 14/10/2021 a 15/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 716230
Portaria Nº 6568/2021 - adeParÁ, de 13 de oUtUBro 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 nº 2021/1078821  que  trata da revogação de 
cessão.
 rESolVE:
i. rEVoGar, a contar de 01 de outubro de 2021 a Portaria nº 4760/2010 
dE 27/12/2010, publicada no doE 31825 de 04 de janeiro de 2011 que ce-
deu o servidor MarcoS carValHo araGao, matrícula 57223142/1, ocu-
pante do cargo de fiscal Estadual agropecuário -Médico Veterinário para o 
Ministério de agricultura, Pecuária e abastecimento -MaPa.
ii. loTar o servidor no Serviço de inspeção Estadual -SiE 010, pelo perío-
do de 01 (um) ano, a contar de  01/10/2021 a 30/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 716701
Portaria Nº 6567/2021 - adeParÁ, de 13 de oUtUBro 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 nº 2021/1078664  que  trata da revogação de 
cessão.
 rESolVE:
i. rEVoGar, a contar de 01 de outubro de 2021 a Portaria nº 142/2021 de 
06/02/2020 publicada no doE 34.411 de 07 de fevereiro de 2020 que cedeu a 
servidora GraZiEla SoarES dE oliVEira cErViNSK, matrícula 5882753/3, 
ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário -Médica Veterinária para o 
Ministério de agricultura, Pecuária e abastecimento -MaPa.
ii. loTar  a servidora na UlSa de São domingos do araguaia, a contar 
de 01/10/21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 716702

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

Portaria
Portaria Nº 0732/2021 – 14/10/2021

a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, resolve: caNcElar, a partir de 13.10.2021, as férias 
regulamentares, concedida para mês de outubro/2021, conforme PorTaria 
Nº 0624/2021, publicada no d.o.E. nº 34.680 de 25/08/2021, ao empreg 

MaTricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉriaS
5953138/1 cElSo PaUlo afoNSo JUNior 20/2021 13.10.2021 a 02.11.2021

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente
Protocolo: 716503

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria Nº 1803/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo o PaE 2021/1004857, de 13 de setembro de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5955021/1 rafaEl GUSTaVo da SilVa liMa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 01/09/2021

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percen-
tual de 60% (sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5931813/2 JocilEY rodriGUES dE SoUZa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 14/10/2021

Belém, 14 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 716543

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
distrato a Pedido de serVidor

SErVidor: ciNTia Maria NaSciMENTo MoTTa
MaTrÍcUla: 5903230
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 18/10/2021
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS - diretoria de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 716267

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 01780/2021 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril de 2021 - GaB/
SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021. considerando as 
informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 2021/962666;
rESolVE:
i-SUBSTiTUir na Portaria n°01520/2021/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
doE n° 34.690 de 03 de setembro de 2021, o fiscal suplente do Contrato n° 
019/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa TEcH lEad SEr-
ViÇoS E coMÉrcio dE iNforMáTica lTda, o servidor Evaldo Pereira ribei-
ro, matrícula n° 57215455/1, pelo servidor Handerson rafael Braga rodri-
gues, Matrícula n° 5960919/1, a contar da data da publicação desta Portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
ii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 07 de outubro de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 716274

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 15.09.2021: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 28/10/2021 às 10:00 h (horário de Brasília)
15 de agosto de 2021.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 716553
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diÁria
.

Portaria Nº 1809/2021 - GaB/seMas 
14 de oUtUBro de 2021.

objetivo: Participação no Evento “Viii Encontro Nacional do cadastro am-
biental rural – car”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 17/10 a 22/10/2021 – 05 e ½ diárias.
Servidora:
- 57193040/4 - MaXiMira dE araUJo coSTa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente / diretora)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 716280
Portaria Nº 1791/2021 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Participação no Evento “Viii Encontro Nacional do cadastro am-
biental rural – car”, e em reunião técnica no instituto chico Mendes de 
conservação da Biodiversidade – icMBio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 17/10 a 22/10/2021 – 05 e ½ diárias.
Servidor:
- 57234130/1 - lUiZ EdiNElSoN cardoSo E cardoSo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente / assessor)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 716251
Portaria Nº 1750/2021 - GaB/seMas 

01 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar Visando licenciamento ambiental do empreendimento 
G r amorim Minerais Eireli, Processo n° 2021/4166, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 18/10 á 22/10/2021 – 04 e ½ diárias.
Servidoras:
- 5960930/ 1 - THoMaS adaN SilVa MoraES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5928746/2 - alaiN PaTricK MacEdo dE carValHo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5960914/1 - BrUNo alVES NoGUEira - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57235121/4- aNa lETicia NaSciMENTo ViaNa- (assistente administrativo)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 712484
Portaria Nº 1759/2021 - GaB/seMas 

04 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar Vistoria técnica para acompanhamento das obras de recuperação 
e pavimentação das rodovias Pa-370 e Transuruará, do Projeto Prodeir - SETraN.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém
destino: Santarém e Uruará/Pará
Período: 18/10 a 23/10/2021 – 05, ½ diárias.
Servidores:
- 5954867/1 - fEliPE MEirElES TEoBaldo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57228402/2 - flaViaNo roBErTo ViEira NETo- (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954972/1- aNa caSSia MEdEiroS araUJo- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57205082/3- PaTrÍcia dE oliVEira riBEiro- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 6403512/ 1- PaUla PriScila fErrEira GoMES-(Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 712775
Portaria Nº 1777/2021 - GaB/seMas 

06 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Sensibilização, mobilização, levantamento em campo e elabora-
ção no escritório para inscrição de car da agricultura familiar no municí-
pio de Bragança/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa
Período: 18/10 a 23/10/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5899270/ 2-aMaNda GaMa roSa (Tecnico em Gestao de Meio ambiente)
- 5955014/1 - aNa PaUla MoNTEiro alENcar (Tecnico em Gestao de 
Meio ambiente)
- 5955053/1 - rENaTa loPES dE HolaNda (Tecnico em Gestao de Meio ambiente)
- 80845193/1 -MarcElo SilVa aUZiEr (TEcNico EM GESTao dE aGro-
PEcUaria)
- 5654831/ 1 - EVaNdro dE SoUZa PaES BarrETo (MoToriSTa)
ordenador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão administra-
tiva e financeira

Protocolo: 714286

Portaria Nº 1770/2021 - GaB/seMas 
06 de oUtUBro de 2021.

objetivo: realizar procedimentos de vistoria técnica referente à renovação da licen-
ça de Operação de Terminal Revendedor Retalhista, verificação de condicionantes 
de licença de operação/análise riaa em Posto flutuante nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: Juruti e Terra Santa/Pa
Período: 18/10 a 23/10/2021 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5924514/ 2- MoEMa racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS- (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 54194174/ 3 - GlaUBEr NoNaTo fErrEira oliVEira- (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 714488
Portaria Nº 1789/2021 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Vistoria na área da Empresa castanhal Transmissora de Energia lTda.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: castanhal/Pa
Período: 21/10/2021 – ½ diária
Servidores:
- 5960954/1 - laYSE TEiXEira PiNHEiro - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 54187647/8 - ETiaNE dE SoUZa SilVa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 715174
Portaria Nº 1798/2021 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar procedimento de Vistoria Técnica em diversos processos 
de 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 Zona rural de itaituba/Pa
Período: 18/10 a 24/10/2021 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5949632/1 - GiSElli caSTilHo MoraES- (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5960951/1 - YUrYaNNE carValHo PiNTo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 715942
Portaria Nº 1812/2021 - GaB/seMas 

14 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimentos, localizados no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 18/10 a 21/10/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954964/1 - SUElEN MElo dE oliVEira - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954962/1 - aNa PaUla JUSTiNo dE faria - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57214856/1 - ErNildo cESar da SilVa SErafiM - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão administrativa de financeira.

Protocolo: 716658

NorMa
.

resoLUÇÃo coeMa Nº 168, de 04 de oUtUBro de 2021
aprova e dá publicidade às decisões referentes aos processos administra-
tivos de natureza punitiva julgados na 74ª reunião ordinária do conselho 
Estadual de Meio ambiente – coEMa.
o coNSElHo ESTadUal dE MEio aMBiENTE, no uso da atribuição que lhe con-
fere o art. 2º-c da lei 5.752, de 26 de julho de 1993, e suas alterações, e o 
disposto no §4º do art. 5º do decreto Estadual nº 59, de 08 de abril de 2019, e
coNSidEraNdo a 74ª reunião ordinária do coEMa, realizada em 04 de outubro 
de 2021, na qual foram julgados processos administrativos de natureza punitiva,
rESolVE:
art. 1º dar publicidade às decisões dos processos administrativos de na-
tureza punitiva, constantes do anexo Único desta resolução, julgados na 
74ª reunião ordinária do conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa, 
realizada em 04 de outubro de 2021.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PlENário do coNSElHo ESTadUal dE MEio aMBiENTE – coEMa, em 04 
de outubro de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Presidente do conselho Estadual do Meio ambiente do Pará



 diário oficial Nº 34.735  61 Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021

aNeXo ÚNico
 

ProcESSoS PUNiTiVoS JUlGadoS Na 74ª rEUNiÃo ordiNária do coEMa
(rEaliZada EM 04/10/2021)

1. Processo: 11194/2013
recorrente: cErPa cErVEJaria ParaENSE S/a

auto de infração: 2177/2013 - GErad.
decisão do coEMa: recurso não conhecido mantendo-se a penalidade de 30.000 (trinta mil) UPfs/Pa. 

2. Processo: 7264/2012
recorrente: aGroPEcUária SoNHo doUrado S/a

auto de infração: 2438/2012 - GEflor
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade de 4.000 (quatro mil) UPfs/Pa. 

3. Processo: 10084/2017
recorrente: SÃo doMiNGoS iNdÚSTria, coMÉrcio E NaVEGaÇÃo ldTa

auto de infração: 10057/2017 - GEflor
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade 250.000 (duzentas e cinquenta mil) 

UPfs/Pa. 
4. Processo: 13057/2015

recorrente: ValE S/a
auto de infração: 7244/2015 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade de 500.000 (quinhentas mil) UPfs/Pa. 
5. Processo: 41984/2016

recorrente: aNTÔNio aÉcio fErrEira
auto de infração: 9203/2016 - GEfaU

decisão do coEMa: recurso não provido mantendo-se a penalidade de 1.500 (mil e quinhentas) UPfs/Pa. 
6. Processo: 19034/2017

recorrente: ValE S/a
auto de infração: 4649/2017 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade de 50.000 (cinquenta mil) UPfs/Pa. 
7. Processo: 5916/2015

recorrente: a. c. aMoriM E cia lTda
auto de infração: 2578/2014 - GEflor

decisão do coEMa: recurso não conhecido mantendo-se a penalidade de 10.000 (dez mil) UPfs/Pa. 
8. Processo: 35351/2015

recorrente: rEfrY iNdÚSTria E coMÉrcio dE aliMENToS lTda - EPP
auto de infração: 8585/2015 - GErad

decisão do coEMa: recurso não conhecido mantendo-se a penalidade de 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa. 
9. Processo: 8306/2016

recorrente: MaNoEl dUarTE dE JESUS
auto de infração: 8141/2016 - GEfaU

decisão do coEMa: recurso não provido mantendo-se a penalidade de 600 (seiscentas) UPfs/Pa. 
10. Processo: 16575/2017

recorrente: fErNaNdo raMoS doS SaNToS
auto de infração: 4542/2017 - GErad

decisão do coEMa: recurso não conhecido mantendo-se a penalidade de 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa. 
11. Processo: 27925/2015

recorrente: J.M da cUNHa coMÉrcio lTda
auto de infração: 7812/2015 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade de 7.501 (sete mil quinhentas e uma) 
UPfs/Pa. 

12. Processo: 10029/2017
recorrente: SÃo doMiNGoS iNdÚSTria E coMÉrcio dE MÓVEiS

auto de infração: 10054/2017 - GEflor
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade de 30.000 (trinta mil) UPfs/Pa 

13. Processo: 35224/2015
recorrente: E. carValHo coMÉrcio E NaVEGaÇÃo lTda - PoSTo E carValHo

auto de infração: 7903/2015 - GErad
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade de 5.000 (cinco mil) UPfs/Pa. 

14. Processo: 379/2017
recorrente: HadEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEira

auto de infração: 8437/2016 - GEflor
decisão do coEMa: recurso não provido mantendo-se a penalidade de 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa. 

15. Processo: 11689/2014
recorrente: MadEirEira MadEVi lTda
auto de infração: 5606/2014 - difiSc

decisão do coEMa: recurso conhecido e parcialmente provido reduzindo a multa para 50.001 (cinquenta mil e uma) 
UPfs/Pa. 

16. Processo: 10075/2014
recorrente: SociEdadE foGáS lTda
auto de infração: 2462/2014 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo-se a penalidade de 100.000 (cem mil) UPfs/Pa. 

17. Processo: 42025/2014
recorrente: ViVo S/a

auto de infração: 2602/2014 - GErad
decisão do coEMa: recurso não conhecido mantendo-se a penalidade de 50.001 (cinquenta mil e uma) UPfs/Pa. 

18. Processo: 13155/2016
recorrente: fÉliX GoNÇalVES MiraNda
auto de infração: 3612/2016 – GEflor

decisão do coEMa: recurso não conhecido mantendo-se a penalidade de 7.501 (sete mil quinhentas e uma) UPfs/Pa. 

19. Processo: 313/2014
recorrente: Hc doS SaNToS E SaNToS E cia lTda

auto de infração: 6843/2013 - GErad
decisão do coEMa: recurso conhecido e parcialmente provido reduzindo a multa para 250 (duzentas e cinquenta) UPfs/

Pa. 

20. Processo: 36583/2015
recorrente: SÃo MiGUEl coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS lTda - ME

auto de infração: 8563/2015 - GErad
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 7.500 (sete mil e quinhentas) UPfs/Pa. 

21. Processo: 1891/2016
recorrente: Tofoli iNdÚSTria E coMÉrcio lTda

auto de infração: 7193/2015 - GEflor
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 3.000 (três mil) UPfs/Pa. 

22. Processo: 25450/2012
recorrente: coNSTrUTora EfEcE lTda
auto de infração: 1960/2012 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 50.000 (cinquenta mil) UPfs/Pa. 
23. Processo: 6558/2013

recorrente: JorGE c. araÚJo - ME
auto de infração: 2398/2012 - GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 2.500 (duas mil e quinhentas) UPfs/Pa. 
24. Processo: 30850/2010

recorrente: arcidio orNEla filHo
auto de infração: 4371/2010 - GEflor

decisão do coEMa: manter o valor da penalidade aplicada de 15.000 (quinze mil) UPfs/Pa.
25. Processo: 17955/2014

recorrente: iSaiaS daMaScENo
auto de infração: 4175/2014 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 20.000 (vinte mil) UPfs/Pa. 
26. Processo: 6921/2013

recorrente: JorGE c. araÚJo - ME
auto de infração: 2397/2012 - GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 7.500 (sete mil e quinhentas) UPfs/Pa. 
27. Processo: 40265/2016

recorrente: lUcilENo rodriGUES doS SaNToS
auto de infração: 7001/8319/2016 - GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 4.000 (quatro mil) UPfs/Pa. 
28. Processo: 36570/2015

recorrente: c. l. iNdÚSTria dE MadEiraS lTda
auto de infração: 7001/8635/2015 - GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 5.000 (cinco mil) UPfs/Pa. 
29. Processo: 17877/2014

recorrente: EdifriGo coMErcial E iNdUSTrial lTda
auto de infração: 2486/2014 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e parcialmente provido reduzindo a multa para 1.500 (mil e quinhentas) UPfs/Pa. 
30. Processo: 19525/2016

recorrente: rEPar rEciclaGEM iNdÚSTria dE rESÍdUoS aNiMaiS
auto de infração: 2433/2016 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e parcialmente provido reduzindo a multa para 1.500 (mil e quinhentas) UPfs/Pa. 
31. Processo: 39332/2012

recorrente: cEdrÃo MadEiraS da aMaZÔNia lTda
auto de infração: 2845/2012 - GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 15.000 (quinze mil) UPfs/Pa. 
32. Processo: 15930/2017

recorrente: GlaUBSoN daNiEl PorTilHo da SilVa
auto de infração: 9630/2017 - GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 15.000 (quinze mil) UPfs/Pa. 
33. Processo: 15282/2017

recorrente: BioPalMa da aMaZÔNia S/a – rEflorESTaMENTo iNdÚSTria E coMÉrcio
auto de infração: 4552/2017 - GErad

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido mantendo a multa de 2.000 (duas mil) UPfs/Pa. 
34. Processo: 10956/2017

recorrente: adriaNo liMa da coNcEiÇÃo
auto de infração: 10203/2017 - GEflor

Decisão do COEMA: determinar que os equipamentos apreendidos nos autos sejam confiados a Luiz Gonzaga Euriques na 
qualidade de fiel depositário.
35. Processo: 13579/2014

recorrente: SErraria TiMBoraNa lTda
auto de infração: 5993/2014 – GEflor

decisão do coEMa: não provimento do pedido de revisão e manutenção da penalidade aplicada de 50.001 (cinquenta mil 
e uma) UPfs/Pa.

36. Processo: 7550/2011
recorrente: JadErci cESar cardoSo
auto de infração: 817/2011 – GErfaU

decisão do coEMa: parcial provimento do pedido de revisão reduzindo a penalidade para 250 (duzentas e cinquenta) 
UPfs/Pa.

37. Processo: 9102/2017
recorrente: PaUlo lEoNilSo fadEl

auto de infração: 9853/2017 - GEflor
decisão do coEMa: improcedência da autuação e arquivamento dos autos.

38. Processo: 16249/2014
recorrente: iriNEU caSTro dE aSSiS
auto de infração: 3088/2014 - GErad.

decisão do coEMa: improcedência da autuação e arquivamento dos autos. 

39. Processo: 30948/2010
recorrente: JoSÉ MaToGroSSo SoUZa coSTa

auto de infração: 3519/2010 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
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40. Processo: 32392/2013
recorrente: GENira MaraNHÃo dE carValHo

auto de infração: 6242/2013 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

41. Processo: 21456/2012
recorrente: BENEdiTo fErrEira GoMES

auto de infração: 3841/2012 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

42. Processo: 14566/2011
recorrente: SHEll BraSil lTda

auto de infração: 4828/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

43. Processo: 35151/2013
recorrente: SUPErMiX coNcrETo S/a
auto de infração: 2368/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
44. Processo: 32917/2013

recorrente: diSTriBUidora EQUador dE ProdUToS dE PETrÓlEo lTda
auto de infração: 6241/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
45. Processo: 34948/2013

recorrente: M. N. dE oliVEira MEira - ME
auto de infração: 4344/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
46. Processo: 14985/2014

recorrente: GrEGGio MiTiMaNN MadEiraS lTda-ME
auto de infração: 6511/2014 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
47. Processo: 34071/2011

requerido: JaHYr SEiXaS GoNÇalVES aGroiNdUSTrial S/a
auto de infração: 3832/2011 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
48. Processo: 29907/2013

recorrente: SaNTa Maria MadEiraS lTda
auto de infração: 6703/2013 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
49. Processo: 28764/2011

recorrente: fraNciNEia rodriGUES da cUNHa
auto de infração: 4275/2011 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
50. Processo: 9289/2014

recorrente: NEW TiMBEr aGENciaMENTo E EXPorTaÇÃo dE MadEiraS lTda
auto de infração: 6698/2014 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
51. Processo: 34953/2012

recorrente: iPÊ MadEiraS lTda.
auto de infração: 3799/2012 - GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
52. Processo: 9156/2016

recorrente: SErViÇo aUTÔNoMo dE áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS
auto de infração: 07869/2016 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
53. Processo: 62590/2006

recorrente: clUBE caMPESTrE ParQUE do aÇaÍ
auto de infração: 267/2006 - dirad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
54. Processo: 21665/2013

recorrente: fraNciSco carloS arNoUr dE JESUS
auto de infração: 5931/2016 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
55. Processo: 8862/2014

recorrente: NEW TiMBEr aGENciaMENTo E EXPorTaÇÃo dE MadEiraS lTda - ME
auto de infração: 6699/2014 - GlEfor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
56. Processo: 25955/2009

recorrente: MadEirEra caNaÃ lTda.
auto de infração: 781/2009 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
57. Processo: 371475/2008

recorrente: PorTo SEGUro TraNSPorTE E NaVEGaÇÕES lTda.
auto de infração: 252/2008 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
58. Processo: 38912/2013

recorrente: MadEirEira ValEriENcE - EPP
auto de infração: 6637/2013 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

59. Processo: 2237/2011
recorrente: clEaN GESTÃo aMBiENTal SErViÇoS lTda

auto de infração: 3328/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

60. Processo: 2778/2014
recorrente: alBEroNE doS SaNToS SilVa

auto de infração: 6502/2014 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

61. Processo: 6561/2013
recorrente: rEBElo & BEllard lTda
auto de infração: 2034/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
62. Processo: 29891/2013

recorrente: SoarES E MEdEiroS lTda - ME
auto de infração: 6712/2013 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
63. Processo: 47065/2008

recorrente: BrUNo fraZÃo dE oMENa
auto de infração: 1450/2008 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
64. Processo: 172571/2007

recorrente: fraNciSca BEZErra dE oliVEira
auto de infração: 464/2007 - dirad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
65. Processo: 34388/2015

recorrente: JoÃo cEZario coSTa MElo
auto de infração: 7592/2015 - GEfaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
66. Processo: 7509/2010

recorrente: aNToNio BroNi dE VaScoNcEloS JUNior
auto de infração: 2975/2010 - GEfaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
67. Processo: 422527/2008

recorrente: caiBa iNdÚSTria E coMÉrcio S/a
auto de infração: 1801/2008 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
68. Processo: 1572/2012

recorrente: cESar BUSNEllo
auto de infração: 3586/2011 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
69. Processo: 359449/2007

recorrente: raiMUNdo NoNaTo daMaScENo
auto de infração: 1010/2007 - dirad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
70. Processo: 418193/2007

recorrente: GUaScor do BraSil lTda
auto de infração: 1166/2007 - dirad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
71. Processo: 6259/2014

recorrente: NoVacoM rEflorESTadora iNdÚSTria E coMÉrcio MadEiraS lTda
auto de infração: 6623/2014 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
72. Processo: 11544/2014

recorrente: aNToNio SoarES do NaSciMENTo
auto de infração: 2467/2014 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
73. Processo: 24480/2012

recorrente: SidErÚrGica iBÉrica S/a.
auto de infração: 2084/2012 - GEflor.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
74. Processo: 6955/2011

recorrente: M. r. doS S. araÚJo - EPP.
auto de infração: 2692/2011 - GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
75. Processo: 32188/2013

recorrente: dirEcioNal diaMaNTE EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda.
auto de infração: 6021/2013 - GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
76. Processo: 33023/2014

recorrente: XiNGUara iNdÚSTria E coMÉrcio.
auto de infração: 2355/2014 - GErad.

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
77. Processo: 1433/2014

recorrente: cErÂMica VErMElHa iNdÚSTria E coMÉrcio lTda.
auto de infração: 6962/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
78. Processo: 8400/2011

recorrente: PoSTo SÃo SEBaSTiÃo coMÉrcio dE coMBUSTÍVEl lTda
auto de infração: 1872/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
79. Processo: 1013/2016

recorrente: rEKa iNdÚSTria coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda
auto de infração: 7665/2015 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

80. Processo: 30478/2015
recorrente: coMPaNHia docaS do Pará

auto de infração: 3250/2015 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

81. Processo: 21319/2011
recorrente: rENaScEr coMÉrcio dE MadEiraS lTda - ME

auto de infração: 4424/2011 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 
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82. Processo: 9446/2016
recorrente: EXMaN EXPorTadora dE MadEiraS aMaZÔNica lTda

auto de infração: 3388/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

83. Processo: 12534/2011
recorrente: GlaUTEMir fraNciSco MENdoNÇa da SilVa

auto de infração: 3406/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

84. Processo: 615/2014
recorrente: iNfEl iNdÚSTria dE foNTE dE ENErGia lTda

auto de infração: 6061/2013 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

85. Processo: 25470/2014
recorrente: roNdoBEl iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS lTda

auto de infração: 7110/2014 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

86. Processo: 4562/2016
recorrente: SEMaSa iNdÚSTria E coMÉrcio E EXPorTaÇÃo dE MadEiraS lTda

auto de infração: 3382/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

87. Processo: 12387/2013
recorrente: NaZarÉ coMErcial dE aliMENToS E MaGaZiNE lTda

auto de infração: 2100/2013 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

88. Processo: 29872/2013
recorrente: BalESTrEri E caPPElari lTda

auto de infração: 6714/2013 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

89. Processo: 4808/2011
recorrente: PoSTo SÃo JoSÉ dE riBaMar

auto de infração: 2587/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

90. Processo: 6830/2011
recorrente: MaTadoUro dorETTo lTda
auto de infração: 3870/2011 - GEMaM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
91. Processo: 34600/2013

recorrente: d. MoUra & J. MoUra lTda
auto de infração: 5974/2013 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
92. Processo: 23264/2011

recorrente: rESidENcE PalacE HoTEl lTda-ME
auto de infração: 4797/2011 - GEMaM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
93. Processo: 9055/2015

recorrente: frEldo alTHErio calado
auto de infração: 7406/2015 - GEfaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
94. Processo: 9827/2017

recorrente: GUaMá TraTaMENTo dE rESÍdUoS lTda
auto de infração: 10016/2017 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
95. Processo: 35553/2010

recorrente: ViGia ProdUToS do Mar lTda
auto de infração: 1729/2010 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
96. Processo: 14676/2015

recorrente: GENário GaMa da SilVa
auto de infração: 7226/2015 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
97. Processo: 30061/2010

recorrente: SilVio loPES fErNaNdES
auto de infração: 3375/2010 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
98. Processo: 7603/2011

recorrente: coNdoMÍNio rESidENcial Sol NaScENTE
auto de infração: 3343/2011 - GEMaM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
99. Processo: 21720/2011

recorrente: coMÉrcio E iNdÚSTria dE MadEiraS diViNÓPoliS
auto de infração: 4133/2011 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

100. Processo: 9380/2011
recorrente: clEaN GESTÃo aMBiENTal SErViÇoS GEraiS lTda.

auto de infração: 3349/2011 - GEMaM
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

101. Processo: 24558/2011
recorrente: aUTo PoSTo TaMBUrY lTda

auto de infração: 1797/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

102. Processo: 18182/2010
recorrente: friGorÍfico MararU lTda
auto de infração: 1843/2010 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

103. Processo: 21151/2013
recorrente: aUTo PoSTo faMa lTda.
auto de infração: 6581/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
104. Processo: 20005/2013

recorrente: flY aÇaÍ do Pará iNdÚSTria dE aliMENToS E BEBidaS
auto de infração: 6363/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
105. Processo: 13961/2016

recorrente: r. S. K. iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS EirEli - ME
auto de infração: 7001/8909/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

106. Processo: 28304/2013
recorrente: iMErYS rio caPiM caUliM S/a

auto de infração: 3750/2013 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

107. Processo: 19124/2014
recorrente: ViVo S/a

auto de infração: 2499/2014 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

108. Processo: 33348/2014
recorrente: XiNGUara iNdÚSTria E coMÉrcio

auto de infração: 4084/2014 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

109. Processo: 17615/2016
recorrente: MailSoN dE frEiTaS MoUra

auto de infração: 7001/8781/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

110. Processo: 6845/2011
recorrente: MaTadoUro dorETTo lTda - ME

auto de infração: 3869/2011 - GEMaM
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

111. Processo: 42757/2016
recorrente: JoSMar GilSoN dE oliVEira MaToGroSSo coSTa

auto de infração: 4322/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

112. Processo: 7488/2010
recorrente: caSa da roÇa iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdUToS Para NUTriÇÃo

aNiMal lTda.
auto de infração: 1550/2010 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
113. Processo: 4629/2011

recorrente: SociEdadE GrEEN VillE rESidENcE ii
auto de infração: 2768/2011 - GEMaM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
114. Processo: 37068/2011

recorrente: dENdÊ do TaUá S/a
auto de infração: 4301/2011 - GEMaM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
115. Processo: 12375/2013

recorrente: l. S. EMPrEENdiMENToS lTda - ME
auto de infração: 2342/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
116. Processo: 33638/2010
recorrente: lUciaNo PaTEl

auto de infração: 2987/2010 - GEfaU
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

117. Processo: 7269/2012
recorrente: flora florESTa do araGUaia coNSErVaS aliMENTicioS lTda

auto de infração: 1907 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

118. Processo: 31356/2011
recorrente: iNdalMa iNdÚSTria E coMÉrcio lTda - EPP

auto de infração: 1829/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

119. Processo: 1387/2012
recorrente: coNdoMÍNio rESidENcial caSTaNHEira

auto de infração: 3982/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

120. Processo: 10322/2012
recorrente: PErEira E rUfiNo PEÇaS E acESSÓrioS lTda

auto de infração: 4844/2012 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

121. Processo: 18720/2013
recorrente: JESUÍNo dE SoUZa liMa - EMPrEENdiMENTo ModErNic

auto de infração: 6187/2013 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

122. Processo: 21822/2010
recorrente: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa

auto de infração: 2557/2010 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

123. Processo: 8384/2011
recorrente: a. GoMES dE liMa E cia lTda

auto de infração: 4014/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
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124. Processo: 28695/2013
recorrente: EdUardo coSTa coElHo
auto de infração: 6129/2013 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
125. Processo: 1988/2012

recorrente: NaTUra coMÉrcio E PEScado lTda
auto de infração: 3660/2012 - GEfaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
126. Processo: 24341/2010

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SalVaTErra
auto de infração: 2645/2010 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
127. Processo: 13264/2009

recorrente: PoSTo iccar lTda
infração: 1565/2009 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
128. Processo: 244364/2007

recorrente: WilSoN GoMES dE oliVEira
auto de infração: 375/2007 - difaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
129. Processo: 21864/2011

recorrente: MadEirEira riBEiro lTda
auto de infração: 4401/2011 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
130. Processo: 3065/2015

recorrente: a. M. JÚNior MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda - ME
auto de infração: 2758/2015 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
131. Processo: 2824/2015

recorrente: TraNSPorTE dElla VolPE S.a
auto de infração: 6967/2015 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
132. Processo: 17880/2014

recorrente: TEcNoPraG lTda
auto de infração: 2482/2014 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
133. Processo: 335928/2007

recorrente: aTiVo aliMENToS lTda
auto de infração: 448/2007 - diSUP

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
134. Processo: 27769/2011

recorrente: alESSaNdro alESSi caMPoS
auto de infração: 4782/2011 - GEfaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
135. Processo: 3321/2012

recorrente: MadEirEira NoVa ESPEraNÇa
auto de infração: 3411/2011 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
136. Processo: 18194/2011

recorrente: lUBrificaNTES araGUaia
auto de infração: 4736/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
137. Processo: 1967/2017

recorrente: f. J. coMÉrcio E iNdÚSTria dE MadEiraS lTda - ME
auto de infração: 8166/2016 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
138. Processo: 7318/2014

recorrente: NoVacoN rEflorESTadora iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
auto de infração: 2455/2014 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
139. Processo: 33025/2011

recorrente: WilToN SaNToS BriTo
auto de infração: 4611/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
140. Processo: 8742/2013

recorrente: BEraca SaBara QUiMicoS E iNGrEdiENTES S.a.
auto de infração: 2056/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
141. Processo: 26080/2010

recorrente: PaUlo MarTiNS dE aNdradE
auto de infração: 3316/2010 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
142. Processo: 8383/2011

recorrente: TaBaQUEira iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
auto de infração: 1875/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

143. Processo: 6203/2010
recorrente: SiMÃo coSTa daMaScENo
auto de infração: 1345/2009 - GEfaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

144. Processo: 10327/2012
recorrente: JoÃo VicENTE BraBo fErNaNdES

auto de infração: 3996/2012 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

145. Processo: 15637/2013
recorrente: alaN diaS carValHo

auto de infração: 6165/2013 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

146. Processo: 15732/2012
recorrente: K. r. MadEiraS lTda

auto de infração: 2055/2012 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

147. Processo: 7550/2010
recorrente: MarcoS arÃo MoNTEiro BaTiSTa

auto de infração: 2974/2010 - GEfaU
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

148. Processo: 21086/2011
recorrente: METa EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda

auto de infração: 1525/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

149. Processo: 1409/2012
recorrente: MiNEradora E TraNSPorTadora clara lTda

auto de infração: 1877/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

150. Processo: 14992/2014
recorrente: SaNTa JUlia iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS lTda - ME

auto de infração: 6845/2014 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

151. Processo: 9012/2011
recorrente: a.M.S coSTa E cia lTda ME - aGrodaN

auto de infração: 4015/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

152. Processo: 19687/2012
recorrente: SidErUrGica NorTE BraSil S.a. - SiNoBraS

auto de infração: 2080/2012 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

153. Processo: 31853/2011
recorrente: TElHa VErMElHa lTda

auto de infração: 1843/2011 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

154. Processo: 7022/2016
recorrente: forTE coMÉrcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo

auto de infração: 3432/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente. 

155. Processo: 16203/2016
recorrente: dEUSdETH alMEida da SilVa

auto de infração: 8912/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

156. Processo: 12893/2016
recorrente: i BarrETo MadEiraS EirEli - ME

auto de infração: 8712/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

157. Processo: 8165/2015
recorrente: PUJaNTE TraNSPorTE lTda

auto de infração: 174/2015 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

158. Processo: 21759/2011
recorrente: riBEiro MadEiraS lTda
auto de infração: 4404/2011 - GEMaM

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
159. Processo: 38590/2012

recorrente: l. criSTiNa dUarTE - ME
auto de infração: 3744/2012 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
160. Processo: 27809/2011

recorrente: coMPaNHia TÊXTil dE caSTaNHal
auto de infração: 1815/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
161. Processo: 33042/2011

recorrente: TraNSPorTES BErToliNi lTda
auto de infração: 1851/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
162. Processo: 10262/2009

recorrente: diSTriBUidora dE carNES EQUaTorial lTda
auto de infração: 1562/2009 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
163. Processo: 25951/2009

recorrente: aUTo PoSTo PacHEco lTda
auto de infração: 1620/2009 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

164. Processo: 29968/2015
recorrente: MarcoS aUrÉlio GoUVEa laGES

auto de infração: 7910/2015 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

165. Processo: 3697/2012
recorrente: alfrEdo JacoB GaNTUSS filHo

auto de infração: 3986/2012 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
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166. Processo: 5093/2014
recorrente: coNSTrUTora coNSÓrcio BElo MoNTE

auto de infração: 2448/2014 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

167. Processo: 41292/2013
recorrente: Sall iNcorPoradora lTda

auto de infração: 6972/2013 - GErad
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

168. Processo: 10955/2016
recorrente: V E o corrEia coMÉrcio dE MadEiraS

auto de infração: 8902/2016 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

169. Processo: 30950/2010
recorrente: aQUiNo MarrEiro - ME
auto de infração: 2660/2010 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
170. Processo: 31119/2015

recorrente: NorTE TradiNG oPEradora PorTUária lTda
auto de infração: 8567/2015 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
171. Processo: 3099/2015

recorrente: GUaraNTÃ coMÉrcio dE MadEira SErrada lTda
auto de infração: 2765/2015 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
172. Processo: 3796/2013

recorrente: alMEiriN iNdUSTrial lTda
auto de infração: 5972/2013 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
173. Processo: 15660/2014

recorrente: SErrariia SM lUiZ lTda - ME
auto de infração: 6874/2014 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
174. Processo: 23943/2007

recorrente: a. o. GEMaQUE - ME
auto de infração: 565/2007 - diSUP

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
175. Processo: 14568/2012

recorrente: BriTo E Barra lTda
auto de infração: 4319/2012 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
176. Processo: 7143/2013

recorrente: EdiValdo rodriGUES caBral
auto de infração: 4495/2013 - GEfaU

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
177. Processo: 7570/2010

recorrente: JoÃo MaEBErG
auto de infração: 3251/2007 - diSUP

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
178. Processo: 8145/2015

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TailÂNdia
auto de infração: 2889/2015 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
179. Processo: 13033/2013

recorrente: ToPo ENGENHaria lTda
auto de infração: 5914/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
180. Processo: 24324/2011

recorrente: aUTo PoSTo Sol lTda
auto de infração: 1798/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
181. Processo: 34088/2011

recorrente: XiNGU iNdÚSTria E coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE
MadEiraS lTda

auto de infração: 3827/2011 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

182. Processo: 3392/2011
recorrente: MaNoEl BarBoSa MaGNo
auto de infração: 4182/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
183. Processo: 36467/2011

recorrente: NoVa Era (cHUrraScaria TUcUrUVi)
auto de infração: 4812/2011 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
184. Processo: 6475/2016

recorrente: PolPaS do BaiXo aMaZoNaS iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
auto de infração: 7900/2016 - GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
185. Processo: 6247/2014

recorrente: NoVacoM rEflorESTadora iNdÚSTria E coMÉrcio MadEiraS lTda
auto de infração: 6736/2014 – GEflor

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

186. Processo: 266/2014
recorrente: carVoPar coMÉrcio E TraNSPorTE dE carVÃo VEGETal lTda

auto de infração: 6053/2013 - GEflor
decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

187. Processo: 16650/2010
recorrente: aUTo PoSTo JaNio lTda
auto de infração: 1934/2010 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
188. Processo: 28515/2012

recorrente: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aNaNiNdEUa
auto de infração: 1983/2012 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.
189. Processo: 27484/2014

recorrente: ciBraSa
auto de infração: 2537/2013 - GErad

decisão do coEMa: prescrição intercorrente.

Protocolo: 716290

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de doaÇÃo Nº 045/2021
OBJETO: Transferência para o donatário de produtos e subprodutos flores-
tais (madeira serrada), conforme PaE N° 2021/804615.
doador: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNaTário: cooperativa de catadores de Materiais reciclados amigos lix 
- cooPaliX, cNPJ: 38.417.627/0001-15.
ViGÊNcia: Prazo previsto no programa, projeto ou plano apresentado 
pelo donatário.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/1993, lei federal nº 
9.605/1998, lei Estadual nº 5.887/1995 e decreto Estadual nº 204/2019.
SiGNaTárioS: José Mauro de lima Ó de almeida - Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade e Silvia cristina oliveira correa – Presi-
dente da cooPaliX.

Protocolo: 716529
eXtrato do terMo de doaÇÃo Nº 049/2021

oBJETo: Transferência para o donatário de madeira em tora, conforme 
PaE N° 2021/804615.
doador: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
DONATÁRIO: Nordisk Timber Eireli, CNPJ: 04.990.321/0001-31.
ViGÊNcia: Prazo previsto no programa, projeto ou plano apresentado 
pelo donatário.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/1993, lei federal nº 
9.605/1998, lei Estadual nº 5.887/1995 e decreto Estadual nº 204/2019.
SiGNaTárioS: José Mauro de lima Ó de almeida - Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade e Náia de Barros lamounier Guer-
ra – Diretora da Nordisk.

Protocolo: 716517
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 589 de 07 de oUtUBro de 2021
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 8.633 de 19 de junho de 2018, que 
cria a Gratificação de Desempenho de Gestão Ambiental – GDGA, regula-
mentada pelo decreto nº 2.205 de 10 de outubro de 2018.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1.127 de 16 de outubro de 2018, que 
constitui a comissão de avaliação de desempenho do idEflor-Bio, 
responsável por coordenar o processo de execução e avaliação das metas 
institucionais e dos servidores do instituto, referente à GdGa; e
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 270 dE 17 de junho de 2021, que torna 
público as Metas para avaliação institucional do idEflor-Bio do oitavo 
ciclo de avaliação, compreendido no período de 1º de março de 2021 a 30 
de junho de 2021, referente ao processo de avaliação de desempenho,
rESolVE:
artigo 1º – Homologar os resultados da avaliação das Metas institucionais 
do idEflor-Bio, referente ao 8º ciclo de avaliação, na forma do Quadro 
anexo a esta Portaria.
Artigo 2º – A Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD do Ideflor-
Bio divulgará através do site do IDEFLOR-Bio (www.ideflorbio.pa.gov.br) 
os resultados e os esclarecimentos para o desenvolvimento da avaliação.
artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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aNeXo
GratiFicaÇÃo de deseMPeNHo de GestÃo aMBieNtaL

Período de avaliação: 01/03/2021 – 30/06/2021

METaS iNSTiTUcioNaiS iNforMadaS PElaS dirEToriaS
dirEToria  METa(S) JUSTificaTiVa  coNcEiTo

aScoM

divulgar o idEflor-Bio nas nossas re-
des sociais, como Facebook, Instagram 

e site do instituto.
Meta cumprida. 60

divulgar o idEflor-Bio para imprensa, 
como televisão, rádios, jornais on-line 

e impressos.
Meta cumprida. 60

cPl

1-dar andamento/providências em 
85% dos processos, elaborando as 
minutas dos editais de licitação em 
conformidade com os respectivos 

Termos de referência encaminhados 
pelos setores demandantes.

Meta cumprida. 60

2- Encaminhar para a aScoM, para 
publicação dos avisos e resultados das 

licitações no site do Ideflor-Bio.
Meta cumprida. 60

dGaf

Palestra Presencial ou Virtual, em 
comemoração ao “dia das Mães” 

sob o tema: “o papel materno nesse 
momento de Pandemia da covid-19. 
Mulheres se desdobrando em tempos 

de isolamentos”.

Meta cumprida. 60

ddf

Meta 1: Elaboração do marco regu-
latório para coleta de sementes nas 
Unidades de conservação Estaduais.

Meta cumprida. 60

Meta 2: Elaboração de ferramenta 
dinâmica de organização documental 

da ddf.
Meta cumprida. 60

dGBio

1. Elaboração do diagnóstico do Meio 
físico para subsidiar recategorização e 
a criação de Unidades de conservação 

no município de Bragança/Pa.

Meta cumprida. 60

2. Elaboração do relatório Biológico 
para subsidiar a criação de Unidades de 
conservação da Natureza na Gleba São 
Benedito, nos municípios de Jacarea-

canga e Novo Progresso.

Meta cumprida. 60

dGfloP

Elaboração e envio ao GaB do Plano de 
Uso dos recursos advindos das conces-
sões florestais federais, para o repasse 
dos recursos financeiros proporcionais 
a produção das concessões florestais 

do Serviço florestal Brasileiro ao Pará.

Meta cumprida. 60

dGMUc

Elaboração de 01 (uma) minuta de por-
taria de designação de fiscais para as 
Unidades de conservação Estaduais.

Meta cumprida. 60

realização de 01 (uma) capacitação 
com os servidores da dGMUc.

Meta cumprida. 60

Escritório regional 
Baixo amazonas i

Elaborar 02 (dois) mapas com a distri-
buição espacial das propriedades dos 

agricultores atendidos pelo ProSaf no 
município de aveiro e Belterra.

Meta cumprida. 60

Escritório regional 
Baixo amazonas ii

1 - Palestra virtual sobre produção de 
mudas de castanha-do-Brasil para 

técnicos e produtores dos Municípios 
de almeirim, Monte alegre, alenquer, 

Óbidos e oriximiná.

Meta cumprida.
 

60

2 . Elaboração de um folder com 
informações técnicas sobre a Balateira 

(Manilkara bidentata).

Meta cumprida.
 

60

Escritório regional 
carajás

Elaborar (01) um folder sobre calda 
sulfocálcica.

Meta cumprida.
60

Escritório regional 
Xingu

Meta 1 - realizar “dia de campo” 
Implantação de Sistemas Agroflorestais 

comerciais, com orientação técnica 
em definição de arranjo agroflorestal, 
balizamento, correção da acidez do 

solo, coveamento, adubação formulada 
com NPK e plantio.

Meta cumprida. 60

fUNdEflor

Elaborar fluxogramas das modalidades 
de aplicação de recursos Gestão direta 

(Pregão Eletrônico) e convênio com 
intuito de padronizar os atos adminis-
trativos para execução dos recursos 

pelo Fundeflor.

Meta cumprida. 60

GaBiNETE

conferir e encaminhar 50% dos 
processos de entidades externas que 

dão entrada de maneira física no 
setor protocolo do instituto, que após 
digitalizados e inseridos no PaE são 

entregues no Gabinete.

Meta cumprida. 60

Nci

Prestação de contas de recursos 
próprios, FCA e Fundeflor ao Tribunal 

de contas do Estado do Pará.
Meta cumprida. 60

realizar conformidades e análises de 
no mínimo 90% dos processos encami-

nhados ao controle interno.
Meta cumprida. 60

NGEo

1. Elaborar o monitoramento de focos 
de calor nas Unidades de conser-

vação com maior susceptibilidade a 
queimadas.

Meta cumprida. 60

NTi

atender, em até 01 (um) dia, 85%, dos 
chamados criados no sistema GlPi no 

quadrimestre de avaliação de março de 
2021 a junho de 2021.

Meta cumprida. 60

desenvolver página web de cadastro 
em conjunto com a dGBio.

Meta cumprida. 60

NUPlaN

Elaborar planilha comparativa dos 
gastos orçamentários e financeiro das 
ações finalísticas do Ideflor-Bio no pe-
ríodo de janeiro a maio dos exercícios 

2020/2021.

Meta cumprida. 60

ProJUr

criação de um acervo digital - local 
e na Nuvem - contendo: legislação 
ambiental, administrativa, Pareceres 

Jurídicos e despachos - Projur 
idEflor-Bio

Meta cumprida. 60

Protocolo: 716208
Portaria Nº 590 de 07 de oUtUBro de 2021

a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 13 da lei nº 8.633 de 19 de junho 
de 2018, que cria a Gratificação de Desempenho de Gestão Ambiental – 
GdGa, regulamentada pelo decreto nº 2.205 de 10 de outubro de 2018.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1.127 de 16 de outubro de 2018 e 
PorTaria Nº 35 de 10 de fevereiro de 2019, que dispõem sobre a criação 
e a composição da comissão de avaliação de desempenho do idEflor-
Bio, responsável por coordenar o processo de execução e avaliação das 
metas institucionais e dos servidores do instituto, referente à GdGa;
rESolVE:
artigo 1º – Tornar público as Metas para avaliação institucional do instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, pre-
vistas para o nono ciclo de avaliação, compreendido no período de 1º de 
JUlHo a 31 de oUTUBro de 2021, referente ao processo de avaliação de 
desempenho, conforme anexo único que faz parte desta Portaria.
artigo 2º – o resultado das metas será apresentado pela comissão de ava-
liação através de relatório específico das atividades realizadas.
artigo 3º – a comissão de avaliação de desempenho divulgará através do site 
do idEflor-Bio (www.ideflorbio.pa.gov.br) as novas metas estabelecidas.
artigo 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

GratiFicaÇÃo de deseMPeNHo de GestÃo aMBieNtaL
Período de avaliação: 01/07/2021 – 31/10/2021

METaS iNSTiTUcioNaiS

dirEToria METa(S) descrição

Gabinete

Elaborar documento técnico 
enfatizando a gestão do idE-
flor-Bio nos anos de 2019, 

2020 e 2021.

face em 16 de abril de 2022, o idEflor-Bio 
completar 15 anos de existência, e almejar-se 
celebrar a referida data com o lançamento do 

documento/livro que relate a história do instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, desde a sua criação, estrutura, 
recursos financeiros e trabalhos desenvolvidos, ao 

longo deste tempo.
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Procuradoria Jurídica

ProJETo Para a ElaBoraÇÃo 
dE liVro coMEMoraTiVo 
aoS 15 aNoS do idEflor-

Bio.

colaborar na confecção do livro com os conteúdos 
pertinentes a esta ProJUr.

assessoria de comunicação contribuir com o livro sobre os 
15 anos do idEflor-Bio.

a aScoM, vai contribuir na elaboração e divulgação 
do livro sobre os 15 anos do instituto.

Núcleo de Planejamento articula-
ção e Projetos Especiais

Elaborar as contribuições ao 
projeto de elaboração do livro 
comemorativo aos 15 anos do 
Ideflor-Bio, no que diz respeito 
ao NUPlaN e suas competên-

cias básicas.

Descrever as principais finalidades e competências 
do Nuplan na vigência da lei nº 6.963, de 16 de 
abril de 2007 e após restruturação ocorrida por 

meio da lei nº lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
no que diz respeito ao NUPlaN.

Núcleo de controle interno

Produção de documento que 
fará parte do Projeto do livro 

elaborado pela dGBio em 
comemoração dos 15 anos do 

idEflor-Bio em 2022.

Trata-se de documento a ser elaborado coletiva-
mente por todas as diretorias, Núcleos, regionais 
e Setores do idEflor-Bio em comemoração aos 
15 anos do instituto. Nesse sentido, o controle 

interno realizará a sua contribuição relatando quais 
as funções desempenhadas e o marco legal de 

criação do setor

realizar conformidade e análise 
de no mínimo 90% dos proces-

sos encaminhados ao setor

as conformidades deverão ser realizadas diaria-
mente, em todos os processos encaminhados ao 

setor para esta finalidade, atendendo as prioridades 
solicitadas.

Núcleo de Tecnologia da infor-
mação

atender, em até 01 (um) dia, 
85%, dos chamados criados no 
sistema GlPi no quadrimestre 
de avaliação de Julho de 2021 

a outubro de 2021.

Trabalhar com soluções da tecnologia da informação 
para os problemas diários aos nossos servidores 

deste instituto diariamente da maneira mais rápida 
e eficaz possível.

Núcleo Geotecnologias

aplicação de metodologia de 
monitoramento de focos de 
queimadas nas unidades de 

conservação estaduais consi-
deradas de maior sensibilidade 

a incêndios

Para atendimento desta meta, o Núcleo de 
Geotecnologias executará rotina de monitoramento 

de focos de calor nas Unidades de conservação 
Estaduais, geração de relatórios de monitoramento 
de ocorrências e envio dos respectivos relatórios às 
gerências das Unidades de conservação afetadas.

Suporte na elaboração dos 
produtos cartográficos do Livro 
comemorativo aos 15 anos do 

idEflor-Bio

Em alusão ao aniversário de 15 anos do idEflor-
Bio, o qual ocorrerá em 16 de abril de 2022, será 

elaborado um documento que contará a história do 
instituto. Nesse contexto o NGEo contribuirá com 
os produtos cartográficos do referido documento.

comissão Permanente de licitação

1- dar andamento/providências 
em 85% dos processos, elabo-
rando as minutas dos editais 
de licitação em conformidade 
com os respectivos Termos de 
referência encaminhados pelos 

setores demandantes.

Meta 1: realização de todos os atos em consonân-
cia com a lei de licitação 8666/93.

2- Encaminhar para a aScoM, 
para publicação dos avisos e 
resultados das licitações no 

site do idEflor-Bio.

Meta 2: Será enviado a aScoM o aviso de realiza-
ção de licitação, e após a conclusão do certame, é 
encaminhado para a aScoM o termo de homologa-
ção, para dar publicidade no site do idEflor-Bio.

Escritório regional carajás

1 - apresentar os trabalhos de-
senvolvidos de recomposição 
florestal, ações inerentes ao 
desenvolvimento do ProSaf. 
(projeto de implantação de 

Sistemas Agroflorestais Comer-
ciais) pelo regional carajás, a 

partir de 2017.

descrição dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Escritório regional de Marabá/ idEflor-Bio sobre a 
implantação dos sistemas agroflorestais comerciais, 

como estratégia de recuperação de áreas degra-
dadas nos Municípios de atuação desse regional 

desde 2017.

Escritório regional Xingu
firmar acordo de cooperação 

Técnica com município de 
Medicilândia

o acordo de cooperação Técnica com município de 
Medicilândia tem o objetivo de fomentar projetos 
de recuperação de áreas alteradas no município 
de Medicilândia, com a implantação de Sistemas 

agroflorestais- SAF´s, a partir da mútua cooperação 
técnica entre idEflor-Bio e PMM para atender 

neste calendário agrícola ( julho de 2021 a junho 
de 2022) a demanda de 30 famílias de agricultores 
familiar no referido munícipio com preparo de 1 ha 
de área mecanizada por família, capacitação dos 
agricultores, implantação de viveiros e produção 
de mudas e assessoramento técnico das ações 

descritas no Plano de Trabalho.

Escritório regional Baixo ama-
zonas i

2. Criar 01 (um) perfil na rede 
social instagram para o ErBai.

O Marketing Digital é uma necessidade no momento 
atual em que as pessoas estão vivendo. E ele não 
se aplica apenas para vendas ou comércio, tanto 
que Órgãos públicos estão cada vez mais imersos 
nesses processos digitais, principalmente por meio 

das redes sociais, para divulgar as suas ações 
para milhares de cidadãos que possuem contas em 
redes sociais distintas, especialmente no Facebook, 
Twitter e instagram, sendo que por meio delas, as 
pessoas interagem, contam seu dia a dia, fazem 

elogios e críticas, por sua vez, os órgãos públicos, 
utilizam as plataformas digitais para informar, pres-

tar atendimento à população e dar transparência 
a gestão pública. E entre tantas redes sociais, o 
instagram se destaca, por ser um aplicativo de 

fotos e vídeos, de conexão praticamente imediata 
se comparadas a um texto, porque as imagens 
são facilmente compreendidas. Por essa razão, 

foi escolhida o instagram como rede social para a 
criação de perfil do ERBAI, a qual proporcionará o 

acesso à população, a todas as ações desenvolvidas 
pelo Escritório regional Baixo amazonas i.

Elaborar um capítulo que 
conte a trajetória do Escritório 
regional do Baixo amazonas 
–ErBa1 no desenvolvimento 
de suas atribuições, junto à 

diretoria de desenvolvimento 
florestal – ddf, para a compo-
sição do livro que fará alusão 

aos 15 anos de história do 
instituto de desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará (idEflor–

Bio).

Elaborar um capítulo que conte a trajetória do 
Escritório regional do Baixo amazonas –ErBa1 
no desenvolvimento de suas atribuições, junto 
à diretoria de desenvolvimento florestal – ddf, 

para a composição do livro que fará alusão aos 15 
anos de história do instituto de desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará 

(idEflor–Bio).

Escritório regional Baixo ama-
zonas ii

Elaboração de documento 
técnico referente ao Escritório 
regional Baixo amazonas ii 

(ErBa ii)

A presente meta justifica-se pelo fato de que o 
idEflor-Bio completará 15 anos no próximo ano, 
onde haverá uma narrativa, através de um livro, de 
toda a sua história, que tem sido de fundamental 

importância para a preservação ambiental no 
Estado do Pará. Para tanto, iremos elaborar um 

documento técnico sobre o ErBa-ii, narrando a sua 
trajetória, com ilustrações fotográficas, a fim de que 
a população paraense possa conhecer um pouco de 

todo o trabalho desenvolvido na região.

diretoria de Gestão administrativa 
e financeira

Elaboração de documento 
referente a dGaf- diretoria 
de Gestão administrativa e 

financeira, visando a confecção 
do livro comemorativo dos 15 

anos do idEflor-Bio.
 

descrever as contribuições da dGaf para elabora-
ção de livro, que conte a história do idEflor-Bio, 

desde sua criação, em relação a Gestão de Pessoas, 
recursos financeiros, logística, materiais e patrimô-

nio ao longo dos seus 15 anos.
 

diretoria de Gestão e Monitora-
mento de Unidades de conservação

contribuir com a elaboração do 
projeto de elaboração de livro 
comemorativo dos 15 anos do 

idEflor-Bio.

contribuir com o projeto da dGBio.

Elaborar minuta de instrução 
Normativa sancionando o novo 

“roteiro Metodológico para 
Elaboração do Plano de Manejo 
de Unidades de conservação 

Estaduais”, que será formulado 
pela dGMUc.

a dGMUc deve formular nos próximos meses um 
novo roteiro metodológico para a elaboração de 
planos de manejo das unidades de conservação 

estuais. o documento resultante desse empreendi-
mento precisa ser administrativamente validade e 
normalizado para ter efetividade e eficácia em sua 
implementação. Por este motivo, considera-se a iN 

o estado de culminância do objetivo proposto.

Elaboração de minuta de ins-
trução Normativa sancionando 
a revisão dos eixos de gestão e 
um novo modelo de Poa, que 
serão formulados no âmbito 

da dGMUc.

a dGMUc deve estabelecer nos próximos meses 
uma revisão dos atuais eixos de gestão que estru-
turam seus Planos operacionais anuais (Poas), a 
fim de influir mais clareza e eficiência no processo 
de planejamento de suas ações. o resultado desse 
empenho deve alcançar efetividade mediante sua 
validação, com a publicação da iN ora proposta.

diretoria de Gestão de florestas 
Públicas de Produção

apresentação de contribuições 
na elaboração coletiva do livro 

para a comemoração dos 
15 anos do idEflor-Bio em 
2022. o documento deverá 
ser elaborado coletivamen-
te por todas as diretorias, 

Núcleos, regionais e Setores 
do idEflor-Bio sendo a meta 
a entrega das contribuições 

relacionadas a dGfloP.

conforme determinação da presidência do instituto, 
considerando que o Projeto do livro, para a co-

memoração dos 15 anos do idEflorBio em 2022 
deverá ser documento elaborado coletivamente por 
todas as diretorias, Núcleos, regionais e Setores do 
idEflor-Bio, a meta será a entrega de contribui-
ções pela diretoria. conforme informações do GaB 
antes do prazo final de entrega, serão realizadas 2 
(duas) reuniões, ainda sem data estabelecida, com 

o intuito da realização de ajustes necessários.
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diretoria de Gestão da Biodi-
versidade

1 - Estudos de conservação 
da Biodiversidade no Estado 

do Pará / idEflor-Bio (Versão 
Preliminar).

descrição dos estudos elaborados e executados 
pelo GBio / dGBio / idEflor-Bio a partir do ano 

de 2015.

2. Estudos da Sociobiodiversi-
dade no Estado do Pará / idE-
florBio (Versão Preliminar).

descrição dos estudos elaborados e executados pelo 
GSBio / dGBio / idEflor-Bio a partir ano de 2015.

diretoria de desenvolvimento 
florestal

1. Elaboração de um Histórico 
dos projetos da diretoria / idE-
flor-Bio (Versão Preliminar).

1. detalhamento das etapas e processos dos proje-
tos elaborados e executados pela diretoria / ddf / 

idEflor-Bio a partir do ano de 2015.

2. Promover um curso de atu-
alização sobre o Novo código 

florestal.

realização de um curso sobre o Novo código 
florestal Brasileiro com o objetivo de oportunizar 
uma atualização e nivelamento para os técnicos 
do idEflor-Bio enfatizando as linhas de ação do 

instituto.

fundo de desenvolvimento 
florestal

Elaborar capítulo sobre o fUN-
dEflor para compor o livro 
comemorativo de 15 anos do 

idEflor-Bio.

Elaborar capítulo sobre o fUNdEflor para compor 
o livro comemorativo de 15 anos do idEflor-Bio 

com ênfase na criação, estrutura e resultados 
alcançados pelo fundo.

Elaborar fluxograma de Diárias 
com intuito de padronizar 

os atos administrativos para 
aplicação dos recursos pelo 

fUNdEflor.

Elaborar fluxograma de Diárias para padronizar o 
entendimento e agilizar os procedimentos adminis-

trativos internos.

Protocolo: 716203
Portaria Nº. 598 de 08 de oUtUBro de 2021

art. 1º – autorizar o servidor israel alves de oliveira, matrícula nº 
57207773, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 01155598451, Categoria AD, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
na área de abrangência do Escritório regional Xingu, no período de 06/10 
a 31/12
/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 716171

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 602 de 08 de oUtUBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – Cargo: Jefferson Moreira Espirito Santo - 57233266 - 
Gerente
PTrES: 798370
fonte: 0661
Elemento: 3.33.90.30.. r$  4.000,00 (quatro mil reais)
ação: 188.886
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 601 de 08 de oUtUBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: Gil Mendes Sales - 57204719 - assessor
PTrES: 798370
fonte: 0661
Elemento: 3.33.90.30.. r$  4.000,00 (quatro mil reais)
ação: 188.886
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 716167

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 603 de 13 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1127685 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar da ii reunião de intermediação de acordo de pesca do 
camarão na ilha Palheta
origem: Belém-Pa
destino: Muaná-Pa
Período: 15 a 17/10/2021
Servidor: fábio campos Pamplona ribeiro -5950420 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 600 de 08 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1094184 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Seleção de beneficiários para preparo de área e instalação de 
viveiros institucionais
origem: altamira-Pa
destino: Porto de Moz e Gurupá-Pa
Período: 04 a 08/10/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 599 de 08 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1093895 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Entrega de insumos, produção de mudas agroflorestais nos vi-
veiros São Francisco e Ramal Esperança, seleção de beneficiários nessas 
comunidades. reunião institucional com a Prefeitura Municipal e SEMPa 
para definir ações e responsabilidades do PROSAF
origem: altamira-Pa
destino: Uruará-Pa
Período: 18 a 22/10/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 596 de 08 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme 
abaixo, para o município de Juruti-Pa, de18 a 22/10/2021:

Servidor objetivo
Peterson Silva de Sousa, matrícula  nº 5953423, cargo 

de Técnico em Gestão ambiental. Realização da Oficina de Validação do Diagnóstico Rural 
Participativo – drP.carla regina Sousa Tavares, matrícula nº 57209466, 

ocupante do cargo de assistente administrativo.
Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 54187118, 

cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1084568 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 597 de 08 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de  Medicilândia-Pa, de 25 a 27/10/2021:

Servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula nº 

5923512, cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Seleção de beneficiários para preparo de área, cadastro padrão e 

produção de mudas agroflorestais.
cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 900265, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 

institucional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1086340 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 594 de 08 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de rurópolis-Pa, de 26 a 29/10/2021:

Servidor objetivo
Peterson Silva de Sousa, matrícula nº 5953423, cargo 

de Técnico em Gestão ambiental. Realização da Oficina de Validação do Diagnóstico Rural 
Participativo – drP.carla regina Sousa Tavares, matrícula nº 57209466, 

ocupante do cargo de assistente administrativo.
Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 54187118, 

cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1084753 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 548 de 08 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1050792 e art. 145 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: apoiar atividades de demarcações para sinalização das áreas 
que receberão ações de infraestrutura no PESaM
origem: São Geraldo do araguaia-Pa
destino: Belém-Pa
Período: 03 a 16/10/2021 - 13,5 (treze e meia) diárias
Servidor: carla andrya Silva de oliveira - 5942874 - auxiliar operacional
 Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 716157

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1487/2021 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.726, PUBLicada eM 06.10.2021

oNde LÊ: QUaNTidadE dE diáriaS: 14(quatorze) de alimentação e 
14(quatorze) de pousada
Leia-se: QUaNTidadE dE diáriaS: 14(quatorze) de alimentação e 
15(quinze) de pousada
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 716363
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 179/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. 
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da cédula de 
identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, 
e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-GaB 
iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, 
nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto de 
Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) 
Senhor(a) carla criSTiNa arrUda fraNÇa do carMo, Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 001.836.352-05, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
execução de atividades educacionais como docente da disciplina língua 
Brasileira de Sinais, no curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, aprovado pela resolução n°396/2021 - coNSUP, cujo valor total 
é r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 716163
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 180/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente e 
domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE 
reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, 
ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 
14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-
GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, 
nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto de Ensino de 
Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) Senhor(a) carla 
daNiElE NaSciMENTo da coSTa, Mestre, inscrita no cPf sob o nº 
005.133.752-52, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina inglês i, no curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução n°396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 716169
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 182/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador (a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente e 
domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE 
reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, 
ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 
14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-
GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, 
nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto de Ensino 
de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) Senhor(a) 
WaNdo diaS MiraNda, doutor, inscrita no cPf sob o nº 594.033.492-04, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
da disciplina Políticas Públicas de Segurança Pública, no curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução n°396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 716179

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 181/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente e 
domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE 
reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, 
ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 
14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-
GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, 
nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto de Ensino de 
Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) Senhor(a) JorGE 
lUiZ araGÃo SilVa, Mestre, inscrita no cPf sob o nº 442.725.612-00, rG 
nº 27253, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais 
como docente da disciplina Violência, criminalidade e Prevenção, no 
curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução n°396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 716176

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 180/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 180/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 716172
TErMo dE raTificaÇÃo ao TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 182/2021-SE-
GUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 182/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 716184
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 181/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 181/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 716189
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 179/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 179/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 716164

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o diretor e ordenador de despesas do FisP, no uso de suas atribui-
ções legais e após a constatação da regularidade dos atos procedimen-
tais e em face da decisão adotada pelo pregoeiro do fiSP, atinente ao 
Processo licitatório nº 2021/143259 na modalidade Pregão Eletrônico nº 
09/2021-fiSP, que tem como objeto aquisição de 01 (um) veículo au-
tomotor, tipo “furgão”, conforme especificações do termo de referên-
cia, e que tinha por escopo atender as necessidades do Núcleo de inteli-
gência da Polícia civil do Estado do Pará/Pa, rESolVE:
01 - dEclarar como fracaSSado o referido certame, conforme teor da 
ata constante nos autos do processo licitatório em epígrafe;
02 - rEMETEr os autos ao Núcleo de inteligência da Polícia civil do Estado 
do Pará / PCPA, a fim de que sejam adotadas as medidas que entender 
cabíveis.
Belém, 13 de outubro de 2021.
MarcElo aMaro da GaMa - TEN cEl QoPM
diretor e ordenador de despesas do fiSP

Protocolo: 716260
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diÁria
.

Portaria Nº 1516/2021-saGa
oBJETiVo: Para Visita Técnica.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): rEdENÇÃo E XiNGUara/Pa
PErÍodo: 13 à 22.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09 (nove) de pou-
sada
SErVidorE(S): SGT PM JoaQUiM dE MaToS BarrEira JÚNioro, Mf: 
5795230-1
SGT PM lidiaNE NUNES TENÓrio, Mf: 54193073
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidorE(S):Maria criSTiNa foNSEca dE carValHo, Mf: 57207763
Mário raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 321993720
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1517/2021-saGa
oBJETiVo: Para Visita Técnica.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa iZaBEl/Pa
PErÍodo: 30.09.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidorE(S): SGT PM JoaQUiM dE MaToS BarrEira JÚNioro, Mf: 
5795230-1
SGT PM lidiaNE NUNES TENÓrio, Mf: 54193073
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidorE(S):Mário raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 321993720
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1518/2021-saGa
oBJETiVo: Para Visita Técnica.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo MiGUEl do GUaMa E SaNTa Maria do Pará/Pa
PErÍodo: 03 à 06.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidorE(S): SGT PM JoaQUiM dE MaToS BarrEira JÚNioro, Mf: 
5795230-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidorE(S):PaTricia MilENa TorrES raiol , Mf: 5950003
SÔNia Maria QUarESMa PaiVa, Mf: 5095441-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1519/2021-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo: 27.09.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidorE(S): Sd PM diEGo criSTHiaN SaNTa roSa riBEiro, Mf: 
6039155-2
SGT PM raNGEl fErrEira VElaSco, Mf: 57199749-1
cB PM lUÍS GUSTaVo do NaSciMENTo, Mf: 57222288-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1520/2021-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TailÂNdia E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 01 à 10.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidorE(S):iVaNildo PErEira doS SaNToS, Mf: 700657
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1521/2021-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caNaÃ doS caraJáS E ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 14 à 16.09.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidorE(S):cláUdio lUciaNo MoNTEiro dE oliVEira, Mf: 
5420407-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1522/2021-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BaiÃo E MocaJUBa/Pa
PErÍodo: 22 à 23.09.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidorE(S): cB PM lUciaNo ViTor dE SoUZa crUZ, Mf: 54193235-1
cB PM cHarlES adriaNo roSário SaNTaNa, Mf: 54193184-1

cB PM NEHEMiaS PEiXoTo SoarES, Mf: 57222471-1
cB PM aNToNio diEGo SilVa NaSciMENTo, Mf: 4219147-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1523/2021-saGa
oBJETiVo: para participar da operação “Segurança Por Todo Pará”..
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 26 à 30.09.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidorE(S): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628
SGT PM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
SGT PM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
SGT PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 716206

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

rEfErÊNcia: Processo nº. 2021/331649 – Pregão Eletrônico SrP nº 
009/2021-SEGUP/Pa
aSSUNTo: administrativo. revogação de licitação. aquisição de equipa-
mento de menor potencial ofensivo – dispositivo elétrico incapacitante e 
cartuchos de lançamento de dados para atender as necessidades dos ór-
gãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, 
bem como o convênio nº 907362/2020 - Programa Nacional de Enfrenta-
mento da criminalidade Violenta (PNEcV) do o MiNiSTÉrio da JUSTiÇa E 
SEGURANÇA PÚBLICA, de acordo com as condições e especificações técni-
cas constantes no Termo de referência, anexo i deste Edital.
coNSidEraNdo a nota técnica da Presidente da comissão Permanente 
de licitação especialmente no que se refere a inconsistências detectadas 
no Termo de referência, assim como divergência nos valores de preços;
coNSidEraNdo que a mudança acarretaria em uma readequação do pre-
ço estimado da contratação, sendo necessária nova cotação de preços;
CONSIDERANDO que as especificações do objeto a ser adquirido, torna-
se mais vantajoso a participação de empresas estrangeiras de forma a 
garantir a maior participação de licitantes e ainda em respeito ao princípio 
constitucional da legalidade que preside os atos administrativos e mais os 
fundamentos acima descritos, que obedecem o interesse público, resolvo, 
no âmbito da minha competência legal com fundamento no art. 49, caput, 
da lei federal Nº. 8.666/93.
rEVoGar, por razões de interesse público decorrente de fato superve-
niente o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2021, 
cujo objeto encontra-se em epígrafe;
i – dETErMiNar a sua baixa nos cadastros do Sistema integrado de ad-
ministração de Serviços Gerais – SiaSG em decorrência da revogação da 
licitação;
ii - PUBliQUE-SE.
iii - arQUiVE-SE.
Belém, 07 de outubro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa
SEGUP/Pa

Protocolo: 716694

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 059/2021- ePPM – Nomear o MaJor QoPM rG 27344 
MarcElo alEXaNdrE loPES MacHado como fiscal do TEd nº 001/2021 
– PMPa x SEac. Belém/Pa, 06/10/2021. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM, comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 716422
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 213/2021 –ccc/PMPa: 
NoMEar o 1º TEN QoaPM idENilSoN GaSPar dE carValHo em substi-
tuição ao MaJ QoPM rG 20991 EdiNEi GoMES doS SaNToS, como fiscal 
do contrato administrativo n.º 027/2021 – ccc/PMPa, lote 2 Marabá/lote 
7- Parauapebas, celebrado entre a PMPa e a Empresa Nr PErEira coMÉr-
cio dE áGUa EirEli;MaNTEr o 1° SGT PM rG 32953 HaNaNNEl alMEida 
coSTa; Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação; regis-
tre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 14 de outubro de 2021;ricar-
do do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213;chefe do centro 
de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 716221
Portaria de FaLeciMeNto Nº 090/2021 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 1º SGT PM 
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rr rG 9715 JoSÉ roBErTo GoÉS coSTa, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 30 de agosto de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 067595 01 55 2021 4 00502 048 0187881 71, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 02 de setembro de 2021, apresentada e 
arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 1º SGT PM rr rG 9715 JoSÉ 
roBErTo GoÉS coSTa, em virtude do seu falecimento na data 30 de 
agosto de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 30 de agosto de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 716588

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 889/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, áTila SaNToS 
HaNEMaNN, caP PM, Mf 5911347/1, do efetivo do (a) cENTro dE 
rEaBiliTaÇÃo/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 890/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ricardo 
BraGa dE aMoriM, MaJ PM, Mf 57197955/2;, do efetivo do (a) lad/
cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 892/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ilca PaTricia 
caldaS cardoSo, MaJ PM, Mf 57202799/2, do efetivo do (a) USa iV/
cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 893/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, fáBio JoSÉ 
SilVa raYol, TEN cEl PM, Mf: 57553601, do efetivo do (a) 7ª SEÇÃo do 
EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 894/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, lUiS MarcElo 
Biloia da SilVa, cEl PM, Mf 5773784/1, aJUdaNTE GEral da PM; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 895/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, EdValdo 
rodriGUES dE MEdEiroS, MaJ PM, Mf 5887640/1, do efetivo do (a) 
corcPr V; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Portarias de coNcessÃo – erratas
Portaria Nº 818/21-dGa/sUP FUNdos, publicada no doE nº 
34.732, de 13oUT21, que autorizou a concessão de suprimento de fundos 
em favor do cPc ii; onde se ler, suprido: HElio PaiXÃo dE MoraES, TEN 
cEl PM, Mf 5820065/1; leia-se: JUNiSo HoNoraTo E SilVa, cEl PM, Mf 
5614805/1; ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portarias de coNcessÃo – seM eFeito
Portaria Nº 751/21-dGa/sUP FUNdos, publicada no doE nº 
34.732, de 13oUT21, que autorizou a concessão de suprimento de fundos 
em favor do ciaP/dGP; MoTiVo: rESTriÇÃo do cPf do SUPrido No 
SiafEM; ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel 
QoPM.

Protocolo: 716372

diÁria
.

Portaria Nº 1904/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: São Miguel do Guamá-Pa; Período: 08 a 10/10/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM 
Herbson fernando Santos Silva; cPf: 858.836.972-91; Valor: r$ 633,00. 
Sd PM danilo correia Galeão; cPf: 525.933.712-34; Valor: r$ 633,00. 
Sd PM Elielson corrêa Pereira; cPf: 015.154.022-58; Valor; r$ 633,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 1905/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: alagoas-al; Período: 18/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM charllenton 
alberto Machado Vieira; cPf: 401.047.372-04; Valor: r$ 5.934,60. cB 
PM rui Wellington da Paixão amoras; cPf: 746.222.772-04; Valor: r$ 
5.380,80. Sd PM rafael da Silva costa; Valor: r$ 5.380,80.ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data.

Portaria Nº 1906/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Maranhão-Ma; Período: 18/10 a 12/11/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM rudivaldo 
Pantoja abreu; cPf: 735.510.152-87; Valor; r$ 5.934,60. cB PM Kleber 
Gemaque cardoso; cPf: 887.709.152-53; Valor; r$ 5.380,80. cB PM Kaio 
fernando Jardim figueiredo; cPf: 007.048.132-62; Valor: r$ 5.380,80.
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.

Protocolo: 716695
Portaria Nº 1894/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Viseu-Pa; Período: 24 a 27/09/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM renan Xavier da Silva; 
cPf: 853.296.302-15; Valor: r$ 759,60. Sd PM adilson da anunciação 
Barbosa; cPf: 933.307.662-04; Valor: r$ 759,60.ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 1895/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa ; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 12 a 14/10/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM alair Brito do 
Nascimento; cPf: 708.568.182-91; Valor: r$ 527,52. SGT PM Marcos 
de Jesus rodrigues farias; cPf: 685.335.942-91; Valor: r$ 527,52. SGT 
PM luciano Brito dos Santos; cPf: 598.381.672-15; Valor: r$ 527,52. 
CB PM Derick Costa Leão; CPF: 005.832.252-33; Valor: R$ 506,40. CB 
PM cristiano dias Barbosa; cPf: 015.127.882-28; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 1896/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa ; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 08 a 09/10/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Helder alain 
corrêa da Silva; cPf: 568.002.312-15; Valor: r$ 633,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 1897/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 12 a 14/10/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM rubenilson 
Nascimento Serra; cPf: 461.161.842-00 ; Valor: r$ 564,44. cB PM Jadison 
Barbosa ramos; cPf: 886.076.582-04; Valor: r$ 506,40. cB PM Pedro 
Henrrique almeida dos Santos; cPf: 011.178.832-30; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.

Protocolo: 716480

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 019/2021-adM FiN/Pa.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho de 
2011 (Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 2013 
(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 67 
da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e Fiscal substituto da Inexigibilidade 
de licitação n° 003/2021 – cPl/faSPM e seu objeto, de forma a atender o 
disposto no art. 67 da lei federal N°8.666/93:
O CB QPMP RG 34685 MARCOS BARROSO LEAL, como fiscal titular, e o 
3° SGT QPMP RG 35218 PAULO TIAGO OLIVEIRA DUARTE, como fiscal 
substituto.
coNTraTada: Equilibrium Web Serviços ltda.
cNPJ: 07.178.322/0001-74
coNTraTo: N° 038/2021.
PUBlicaÇÃo: doE N°34.659, de 05 de agosto de 2021.
oBJETo: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de Tecnologia da informação.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data retroativa do início da execu-
ção do supracitado contrato.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 13 de outubro de 2021
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 716546
Portaria N° 021/2021-adM FiN/Pa.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho de 
2011 (Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 2013 
(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 67 
da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
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rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e Fiscal substituto da Dispensa de 
licitação n° 010/2021 – faSPM/cPl e seu objeto, de forma a atender o 
disposto no art. 67 da lei federal N°8.666/93:
o TEN cEl QoPM rG 21188 EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS como 
fiscal titular, e o 2° SGT QPMP RG 28254 ALONSO CASTILHO MUSSIO, 
como fiscal substituto.
coNTraTada: Equilibrium Web Serviços de informática lTda.
cNPJ: 07.178.322/0001-74
coNTraTo: N° 041/2021.
PUBlicaÇÃo: doE N°34.681, de 26 de agosto de 2021.
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços terceirizados com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades 
operacionais e administrativas.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de setembro de 2021
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 716608
Portaria N° 021/2021-adM FiN/Pa.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho de 
2011 (Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 2013 
(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 67 
da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e Fiscal substituto do credenciamento 
n° 008/2020 – cPl/faSPM e seu objeto, de forma a atender o disposto no 
art. 67 da lei federal N°8.666/93:
3° SGT QPMP RG 35218 PAULO TIAGO OLIVEIRA DUARTE, como fiscal, 
em substituição ao 2° TEN rG 40907 carloS rafaEl NaSciMENTo da 
SilVa, a cB QPMP rG 38930 MYlENY dE PaUla caSTro da lUZ, como 
fiscal substituto, em substituição ao SD PM RG 41908 ISRAEL DE MOURA 
SErra fiGUEirEdo.
coNTraTada: Naiara caroline farias lima (Ótica Suzi).
cNPJ: 35.231.555/0001-29
coNTraTo: N° 062/2020.
PUBlicaÇÃo: doE N°34.413, de 20 de novembro de 2020.
oBJETo: contratação de empresa atacadista, distribuidora e lojas na área 
de ótica.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de setembro de 2021
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 716604

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 046/2021

Exercício: 2021
objeto: fornecimento de medicamentos e correlatos.
Justificativa: Oferecer aos beneficiários deste Fundo de Assistência Social, 
medicamentos e correlatos (produtos/medicamentos de referência, simi-
lares, genéricos e fitoterápicos), de forma que terão a opção de usar os 
serviços reembolsáveis do faSPM, ou obter os descontos diretamente com 
a contratada, inclusive pagamento.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 4, anexo i, do Termo de 
referência do Processo licitatório n° 012/2021.
Vigência: 08/09/2021 a 08/09/2022
data da assinatura: 08/09/2021
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 012/2021 – faSPM – credencia-
mento N° 001/2021 – cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto atividade: 8277 – assistência aos agentes de segurança pública
Elemento de despesa: 339032 – Mat. Bens ou Serviço de distrib. Gratuita
3339048 – outros auxílios financeiros a Pessoa física
333903202 – Medicamentos e Material farmacêutico
33903203 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151000000/0351000000
contratada: SB coMErcio lTda
cNPJ: 04.429.478/0001-92
Endereço: av. Pedro Miranda, n° 766, Bairro da Pedreira, cEP.: 66085-021, 
cidade de Belém – Pa
Telefone: (91) 99169-9965
E-mail: evanio.felizziola@sblog.com.br
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 716443

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 042/2021

Exercício: 2021
objeto: fornecimento de armas de fogo e Munições, de uso permitido pelo 
Exército Brasileiro.
Justificativa: Oferecer aos beneficiários deste Fundo de Assistência Social, 
o fornecimento de armas de fogo e munições de uso permitido pelo exérci-
to brasileiro, de forma que terão a opção de usar os serviços reembolsáveis 
do faSPM, ou obter os descontos diretamente com a contratada, inclusive 
pagamento.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 4, anexo i, do Termo de 
referência do Processo licitatório n° 012/2021.
Vigência: 23/09/2021 a 22/09/2022
data da assinatura: 23/09/2021
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 012/2021 – faSPM – credencia-
mento N° 001/2021 – cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto atividade: 8277 – assistência aos agentes de segurança pública
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo
339032 – Mat. Bens ou Serviço de distrib. Gratuita
3339048 – outros auxílios financeiros a Pessoa física
339039 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151000000/0351000000
contratada: coMErcial BraSil dE EPi - lTda
cNPJ: 11.509.243/0001-76
Endereço: rua Monte Sião, n° 149, letra B, Bairro Serra, cEP.: 30.240-
050, Belo Horizonte - BH
Telefone: (31) 3110-2060
E-mail: cbepi@cbepi.com.br
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 716487
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 052/2021

Exercício: 2021
objeto: contratação de Empresas na prestação de serviços e fornecimento 
de Movelaria
Justificativa: Oferecer aos associados do FASPM Serviços diversos por meio 
dos serviços reembolsáveis ou descontos junto a empresas credenciadas.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 8, anexo i, do Termo de 
referência do Processo licitatório n° 012/2021.
Vigência: 08/10/2021 a 07/10/2022.
data da assinatura: 08/10/2021.
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 012/2021 – cPl/faSPM – creden-
ciamento N° 001/2021 – cPl/faSPM.
Programa: 1502 – Segurança Publica
Projeto atividade: 8277 – ações finalísticas
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo
339032 – Mat. Bens ou Serv. distrb. Gratuita
3339048 – outros auxílios financeiros a Pessoa física
339039 – outros Serv. de terceiros Pessoa Juridica
3449052 – Equipamentos e Material Permanente
Plano interno: 1050008277E
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: E KUroKi da SilVa - EPP
cNPJ: 02.789.982/0001-78
Endereço: av. Gentil Bitencourt, n° 659. cidade de Belém, cEP: 66830-100
fone: (91) 3039-9999
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 716481

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao terMo aditiVo 003/2021 ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 017/2018 – FasPM, celebrado entre o faSPM e 
a empresa VÓlUS TEcNoloGia E GESTÃo dE BENEficioS lTda (cNPJ: 
03.817.702/0001-50). Pelo presente fica apostilado ao termo aditivo 
003/2021 ao contrato administrativo supramencionado.
objeto: correção de erro material.
No tocante ao 3º Terceiro Termo aditivo referente ao contrato adminis-
trativo n° 017/2018 – faSPM, foi observado um erro na Ementa, sendo 
necessária retificação nos referidos termos. Bem como, a necessidade de 
inclusão de cláusula – do valor. o devido remédio não altera o contrato 
original, pois o seu objeto e equilíbrio econômico permanecem o mesmo.
onde se lê:
Na EMENTa:
PErEira E SilVa – adVoGadoS aSSociadoS S/S
rEfErENTE ao PrEGÃo N° 007/2018 – cPl/faSPM, ProVENiENTE do 
ProcESSo liciTaTÓrio N° 021/2018 – cPl/faSPM
Leia-se:
VÓlUS TEcNoloGia E GESTÃo dE BENEficioS lTda
...
rEfErENTE ao ProcESSo N° 024/2018 – cPl/faSPM – adESÃo a aTa 
SrPa N° 003/2018 – cPl/faSPM “caroNa”. rEfErENTE ao PrEGÃo ElE-
TroNico N° 002/2018/ifPa caMPUS caSTaNHal - Pa
No que concerne a necessidade de inclusão devido a erro material, prove-
niente da ausência de Cláusula de Valor Contratual, fica apostilado o supra-
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citado Termo aditivo fazendo o acréscimo da clausula Quarta que passará 
a vigorar com a seguinte redação:
claUSUla QUarTa – do Valor
4.1. o valor para o período aditivado será de r$ 154.710,00 (cento e cin-
quenta e Quatro Mil, Setecentos e dez reais), para o período de 12 (doze) 
meses, com dispêndio mensal por demanda.Belém/Pa, 23 de setembro 
de 2021.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 716530

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°108/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Mário oBErTo doS SaNToS MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro E 
orÇaMENTário do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
3.800,00 (Três Mil e oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, 
na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo 3.800,00 (Três 
Mil e oitocentos reais) na 339039 ( Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 716353
Portaria N°107/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor MarcElo GUiMarÃES da SilVa rG nº 14717 
cPf n° 373.029.732-53 Mf nº 5079381, aUXiliar da SEÇÃo dE liciTa-
ÇÃo do faSPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e após 
este período mais 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da 
emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 716144

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 178/2021-dG/Pc-Pa
 BeLÉM-Pa, seXta-Feira, 13 de oUtUBro de 2021.

o delegado-Geral de Polícia civil no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar n.° 022/94.
CONSIDERANDO  O requerimento firmado pelo servidor EVANDRO MOREI-
ra da rocHa araÚJo JUNior, excelentíssimo delegado de Polícia civil, 
diretor da divisão de repressão ao crime organizado – drco, por meio do 
qual propôs a instauração de processo administrativo para apurar, em tese, 
direito à promoção funcional por ato de bravura e condecoração com Meda-
lha ato de Bravura Policial civil, em razão de fato ocorrido no dia 19 de ou-
tubro de 2019, em uma área de mata,  no município de Missão Velha/cE;
coNSidEraNdo  a representação juntou documentos da prática, em tese, 
do citado ato de bravura, ressaltando que a autoridade requisitante, após 
investigações, soube que o maior assaltante de bancos do norte e nordeste 
do país, procurado pelas polícias de todo o Brasil, José Hamilton da Silva, 
conhecido como “cearazinho” ou “caim”, havia solicitado a entrega de um 
colchão, para dormir na mata do município de Missão Velha/cE, haja vista 
que ele não pernoitava em nenhuma residência, como medida de dificultar 
sua prisão. assim, aduziu o requerente, que localizou o veículo Saveiro, 
placa PNN-5358, que faria a entrega do colchão, ao criminoso, bem como, 
abordou o motorista do citado veículo, em ação conjunta com os policiais 
da delegacia de furtos e roubos do ceará. ante aos fatos, elaborou um 
planejamento operacional, utilizando a técnica conhecida como “cavalo de 
Tróia”. assim, disse o requerente, conforme combinado com “cearazinho”, 
o Sr. francisco realizou ligação, na qual o criminoso lhe disse que, ao che-
gar no sítio, próximo do esconderijo do criminoso, deveria assobiar três 
vezes, como sinal para “cearazinho” sair da mata e ir buscar o colchão 
encomendado. ciente dos riscos da entrega do referido colchão, ao crimi-
noso, marcada para o dia 19 de outubro, no período da noite, o requerente 
entendeu que esta seria a única oportunidade de efetuar a prisão de “ce-
arazinho”, responsável por diversos roubos no Estado do Pará, na modali-

dade “novo cangaço”, indicando outras ações criminosas que resultaram, 
inclusive em morte de policial militar. ato contínuo, o requerente decidiu se 
deslocar no veículo Saveiro, placa PNN-5358, e deflagrar a ação “cavalo de 
tróia”, na qual iriam dois policiais deitados na carroceria do veículo, sob o 
colchão, enquanto o requerente iria dentro do veículo, no banco traseiro, 
com o Sr. francisco como motorista. disse que, ao chegar ao sítio, por 
volta das 19:30h, o Sr. francisco desceu do carro e assobiou três vezes, 
conforme havia sido combinado com o criminoso, porém, “cearazinho” não 
saiu da mata para buscar o colchão que havia encomendado. Em seguida, 
moradores do local pediram para uma criança ir avisar “cearazinho” da 
chegada do colchão, tendo a criança entrado na mata e, depois, retornado 
sozinha, indo até o veículo Saveiro para olhar pelo vidro da janela, se havia 
mais alguém no interior do carro, ocasião em que a criança viu o requeren-
te. a criança, então, retornou para a mata e em seguida saiu “cearazinho”, 
tendo a criança como escudo. ato contínuo, “cearazinho” aproximou-se 
do veículo, mandou a criança correr e efetuou diversos disparos de arma 
de fogo em direção ao interior do veículo, ocasião em que os policiais le-
vantaram-se, na carroceria do carro, e um dos disparos atravessou o vidro 
dianteiro e traseiro do veículo, atingindo a coxa do investigador Elias. res-
saltou que “cearazinho” correu para a lateral do veículo, e nesta ocasião 
o requerente conseguiu efetuar um disparo de arma de fogo, com fuzil, 
calibre 5.56, que atingiu o criminoso na região do tórax, fazendo-o cair ao 
chão. ocorre que, mesmo caído, o criminoso continuou mantendo troca de 
tiros com o investigador Elias, por baixo do carro. Em seguida, o criminoso 
correu para a mata, ocasião em que o requerente pode desembarcar do 
veículo e prestar apoio ao iPc Elias, encaminhando-o ao hospital. No dia 
seguinte, disse o requerente, o corpo de José Hamilton da Silva foi encon-
trado às proximidades de um córrego, com uma perfuração no tórax, que 
causou o seu óbito, e uma pistola calibre .40, um distintivo de delegado 
da Polícia civil do Pará, um rádio comunicador que havia sido roubado da 
delegacia de Missão Velha, após uma invasão feita por “cearazinho” e seu 
grupo criminoso, o qual copiava a frequência das polícias civil e Militar do 
ceará. arguiu, o delegado de Polícia requerente, que juntou cópia do iPl 
488-1636/2015, da delegacia regional de Juazeiro do Norte/cE, e excer-
tos jornalísticos veiculados em sites de grande circulação e outros.
coNSidEraNdo  o disposto no artigo 54-a, §§ 1º e 2º da lei complemen-
tar 022/1994 e decreto 121, de 23.05.2019, que instituiu a Medalha ato de 
Bravura Policial civil, bem como, deliberação constante da ata da Terceira 
reunião do conselho Superior de Polícia civil – coNSUP/Pc-Pa;
rESolVE:  i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar a 
prática, em tese, de ato de Bravura, constante do requerimento formulado 
pelo servidor EVaNdro MorEira da rocHa araÚJo, Exmo. delegado de 
Polícia civil, matrícula funcional n° 57233535, fato ocorrido no dia 19 de 
outubro de 2019, em uma área de mata do município de Missão Velha/cE, 
tudo em consonância com o que dispõe o artigo 54-a, §§ 1º e 2º da lei 
complementar 022/1994 e decreto 121, de 23.05.2019.
  ii – dESiGNar a servidora cynthia de fátima de Souza Viana, Exma. de-
legada de Polícia civil, com lotação na corregedoria de Polícia, para presidir 
a apuração, concluindo o procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, con-
forme disposto no § 2°, do artigo 54-a, da lei complementar 022/1994;
  iii – determinar à corregedoria Geral de Polícia civil e à diretoria de 
administração que adotem todas as medidas necessárias ao pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 716112
Portaria N.º 177/2021-GaB-dG/Pc-Pa

BeLÉM-Pa, QUarta-Feira, 6 de oUtUBro de 2021.
 o dElEGado-GEral da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 89, da lei complementar nº 
022, de 15 de março de 1994...
 coNSidEraNdo  o disposto no art. 8º, inciso i, da lei complementar nº 
022, de 15 de março 1994 (lei orgânica da Polícia civil do Estado do Pará), 
que atribui ao delegado-Geral competência administrativa para dirigir, ge-
rir, representar e exercer os demais atos necessários à eficaz administra-
ção da Polícia civil do Estado;
 coNSidEraNdo  o teor do decreto Estadual nº 2.168, de 10 março de 
2010, publicado no Diário Oficial do Estado nº 31.622, de 11 de março de 
2010, que institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços no âmbito da 
administração Pública direta e indireta do Poder Público Executivo Estadu-
al e dá outras providências,
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 051/2021-GaB-dG/Pc-Pa, de 
26/04/2021, que constituiu comissão de cotação Eletrônica, integrada 
pelos servidores abaixo designados, para desempenharem as funções de 
operacionalização do sistema BaNParaNET, na função de Homologador.
HoMoloGador:
ViNÍciUS PiNHEiro carValHo, delegado de Polícia civil, diretor de ad-
ministração, matrícula nº 57192618/1, cPf: 5557.999.572-5.
adEMildo PaNToJa da SilVa, diretor de divisão, matrícula nº5904207/1, 
cPf: 957.966.732-20.
ii - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para desempenharem as 
funções de operacionalização do sistema BaNParaNET, de Homologador e 
coordenador.
HoMoloGador:
MarcoS faBiaNo aMaZoNaS dE SoUZa, delegado de Polícia civil, dire-
tor de administração, matrícula nº 5599830, cPf: 333.039.672/53.
JoSEaNa falcÃo coSTa, delegada de Polícia civil, matrícula nº 5836484, 
cPf: 479.954.322/91.
coordENador:
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aNa BEaTriZ ValliNoTo dE SoUZa, diretora de divisão, matrícula nº 
54185818 e cPf nº 189.336.702-97- administradora.
JoSÉ roBErTo alENcar dE alMEida, assistente administrativo, matrícu-
la nº 54196473/2 e cPf nº 424.821.432-68.
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 716116

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo: 6. contrato: 35/2016-PcE/Pa. Partes: Polícia civil do Es-
tado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará – ProdEPa cNPJ nº 
05.059.613/0001-18. objeto: Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato por mais 06 (seis) meses e reajuste pelo iGP-M de 24,8733%. data 
da assinatura: 06/10/2021. Vigência: 06/10/2021 à 06/04/2022. Valor: 
r$=678.840,39. orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 06.126.1508.8238. 339140.0101. 
Estadual. contratada: Empresa de Tecnologia da informação e comuni-
cação do Estado do Pará – ProdEPa. Endereço: av. augusto Montenegro 
Km 10, centro administrativo do Estado, icoaraci Belém/Pa, cEP 68.820-
000 fone 3344-5220. Belém/Pa. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES 
SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 716399

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 01793/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1121644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
11/10/2021 a 14/10/2021;

1. iPc Marco aNToNio SENa cHaGaS - MaT: 5411017
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc THiaGo SEPEda liMa - MaT: 57233544
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc WaSHiNGToN lUiS SaNcHES dE arrUda filHo - MaT: 57192809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01794/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025184, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/10/2021 
a 22/10/2021;

1. EPc fEliPE MiraNda dE frEiTaS - MaT: 57233534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

2. iPc MoNica caroliNE doS SaNToS NaSciMENTo - MaT: 5913892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

3. dPc ViNNiciUS ariEl loBo oliVEira - MaT: 5940514
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 6,409.26 ( SEiS Mil, QUaTrocENToS E NoVE rEaiS E 
ViNTE E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01795/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1119814, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
RUÍ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/10/2021 
a 15/10/2021;

1. iPc MariaNa ToMaZ MacEdo - MaT: 5940078
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc TaMMiriS dE araUJo GUiMaraES frEiTaS - MaT: 5940307
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. iPc JoSE riBaMar corrEa rodriGUES - MaT: 5693543

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01796/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1116273, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no perío-
do de 12/10/2021 a 15/10/2021;

1. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc roGErio MaNoEl MarTiNS Porfirio - MaT: 5411807
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. MPc MaUro MiraNda caMPoS - MaT: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01797/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS dE aPErfEiÇoaMENTo, no período de 
11/10/2021 a 16/10/2021;

1. dPc VicENTE fErrEira GoMES - MaT: 5857449
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01798/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 11/10/2021 a 11/10/2021;

1. iPc aNToNio JoSE fariaS NoNaTo - MaT: 5853303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

4. iPc raiMUNdo WaGNEr carValHo da SilVa - MaT: 54193311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

5. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01799/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS dE aPErfEiÇoaMENTo, no período de 
11/10/2021 a 15/10/2021;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01800/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1114633, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
12/10/2021 a 15/10/2021;

1. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc rENaN fraNciSco rodriGUES BraGa - MaT: 4219816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01801/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1114592, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
10/10/2021 a 13/10/2021;

1. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc MiQUEiaS dE frEiTaS lEao - MaT: 54189387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01802/2021 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021;

1. iPc faBio HENriQUE GoNZaGa MacHado - MaT: 5940261
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc aNTENor JUlio caMPoS GUEdES - MaT: 5939682
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
3. iPc SaBriNa lUciaNa do carMo loBo - MaT: 54193094
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01803/2021 - dGPc/od/drF 
de 08 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211109090, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim 
de realizar MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS, no período de 09/10/2021 
a 13/10/2021;

1. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc dENilSoN JoSE dE liMa carValHo - MaT: 5856841
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01804/2021 - dGPc/od/drF 
de 08 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1133410, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
08/10/2021 a 13/10/2021;
1. ddiV Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01805/2021 - dGPc/od/drF 
de 08 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 11/10/2021 a 14/10/2021;

1. EPc BrUNa faBriNi QUEMEl dE aQUiNo - MaT: 57195760
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01806/2021 - dGPc/od/drF 
de 08 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 10/10/2021 a 11/10/2021;

1. iPc MaUricio GUEdES cardoSo JUNior - MaT: 5914182
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc claUdio MUrilo aTHaYdE da SilVa - MaT: 5692717
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01807/2021 - dGPc/od/drF 
de 08 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 09/10/2021 a 13/10/2021;

1. EPc TaYNara dE SoUZa SaNToS - MaT: 5913805
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc daNiElla lUZ dE MoraES - MaT: 5940090
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc MariaNa MadEira oliVEira - MaT: 5940416
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01808/2021 - dGPc/od/drF 
de 08 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 08/10/2021 a 08/10/2021;

1. dPc aloiSio MacHado da rocHa - MaT: 5941095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. MPc rEGiNaldo da SilVa alVES - MaT: 5176387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01809/2021 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1132035, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTaNHal, 
a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 13/10/2021 a 13/10/2021;

1. dPc KlEYSoN SoUZa dE aZEVEdo - MaT: 5914095
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
2. iPc carloS alBErTo dE JESUS SaNToS - MaT: 5180309
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 167.06 ( cENTo E SESSENTa E SETE rEaiS E SEiS cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01810/2021 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1141298, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/10/2021 a 
17/10/2021;

1. EPc roSa GoNcalVES daNTaS - MaT: 54183837
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc EdEr JoSE coSTa da SilVa - MaT: 5856833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc daUriEdSoN BENTES da SilVa - MaT: 5824664
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc Jairo coSTa doS SaNToS - MaT: 57214595
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01811/2021 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1140322, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Goia-
NÉSIA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
10/10/2021 a 12/10/2021;

1. iPc aldENor aUGUSTo da SilVa NETo - MaT: 57200294
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc JESSica dE MoraES PriMo - MaT: 5940143
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. EPc Marco aUrElio MaToS caSTElo BraNco - MaT: 5130140
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. iPc roSiEl dE frEiTaS MaUES - MaT: 5290155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
6. dPc JoSE EdUardo rollo da SilVa - MaT: 5835224

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
7. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01812/2021 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1144957, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTaiTU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/10/2021 a 
16/10/2021;

1. iPc MarcoS MaGalHaES rEBoUcaS - MaT: 5859441
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc iGor raMoN JUca MaraNHa - MaT: 5918714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc EriKa EliZaBETH dE SoUSa JENNiNGS - MaT: 57195305
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. EPc WEliNGToN KENNEdY SaNToS BENTo - MaT: 5940082
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01813/2021 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1130722, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa 
IPIXUNA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 13/10/2021 a 18/10/2021;

1. iPc JoSE Maria dE SoUSa rocHa - MaT: 5333199
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01814/2021 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1130722, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa 
IPIXUNA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 13/10/2021 a 18/10/2021;

1. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01815/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 15/10/2021 a 16/10/2021;

1. iPc rUdSoN MariaNo GadElHa da SilVa - MaT: 5940207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01816/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 15/10/2021 a 16/10/2021;

1. EPc JaiME SilVEira oliVEira - MaT: 5825962
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc MaNoEl SilVa MoraES filHo - MaT: 5913834
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01817/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1138186, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aca-
RÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/10/2021 a 
17/10/2021;

1. iPc Eraldo MaGNo da SilVa - MaT: 5876958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01818/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 15/10/2021 a 16/10/2021;

1. iPc carloS alBErTo doMiNGUES daS MErcES JUNior - MaT: 8400714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01819/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 15/10/2021 a 16/10/2021;

1. EPc roZilda rodriGUES MoTa - MaT: 57193676
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01820/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1149224, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/10/2021 a 
19/10/2021;

1. MPc GilMar dE JESUS Maia MorEira - MaT: 5331200
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01822/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1152385, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 14/10/2021 a 16/10/2021;

1. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01823/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1152399, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/10/2021 
a 16/10/2021;

1. dPc GaBriEla carValHo aNdradE dE JESUS - MaT: 5940398
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01824/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1151396, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/10/2021 
a 15/10/2021;

1. iPc ardilEX NaZarENo doS SaNToS Barra - MaT: 5331978
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. iPc lUiZ carloS loPES NaSciMENTo - MaT: 5206340
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01825/2021 - dGPc/od/drF 
de 14 de oUtUBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1151070, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/10/2021 a 
16/10/2021;

1. EPc iTalo fEliPE oliVEira dE alMEida - MaT: 57213296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc GEraldo da SilVa oliVEira - MaT: 5886996
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc faBricio TorrES PiNHEiro caSTElo - MaT: 57233486
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 716577
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 080/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 01 de oUtUBro 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 002-017-21/2021-cPad, de 
29/09/2021, subscrito pela Presidente da comissão, delegada lEoMar 
NarZila MaUÉS PErEira, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE 
PraZo para conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 017/2021, 
de 22/07/2021, publicado no doE 34.659 de 05/08/2021, que apura a 
infração atribuída ao servidor delegado H. f. J. – matrícula nº 54181355;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 017/2021, de 22/07/2021, publicado no doE 34.659 de 
05/08/2021, a contar de 04/10/2021;
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 174/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 05 de oUtUBro 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 003/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
04/09/2021, subscrito pela presidente, delegada iSoMarY aNdradE rE-
GiS MoNTEiro, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo para a conclusão 
do Processo administrativo nº 102/2021 – Pa/dG/Pc-Pa de 12/07/2021, 
publicado no doE nº 34.659, de 05/08/2021, tendo em vista a necessida-
de de realizar diligências acerca das circunstâncias em que ocorreu a morte 
do servidor aNrE clodoaldo dE MaToS PiNHEiro – investigador de 
Polícia civil, Matrícula nº 5331927, ocorrido em 23/09/2006;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a servidora iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro 
– delegada de Polícia civil, Presidente do Processo administrativo nº 
102/2021 - Pa/dG/Pc-Pa de 12/07/2021, publicado no doE nº 34.659, 
de 05/08/2021, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios, até 
a sua conclusão, conforme 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

Protocolo: 716105
Portaria Nº 482/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 10/2021-GaB/cGPc de 
06/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 10/2021-
GaB/cGPc de 06/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 483/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 14/2021-GaB/cGPc de 
06/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 14/2021-
GaB/cGPc de 06/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 484/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 113/2021-GaB/cGPc de 
09/03/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, referen-
te ao lapso de tempo de 04 anos entre a solicitação e a instauração do 
procedimento, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 113/2021-
GaB/cGPc de 09/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Portaria Nº 485/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 117/2021-GaB/cGPc de 
18/03/2021, instaurada para definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl/aPfd nº 
00002/2021.100033-1, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de indícios de negligência;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 117/2021-
GaB/cGPc de 18/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 486/2021-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 137/2021-GaB/cGPc de 
06/04/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, ao atra-
so das diligências e da remessa do procedimento policial, conforme porta-
ria instauradora;
coNSidEraNdo: não ter agido a autoridade Policial de forma negligente;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 137/2021-
GaB/cGPc de 06/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 487/2021-GaB/cGPc/diVersos de 05/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 138/2021-GaB/cGPc de 
06/04/2021, que apurou as circunstâncias do acidente envolvendo a VTr 
VW AMAROK, placa QEG 8174, Prefixo 2309, conforme portaria instaura-
dora;
coNSidEraNdo: a ausência de dolo ou culpa por parte de servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 138/2021-
GaB/cGPc de 06/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 488/2021-GaB/cGPc/diVersos de 05/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 142/2021-GaB/cGPc de 
08/04/2021, instaurada para definir e identificar as responsabilidades pelo 
atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl nº 2/2021.100112-9, con-
forme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não ter agido a autoridade Policial de forma negligente;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 142/2021-
GaB/cGPc de 08/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 489/2021-GaB/cGPc/diVersos de 05/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 162/2021-GaB/cGPc de 
13/05/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face em 
tese, a não instauração/conclusão de inquérito Policial requisitado pelo 
órgão ministerial, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não ter agido a autoridade Policial de forma negligente 
e/ou injustificada;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 162/2021-
GaB/cGPc de 13/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 490/2021-GaB/cGPc/diVersos de 05/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 180/2021-GaB/cGPc de 
20/05/2021, que apurou as responsabilidades referente a ausência do exa-
me de corpo delito do indiciado nos autos do aPdf nº 00008/2021.100190-
3, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da prática de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 180/2021-
GaB/cGPc de 20/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
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Portaria Nº 491/2021-GaB/cGPc/diVersos de 05/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 98/2020-GaB/cGPc de 
05/03/2020, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envol-
vendo a VTr, modelo VW/aMaroK cd 4X4, placa -QES7383, conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 98/2020-
GaB/cGPc de 05/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 492/2021-GaB/cGPc/diVersos de 06/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 160/2019-GaB/cGPc de 
02/08/2019, que apurou os fatos comunicados no BoP nº 346/2019.100196-
6 DCRIF/CGPC, no qual consta que o servidor, João Cesar Huzyk, mat. nº 
5940326, teria , em tese, portado-se de modo incompatível com as fun-
ções de policial, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do 
servidor sindicado;
rESolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 05 (cinco) dias de SUS-
PENSÃO, ao servidor João Cezar Huzik, mat. nº 5940326, por infringência 
ao artigo 74, inciso XiX, segunda parte e XXX da lei complementar nº 
022/94 com suas alterações posteriores, a qual deverá em razão de con-
veniência para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê 
o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 494/2021-GaB/cGPc/diVersos de 13/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 170/2019-GaB/cGPc de 
09/08/2019, que apurou a conduta da servidora, leilane carvalho reis, 
mat. nº 57220176, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte da 
servidora sindicada;
rESolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 02 (dois) dias de SUSPEN-
SÃo, à servidora liliane carvalho reis mat. nº 57220176 por infringências 
ao disposto no artigo 74, inciso i, primeira parte, da lei complementar nº 
022/94 com suas alterações posteriores, a qual deverá em razão de con-
veniência para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê 
o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 716622

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 055/2021
Processo: 2021/966857
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdalHaS, para a condecoração realizada na so-
lenidade cívica do Centro de Periciais Cientificas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 27 de outubro de 2021, às 14h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro S. de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 716563
PreGÃo eLetrÔNico Nº 054/2021

Processo PaE: 2021/776908
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaS dE coNSUMo Para o laBoraTÓrio 
dE dNa, para o laboratório de Genética forense desta sede (Belém) do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 27 de outubro de 2021, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 716542

PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2021
Processos PaE: 2021/816243; 2021/816225; 2021/816201; 2021/816141
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE (cENTrifUGa E aGiTa-
dor), para o laboratório de Toxicologia, instrumental e Biologia forense, 
desta Sede do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 27 de outubro de 2021, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro S. de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 716505

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1390/ 2021
aNdErSoN loPES da SilVa
MaTrÍcUla: 5923305
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/08/2021 a 21/08/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1393/ 2021
fraNciSco iTalo caSTElo diaS
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/09/2021
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1384/ 2021
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/09/2021
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1385/ 2021
JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/09/2021
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 716411
Portaria N°. 1387/ 2021

JoSÉ coElHo SPaNNEr
MaTrÍcUla: 57192970/3
carGo: auxiliar operacional
Valdir riBEiro SilVa
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/08/2021 a 07/08/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadarverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1386/ 2021
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 24/09/2021
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 716428
Portaria N°. 1287/ 2021

JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
cidadE: crEPUriZiNHo (iTaiTUBa) - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 25/08/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1382/ 2021
MaNoEl adalBErTo MaToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 3312046/2
carGo: Perito criminal
cidadE: XiNGUará - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/09/2021 a 15/09/2021
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1374/ 2021
daVid loBo aMaral JUNior
MaTrÍcUla: 5937785
carGo: auxiliar operacional
raMoN fUrTado dE PaUla
MaTrÍcUla: 5955859
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carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/09/2021 a 19/09/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1381/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/09/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 716447
Portaria N°. 1375/ 2021

lUcaS alENcar doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5922383
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/09/2021 a 16/09/2021
oBJETiVo: conduzir Viatura .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1377/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida
MaTrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/09/2021 a 21/09/2021
oBJETiVo: Translado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1370/ 2021
adSoM WENdEr dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 541872184
carGo: Perito criminal
JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoJUi doS caMPoS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 10/09/2021 a 14/09/2021
oBJETiVo: realizar Perícias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1364/ 2021
MarcElo iaGHi SalaME
MaTrÍcUla: 5832209/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 02/09/2021 a 04/09/2021
oBJETiVo: realizar visita administrativa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 716467
Portaria N°. 1362/ 2021

faBiaNo oliVEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5894519/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/09/2021
oBJETiVo: conduzir viatura .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1365/ 2021
faBiaNo oliVEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5894519/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/09/2021
oBJETiVo: conduzir viatura .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1358/ 2021
JEffErSoN NUNES PiMENTEl
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMETá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/09/2021
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 716476
Portaria N°. 1114/ 2021

fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS
MaTrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/09/2021 a 20/09/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1351/ 2021
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS
MaTrÍcUla: 6403822
carGo: Motorista
NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa
MaTrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 12/09/2021 a 14/09/2021
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1334/ 2021
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
cidadE: MoJÚ - Pa
diária: meia PErÍodo: 11/09/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 716525
Portaria N°. 1373/ 2021

JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira
MaTrÍcUla: 5955867/1
carGo: auxiliar operacional
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/09/2021 a 09/09/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1345/ 2021
iZaEl dE carValHo ViaNa
MaTrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
Valdir riBEiro SilVa
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/09/2021 a 17/09/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1223/ 2021
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5936827
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 22/09/2021 a 30/09/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1302/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MoUrÃo carrEra cardoSo JUNior
MaTrÍcUla: 55588130
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/09/2021 a 24/09/2021
oBJETiVo: Participar do curso capacitação continuada.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 716516

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 225/2021-cGd/Pad/diVersas, de 07/10/2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2021-cPad, de 
07.10.2021, subscrito pelo Presidente da comissão Joaquim José aguiar 
Rodrigues, por meio do qual solicita e justifica a concessão de Recondução 
para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2020/742451, 
conforme artigo 208 da lei 5.810/94;
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r  E  S  o  l  V  E:
i – rEcoNdUZir, a comissão composta pelos servidores, JoaQUiM JoSÉ 
aGUiar rodriGUES, assistente de Trânsito, HilMa dE araÚJo aMoriM, 
auxiliar de Trânsito e riTa dE cáSSia VarEla PiNHEiro, auxiliar de 
Trânsito, para, sob a presidência do primeiro, dar continuidade e a devida 
conclusão dos trabalhos iniciados pela comissão Processante, instituída 
pela PorTaria Nº 13/2020-cGd/Pad, de 21 de julho de 2020, publicada 
no doE nº 34.295, de 29 de julho de 2020, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir de 13.10.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe-dETraN/Pa

Protocolo: 716373

errata
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMERO DO CONVÊNIO: Nº 064/2021, publicado no Diário Oficial n° 
34.724 de 05 de outubro de 2021
onde se lê:
ViGÊNcia: início: 05/10/2021 Término: 04/10/2022
Leia- se:
ViGÊNcia:  início: 05/10/2021 Término: 04/10/2023

Protocolo: 716490

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3434/2021-daF/cGP, de 04/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1074331;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Ângela do Socorro coutinho Monteiro, matrícula nº 57193225/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas emer-
genciais e de pronto pagamento nos municipios de Santa izabel, Vigia, 
castanhal, igarapé-açú, Salinópolis, capanema, Bragança, capitão Poço, 
São Miguel do Guamá, Mãe do rio, `Tomé-açú, Paragominas e dom Eliseu.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 500,00
3339036-r$- 500,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/10 à 04/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3435/2021-daF/cGP, de 04/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1074407;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Vera conceição rebelo Brasil, matrícula nº 3267032/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento nos municipios de rondon do Pará, Tucurui, 
Tailândia, Jacundá, abaetetuba, Barcarena, igarapé-Mirim e cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 500,00
3339036-r$- 500,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 06 à 19/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3432/2021-daF/cGP, de 04/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1070938;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
alexsander dias lima, matrícula nº 57230535/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento no municipio de cametá.

art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/10 à 29/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3436/2021-daF/cGP, de 04/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1049148;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Eleandro rogério Pereira, matrícula nº 5932013/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento no municipio de altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3459/2021-daF/cGP, de 04/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1097910;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
irandir de castro diniz, matrícula nº 57196438/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas emergenciais 
e de pronto pagamento nos municipios de Salvaterra, Soure, cachoeira 
do arari, Pontas de Pedras, altamira, Vitória do Xingú, São félix do Xingú, 
Santana do araguaia e conceição do araguia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/10 à 01/11/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 716213

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3335/2021-daF/cGP, de 27/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1036975;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba – 02/10 à 15/10/2021 a fim de realizar con-
trole de fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido 
município.

nome matricula
Karina Sant’ana aleixo 57226498/1
liliane ferreira Pontes 5945397/1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231/1
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3336/2021-daF/cGP, de 27/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1038133;
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r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba no período de 04 a 17/10/2021, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional 
em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

nome matricula
rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1

Sônia Maria lima da costa 57200228 /1
Marisandra Maia da Silva 57198274 /1

Gilvan Veloso cruz 57213689 /2
iolete Maria dos Santos anderson 54191814 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3339/2021-daF/cGP, de 27/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1037081;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba no período de 03 a 17/10/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

nome matricula
João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1
Marcos allan dos Santos Brito 57232048 /1

ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1

Enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3340/2021-daF/cGP, de 27/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1037898;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba – 03/10 à 17/10/2021, a fim de realizar controle 
do fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
Sílvio Nazareno de Moraes 57201601/1
daniel figueiredo Guerreiro 57198721/1

adenilson Martins Nascimento 54193763/3
Willy de Souza Pena 57198712/1

Marcus roberto Saldanha Batista 57228955/1
fábio Máximo da Silva 57211773/2

rosana abreu fernandes 57226481/1
Shirley alessandra Soares castanheira 57226458/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3342/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1047224;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis no período de 03 a 17/10/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio adiminstrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Edinaldo oliveira Machado 57175603 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3343/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1036987;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Breves no período de 04 a 17/10/2021, a fim de re-
alizar ações de fiscalização de trânsito, bem como controle de fluxo de 
veiculos no referido municipio em cumprimento ao planejamento de ações 
determinadas pela diretoria Técnica e operacional, em especial para aten-
der ofício nº 279/2019 - MP/2º PJB.

nome matricula

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2

rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

charles Santos e cunha 54191524 /2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2

charles Yuri Souza de castro 57232049 /1

Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2

cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

frederico costa lins 57176371 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3345/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1039033;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Santa Bárbara no período de 03 a 17/10/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional.

nome matricula

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721 /1

Benedito cláudio Silva 57200473 /1

adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709 /1

cláudia da Silva Nascimento 57224176 /2

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274 /2

Max Sidney Benigno Monteiro 5681898 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3346/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1037055;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Santa Bárbara no período de 03 a 17/10/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional.

nome matricula
Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3
augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2

clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3
Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4_

ian carlo dos Santos 57229643 /1
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

daniel Souza campelo 57190500 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3347/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1037077;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba no período de 03 a 17/10/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

nome matricula
Mauro luiz da Silva costa 57194178 /2
alberto Jansen ferreira 57231977 /1

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2
Ednelson amaral Serrão 57200234 /1

Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1
ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1
Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3348/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1037060;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Salinópolis no período de 03 a 17/10/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Téc-
nica e operacional.

nome matricula
José ribamar do Nascimento 57201705 /1

antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1
francisco antonio da Silva 57198620 /1
Pedro Hugo de lima filho 57226484 /1

lyndon chrysler de almeida 5816874 /2
Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2

Gerson Gomes Santiago 57192440 /2
Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3349/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1037064;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba – 04/10 à 17/10/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido 
município.

nome matricula
roberta rossy da Silva franco da costa 57193812/2

Kátia regina oliveira cruz 5799457/1
Vera Márcia da Silva Paredes 57194771/2

Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269/1
Ellen correa fortunato 57210661/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3350/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1060140;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municípios de Tucuruí – 13/10 à 15/10/2021, Tucuruí – 

18/10 à 22/10/2021, Tucuruí – 25/10 à 27/10/2021, Salinas – 28/10 à 
29/10/2021, Salinas 01/11 à 05/11/2021 e Salinas – 08/11 à 10/11/2021, 
a fim de instruir processo de sindicância investigativa nos referidos muni-
cípios.

nome matricula
lissandra cecília Martins Erero 57194914/1

cristovão repolho Vieira 57195077/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3351/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1038582;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Santa Bárbara no período de 03 a 17/10/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional.

nome matricula
luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614 /1

Hércules farias da rocha 57209343 /2
João carlos Penna de araújo 57209449 /2
fábio rodrigo Braga Santiago 57197560 /2

Katy Keizer de lima lima 57228290 /1
Hiran costa Mesquita 5805201 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3352/2021-daF/cGP, de 28/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1060547;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de São félix do Xingu no período de 29/09 a 06/10/2021, 
a fim de participar da banca itinerante 3 ª fase de CNH, no referido mu-
nicipio.

nome matricula
José luiz Pinto Marques Neto 55588509 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3544/2021-daF/cGP, de 08/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos cons-
tante no Processo nº 2021/927263,
r E S o l V E :
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 2827/2021-daf/cGP, de 25/08/2021, 
publicada no d.o.E nº 34.694 de 10/09/2021, a concessão de suprimento 
de fundos ao servidor Fernando Jorge do Carmo, a fim de realizar despesas 
emergenciais e de pronto pagamento no Municipio de Soure, no período 
de 26 à 31/08/2021.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 716212
Portaria Nº 3426/2021-dG/cGP, de 01/10/2021.

o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor SiNfrÔNio BriTo MoraES, do cargo em 
comissão, daS-03, de Gerente do Sistema rENaVaM, da coordenadoria 
de Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 18/10/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 3592/2021-dG/cGP, de 14/10/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar a senhora Maria lENilda cardoSo da GaMa, para exercer o 
cargo em comissão, daS-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização 
de Trânsito de cirETraN “a”.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 15/10/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 716706
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1437/2021-cGP/seaP 
Belém, 07 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
coNSidEraNdo o que determina a lei nº 8.972/2020, mais precisamente 
em seu art. 105, §§ 1º e 3º, bem como considerando a data em que a 
mesma entrou em vigor, assim como o que rege o art. 122 da referida lei;
rESolVE:
art. 1º - cHaMar À ordEM o ProcESSo Nº 5582/2020, referente à 
Sindicância administrativa investigativa, publicada sob a PorTaria Nº 
782/2020-cGP/SEaP, de 11/08/2020; no d.o.E. nº 34.310, de 13/08/2020; 
para torná-lo NUlo, conforme art. 122, da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - dETErMiNar a instauração de outra Sindicância administrativa 
investigativa, para apurar o caso em baila, nos termos do art. 105, §§ 1º 
e 3º, da lei nº 8.972/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716202
Portaria Nº 1436/2021-cGP/seaP 
Belém, 07 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
coNSidEraNdo o que determina a lei nº 8.972/2020, mais precisamente 
em seu art. 105, §§ 1º e 3º, bem como considerando a data em que a 
mesma entrou em vigor, assim como o que rege o art. 122 da referida lei;
rESolVE:
art. 1º - cHaMar À ordEM o ProcESSo Nº 5981/2021, referente à 
Sindicância administrativa investigativa, publicada sob a PorTaria Nº 
697/2021-cGP/SEaP, de 18/06/2021; no d.o.E. nº 34.616, de 21/06/2021; 
para torná-lo NUlo, conforme art. 122, da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - dETErMiNar a instauração de outra Sindicância administrativa 
investigativa, para apurar o caso em baila, nos termos do art. 105, §§ 1º 
e 3º, da lei nº 8.972/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716199
Portaria Nº 1446/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6372/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de maus 
tratos e ameaças em desfavor de PPl’s custodiados no centro de recupera-
ção Penitenciário do Pará iii – crPPiii, conforme termos de denúncia sob 
os nºs 120/2021. 117/2021, 118/2021, e, relatório de diligências sob os 
nºs 87, 88 e 89/2021, datado de 22/09/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716190
Portaria Nº 1447/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6373/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar a ausência de co-
municação acerca da fuga do PPl aluízio ramos de oliveira (iNforPEN n° 
68887), no ano de 2017, conforme despacho da Vara de Execução Penal 

enviado por e-mail dia 27/09/2021;
art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo (M.f. 5902749)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficie-se a Vara de Execução Penal enviando cópia desta Portaria 
de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716191
Portaria Nº 1448/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6374/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar suposto excesso na 
utilização de instrumento de Menor Potencial ofensivo – iMPo, em ato de 
contenção por indisciplina de PPl’s do Presídio Estadual Metropolitano ii – 
PEM ii, 133/2021, datado de 22/09/2021, conforme relatório de diligência 
n°133/2021-cGP/SEaP, datado de 22/09/2021;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 55585599) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro 
e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716193
Portaria Nº 1451/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6356/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao PPl 
ValdEMir PErEira da SilVa, (iNfoPEN 164.351) nos dias 15/04/2021 e 
25/05/2021 na cadeia Publica de Jovens e adultos – cPJa, conforme re-
latório de diligências n° 104/2021, datado de 27/09/2021 e despacho da 
Vara de Execução Penal encaminhado via e-mail em 06/07/2021;
art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo (M.f. 5902749) – Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficie-se a Vara de Execução Penal enviando cópia desta Portaria 
de instauração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716198
Portaria Nº 1449/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6375/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar suposto cerceamento 
de atendimento de saúde ao PPl GilBErTo SoarES da SilVa (iNfoPEN 
37915), quando lotado no Presidio Estadual Metropolitano ii - PEM ii, con-
forme relatório de diligências n°63/2021, datado de 27/09/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716195
Portaria Nº 1440/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
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fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo discipli-
nar nº 6366/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e/ou funcional dos servidores, r.c.Q. (M.f. 5942965), agente 
Penitenciário, e, S.P.a. (M.f. 6403283), agente Penitenciário, por suposta 
agressão ao PPl Josué Soares de oliveira, o que infringiu, em tese, o art. 
177, inciso ii e Vi c/c art. 189, caput, e art. 190, inciso Vii, todos da 
lei n°5.810/1994-rJU, conforme ofício 104/2020-MP/2PJB, datado de 
17/04/2021, encaminhado via e-mail em 22/04/2020;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Presidente; ViTor raMoS EdU-
ardo, (M.f. 5902749) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 
5464285) - Membro – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
Art. 6º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716174
Portaria Nº 1441/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6367/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar suposto acesso in-
devido da servidora c.a.S.M. (54193742) ao e-mail do centro de recupe-
ração feminino – crf no dia 04/08/2021, conforme relatório de diligência 
n°113/2021-cGP/SEaP, datado de 20/09/2021;
art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo (M.f. 5902749) – Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716175
Portaria Nº 1442/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6368/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar os fatos descritos no 
livro de ocorrência do dia 26/03/2021 acerca de suposta briga de internos, 
na cela 903, ocasionando a utilização de instrumento de Menor Potencial 
ofensivo por parte dos agentes em desfavor das PPl’s, conforme relatório 
de diligência n° 80/2021, datado de 22/09/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716178
Portaria Nº 1443/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6369/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar suposta agres-
são à PPl JESSE do NaSciMENTo SaNTaNa (iNfoPEN 194509), ocorrido 
no mês de janeiro de 2021, no centro de recuperação Penitenciário do 
Pará iii – crPPiii, conforme Termo de denúncia n° 119/2021, datado de 
22/06/2021 e Termo de depoimento datado de 13/09/2021:

art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716182
Portaria Nº 1444/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6370/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de suposta 
agressão à PPl MarcElo dE SoUZa liMa (iNfoPEN 80426) enquanto 
custodiado no centro de recuperação Penitenciário do Pará iV, conforme 
relatório de diligências n° 74/2021, datado de 22/09/2021;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)– 
Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficie-se a Vara de Execução Penal enviando cópia desta Portaria 
de instauração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716186
Portaria Nº 1445/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6371/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de supos-
ta agressão à PPl MarcElo dE SoUZa liMa (iNfoPEN 80426) nos dias 
14/01/2021 e 15/01/2021 na cadeia Publica de Jovens e adultos – cPJa, 
conforme relatório de diligência n°74/2021, datado de 22/09/2021;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)– 
Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficie-se a Vara de Execução Penal enviando cópia desta Portaria 
de instauração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716188
Portaria Nº 1438/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6364/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional do servidor, E.P.M. (M.f. 5893256), agente Penitenci-
ário, uma vez que há supostos indícios de que o referido servidor estaria 
utilizando do cargo para lograr vantagem indevida através de quantia pe-
cuniária do PPl iderlino cordeiro chaves (iNfoPEN 219817), custodiado 
no centro de recuperação regional de Paragominas, tal conduta incorre, 
em tese, em falta grave, com esteio nos arts. 177, Vi, art. 178, V, art. 
189, caput e art. 190, Viii da lei 5.810/1994-rJU, conforme cópia de 
livro de ocorrências do dia 22/07/20212, enviado através do memorando 
n°24/2021, PaE n°2021/808371;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Presidente; rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
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rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716162
Portaria Nº 1439/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6365/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional do servidor, M.G.G. (M.f. 5957832), agente Penitenci-
ário, com fulcro no art. 110, i, da lei n° 8.972/2020, ao suspostamente, 
realizar disparos de armas de fogo em via pública, tal conduta amolda-se 
aos art. 177, inciso ii e Vi c/c art. 189, caput, e art. 190, inciso iV, todos da 
lei n°5.810/1994-rJU, conforme ofício interno n° 431/2021/crMV/SEaP, 
datado de 13/07/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Presidente; rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716170
Portaria Nº 1435/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 202 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei 5.810/1994 
c/c art. 105, e seus parágrafos, da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativo disciplinar 
nº 6363/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional da servidora, M.S.M. (M.f.5099005), Psicóloga, por agir, 
supostamente, com falta de urbanidade em serviço. Sendo assim, tal con-
duta amolda-se à falta grave, com fulcro no art. 177, ii, iV, art. 178, Xi c/c 
art. 189, caput, todos da lei 5.810/1994-rJU, conforme ofício interno n° 
1706/2021/cT Marambaia, datado de 15/09/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Presidente; rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)– Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716166
Portaria Nº 1434/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6362/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional do servidor, r.N.f.a. (M.f.5954247), Policial Penal, ao 
supostamente, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool, sendo detido e encaminhado à 
delegacia de São João de Pirabas, no dia 09/05/2021. o servidor incorreu, 
em tese, na infração dos dispositivos no art. 177, iii, Vi c/c art. 189, caput 
e art. 190, V, todos da lei 5.810/1994 e ao art. 14, § único, da lei n° 
8.792/2020, conforme ofício interno n° 148/2021-crrSal/SEaP, datado 
de 10/05/2021, encaminhado via e-mail na mesma data;

art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Presidente; ViTor raMoS EdU-
ardo, (M.f. 5902749) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 
5464285) - Membro – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e a comissão de Estágio Ptobatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716159
Portaria Nº 1455/2021-cGP/seaP 
Belém, 14 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 1277/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6243/2021-cGP/SEaP;
- 1278/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6244/2021-cGP/SEaP;
- 1279/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6245/2021-cGP/SEaP;
- 1281/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6247/2021-cGP/SEaP;
- 1282/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6248/2021-cGP/SEaP;
- 1285/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6251/2021-cGP/SEaP;
- 1306/2021-cGP/SEaP, de 21/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6252/2021-cGP/SEaP;
- 1307/2021-cGP/SEaP, de 23/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6253/2021-cGP/SEaP;
- 1308/2021-cGP/SEaP, de 23/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6254/2021-cGP/SEaP;
- 1309/2021-cGP/SEaP, de 23/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6255/2021-cGP/SEaP;
- 1310/2021-cGP/SEaP, de 24/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6256/2021-cGP/SEaP;
- 1311/2021-cGP/SEaP, de 24/09/2021, publicada no doE nº 34.709, 
de 24/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6257/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716508
Portaria Nº 1456/2021-cGP/seaP 
Belém, 15 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 1280/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.711, 
de 27/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6246/2021-cGP/SEaP;
- 1284/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.711, 
de 27/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6250/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716500
Portaria Nº 1454/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
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coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
(funcional: 5902749) – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (fun-
cional: 5464285) - Membro, em substituição à servidora SaidY MErcÊS 
doS SaNToS diaS (funcional: 42323); e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, (funcional: 57201800) – Membro; para dar continuidade à apura-
ção dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5739/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716528
Portaria Nº 1459/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6381/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta irregularidade 
nas frequências e no recebimento de vencimentos dos meses de Maio e 
Junho de 2021, por servidor lotado na cadeia Publica de Parauapebas, 
conforme ofício n° 2021/275-MP/4°PJP, datado de 01/10/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficie-se o Ministério Público de Parauapebas enviando cópia des-
ta Portaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716554
Portaria Nº 1458/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6380/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta 
conduta desurbana do servidor  r.d.M.(M.f. 5850800),  no dia 18/09/2021, 
lotado na central de Triagem da cremação, conforme Termo de denúncia 
n°137/2021-cGP/SEaP, datado de 08/10/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716564
Portaria Nº 1453/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6378/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto excesso no uso 
de instrumento de Menor Potencial ofensivo para conter ato de indisciplina 
do PPl flaVio da SilVa coSTa, (iNfoPEN
29409), custodiado na central de Triagem Metropolitana ii- cTM ii, con-
forme livro de ocorrência do dia 17/06/2021 e relatório de diligências 
n°109/2021, datado de 22/09/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716562

Portaria Nº 1430/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6156/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta irregularidade no 
cumprimento do contrato por parte das empresas Empório Gourmet e 
M.W.S. EVENToS E BUffET ErEli – EPP, no fornecimento da alimentação 
para os internos da cadeia Pública de redenção, nos dias 20/05/2021, 
21/05/2021, 22/07/2021, 22/06/2021. 10/08/2021, 07/07/2021, 
27/06/2021, 11/06/2021, conforme ofícios internos 341/2021 de 
21/05/2021, 449/2021 de 23/07/2021, 402/2021 de 22/06/2021, 
523/2021 de 10/08/2021, 449/2021 de 07/07/2021. 433/2021 de 
02/07/2021 e 117/2021-cPr/SEaP de 20/05/2021;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da ausência de indícios de materialidade a au-
toria, pugnou pelo arquivamento do feito, com fulcro no art. 201, i, da lei 
5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
do feito, com fulcro no art. 201, i, da lei 5.810/1994-rJU, uma vez que 
não restaram comprovados indícios mínimos que suas condutas omissivas 
ou comissivas colaboraram para as irregularidades na alimentação presta-
da aos custodiados da cadeia Pública de redenção.
Art. 2º - Oficie-se a CONJUR/SEAP, enviando cópia integral dos autos pra 
conhecimento.
Art. 3º - Oficie-se o Gabinete desta SEAP/PA, enviando cópia integral dos 
autos pra conhecimento e possíveis providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716574
Portaria Nº 1452/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6377/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao 
PPl oriValdo do Socorro araUJo do carMo, (iNfoPEN 56529), no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iii – crPPiii, conforme rela-
tório de diligências sob o n° 22/2021, datado de 30/09/202, e, despacho 
da Vara de Execução Penal encaminhado via e-mail em 26/07/2021;
art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo (M.f. 5902749) – Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficie-se a Vara de Execução Penal enviando cópia desta Portaria 
de instauração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716567
Portaria Nº 1457/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6379/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta suspensão 
de café da manhã para as PPl’s custodiadas no centro de recuperação 
feminino-crf, e, suposta agressão à PPl JocElia PErEira rEiS da SilVa 
coNcEiÇÃo (iNfoPEN 336315), no dia 13/04/2021, conforme relatório 
de diligências n° 66/2021, datado de 20/09/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 716569
Portaria Nº 1453/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5515/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor r.H.B.S. (M.f. 5414113), agente Prisional e Super-
visor de Equipe lotado na central de Triagem Metropolitana ii, em razão 
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de, supostamente, não utilizar os meios necessários e pacíficos de media-
ção em face das provocações de seu subordinado, conforme decisão da 
Sindicância administrativa investigativa n° 5295/2019-cGP/SEaP. o servi-
dor infringiu, em tese, o art. 177, ii. Vi art. 178, Xi, c/c art. 189, do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade 
de infração disciplinar, pugnou pela absolvição do servidor r.H.B.S. (M.f. 
5414113);
rESolVE:
art. 1º - NÃo acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aPlica-
ÇÃo da PENalidadE dE rEPrEENSÃo, ao agente Penitenciário, r.H.B.S. 
(M.f.5414113), tal determinação decorre do fato da falta pontual e de na-
tureza leve, razão pela qual, cabível de fez a aplicação da citada penalidade 
devendo ser aplicada por escrito no assentamento funcional do servidor;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão a diretoria de 
Gestão de Pessoas para a aplicação da penalidade de repreensão nos as-
sentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 716572

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2676/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 14 de oUtUBro de 2021.
Nome: MicHEllE caroliNE coSTa dE HolaNda, Matrícula nº 8400735/2; 
cargo: Téc. em Gestão Penitenciária – Serviço Social.
Período aquisitivo: 2014/2017
Período de Gozo: 03/11/2021 a 02/12/2021.

Protocolo: 716483

.

.

errata
.

errata de publicação do doe Nº 34.694, de 10.09.21, Protoco-
lo: 702270, referente à Portaria Nº 2212/21-dGP/seaP, de 
03/09/21:
onde se lê: Nome: HElio foNSEca dE MEdEiroS – Período: 01.10.21 
a 30.10.21
Leia-se: Nome: HElio foNSEca dE MEdEiroS – Período: 15.10.21 a 
13.11.21

Protocolo: 716401

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 865/2021 de 08/10/2021.
Suprido: Newton da conceição lima
Matrícula: 80050951
cargo: Motorista
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
978270 0101000000 33.90.30 r$ 1.000,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 716249

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 918/2021
objetivo: EScolTar iNTErNoS, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, aTÉ a 
colÔNia PENal aGrÍcola dE SaNTa iZaBEl – cPaSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá/crcaM.
destino: SaNTa iZaBEl/Pa
Servidor (es): 5954559 – ValdilENo carValHo PiNTo – aG. PriSioNal 
– 5898842 – aNTÔNio ViriaTo Moia Gaia – MoToriSTa – 5954551 – 
carloS EMaNoEl PErEira rodriGUES – aG. PriSioNal – 54184916 
– WaldEcY GoNÇalVES rodriGUES – aG. PriSioNal.
Período: 04/05/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 716158

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2675/21-dGP.seaP, de 14/10/21
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei 
nº 5.810/94, ao servidor adalBErTo rodriGUES NETo, no período de 
16/11/2021 a 15/12/2021, referente ao exercício de 2020.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 716400

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação de protocolo nº. 710280, publicada no 
d.o.E. Nº 34.715 de 29/09/2021 referente ao contrato administrativo Sub 
Judice nº 153/2021.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado de 
administração Penitenciária.

Protocolo: 716226

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2674/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 14 de oUtUBro de 2021.
Nome: ViNiciUS TadEU GUiMaraES dE MiraNda, Matrícula nº 
5941846/1; cargo: assistente administrativo.
assunto: licença Paternidade.
Período: 12/10/2021 a 21/10/2021.

Protocolo: 716282
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 2511/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 28 de seteMBro de 2021.
Nome: JacKSoN caMPoS dE MacEdo, Matrícula nº 5832055/1; cargo: 
Motorista.
assunto: licença Paternidade.
Período: 06/09/2021 a 15/09/2021.

Protocolo: 716277
Portaria N°2672/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
EXclUir do servidor Manoel Paulo Barradas Martins, matrícula funcional 
nº 54196345 – ocupante da função de Motorista a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento 
do cargo exercido, a contar de 03/10/2021.
coNcEdEr ao servidor felipe Veiga couto, matrícula funcional nº 5952335 
- ocupante da função de Assistente administrativo a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento 
do cargo exercido, a contar de 04/10/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 716209
Portaria N°2673/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
EXclUir do servidor anderson correa Vieira, matrícula funcional nº 
5850576 – ocupante da função de Motorista a Gratificação de Tempo Inte-
gral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento do 
cargo exercido, a contar de 03/10/2021.
coNcEdEr ao servidor Paulo roberto Vilhena ferreira, matrícula funcional 
nº 5952584 - ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifica-
ção de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 04/10/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 716211
Portaria N°2671/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
EXclUir do servidor carlos alberto Nogueira oliveira, matrícula funcional 
nº 57211804 – ocupante da função de auxiliar de Serviços operacionais a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 03/10/2021.
coNcEdEr à servidora Edivane Gonçalves dos Santos, matrícula funcional 
nº 54181394 - ocupante da função de Técnicos em Gestão Pública a Gra-
tificação de Tempo Integral no percentual de 39,46% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 04/10/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 716204

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 523 de 07.10.2021
Processo nº 2021/603193
Servidor: YVENS GUErrEiro PENNa
Matrícula: 5946497-1
cargo: assessor Especial ii
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento nº 005/2021,cele-
brado entre a  Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT e a organização da 
Sociedade civil da igreja assembléia de deus Metropolitana, cujo objeto é 
a mútua cooperação com o escopo de conceder à organização da sociedade 
civil, a realização do ProJETo cUlTUral 92 aNoS da aSSEMBlEia dE 
dEUS EM MariTUBa E árEa METroPoliTaNa/ 2021.

Protocolo: 716205
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Portaria Nº 522 de 07.10.2021
Processo nº 2021/643361
Servidora: rENaTa dE faTiMa da coSTa MaUES
Matrícula: nº5796989/6
cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral
objeto: designada como fiscal do recebimento dos Materiais para Tra-
tamento de higienização e conservação do Museu do Marajó, da cotação 
Eletrônica nº034/2021, para atender as demandas da Secretaria de Estado 
de cultura.

Protocolo: 716201
Portaria Nº 524 de 07.10.2021
Processo nº 2021/593254
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
Matrícula: 5891119/ 1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como Gestor do Termo de cooperação técnica nº 
002/2021 celebrado entre a Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT e 
a Prefeitura Municipal de Tucuruí, cujo objeto é a realização do XXX fES-
TiVal do folclorE JUNiNo – aNo 2021, executado pela PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE TUcUrUÍ.

Protocolo: 716214
Portaria Nº 526 de 08.10.2021
Processo nº 2021/964873
Servidor: adriaNo fiUZa da crUZ
Matrícula: 80845896/1
cargo: auxiliar operacional
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT, realizada pelo profissional RIVAILDO MORA-
ES PEiXoTo, contratado para  confecção de artesanato em Miriti em for-
mato de roda gigante, que integrará a amostra de arte “arraial de Nazaré: 
Um largo de memórias” realizada na Galeria fidanza – MaS, no período de 
21/09/2021 a 31/10/2021. Efeitos retroagem ao início do evento.

Protocolo: 716218

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL 007/2021
PrÊMio de arte PÚBLica “Marco siMBÓLico da LUta PeLa 
Vida”
a SEcrETaria ESTadUal dE cUlTUra, através do Sistema integrado de 
Museus e Memoriais (SiMM), no uso das atribuições que lhe conferem a lei 
Estadual n° 4.589, de 18 de novembro de 1975 e suas alterações poste-
riores, considerando o teor do Processo administrativo nº 2021/1135865 
– SEcUlT, torna público o presente Edital “PrÊMio dE arTE PÚBlica 
“Marco SiMBÓlico da lUTa PEla Vida”, que regulamenta o processo de 
incorporação de uma escultura cinética de caráter público no passeio públi-
co do Hangar convenções & feiras da amazônia, cujo objetivo é propiciar o 
usufruto e valorizar a arte como meio que venha resguardar a memória dos 
brasileiros vitimados pela Covid,  homenagear os profissionais de Saúde 
que ali atuaram e dignificar a luta pela vida, além de despertar a consci-
ência crítica para o tempo presente e ainda ampliar, atualizar e diversificar 
o acervo de obras públicas do Estado, tornando-o mais representativo no 
cenário artístico contemporâneo brasileiro, nos termos e condições defini-
dos neste instrumento:
1. do objeto
1.1. o objeto do presente Edital é realizar o “PrÊMio dE arTE PÚBlica 
“MARCO SIMBÓLICO DA LUTA PELA VIDA”, com a finalidade de instituir um 
marco temporal simbólico do combate à pandemia através de uma obra 
escultórica a ser instalada no passeio público do Hangar. ao incentivar pro-
duções artísticas tridimensionais destinadas a espaços públicos na cidade, 
o edital visa, também, com a presente iniciativa, promover e difundir as 
artes visuais e despertar a consciência crítica para o tempo presente, esti-
mular criações artísticas para o usufruto da população em áreas públicas e 
proporcionar o acesso aos bens culturais de forma democrática.
1.2. o Prêmio prevê a instalação de uma obra tridimensional cinética de 
caráter público e permanente no passeio público do Hangar, intervenção 
que visa se constituir em elemento artístico de valorização desse recorte 
urbano da cidade e em equipamento destinado à apreciação e ao deleite 
estético da população. Sua realização fortalece o compromisso do Governo 
do Estado do Pará, através da Secult, em implementar políticas de fomento 
à produção artística contemporânea e enfatiza a importância em universa-
lizar o acesso à arte e à cultura.
2. dos recursos orçamentários
2.1 os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação serão 
oriundos do orçamento conforme descrição:  Valor r$ 130.000,00, pro-
jeto atividade: 7687, fonte de recurso: 010100000(recursos ordinários) 
Natureza da despesa: 339031- PrEMiaÇÕES PTrES: 157687 Pi: 7687/
coVidPa aÇÃo : 271187 - funcional Programático: 13.392.1503-7687 da 
Secretaria de Cultura do Estado do Pará, com aporte financeiro correspon-
dente ao montante de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
3. da premiação
3.1 o júri elegerá, mediante pontuação, apenas um projeto. ao trabalho 
vencedor será concedido o “PrÊMio dE arTE PÚBlica “Marco SiMBÓli-
co da lUTa PEla Vida” no valor de r$ 130.000 (cento e trinta mil reais), 
a ser pago em duas parcelas de 50%, e deduzidos os descontos previstos 
na legislação vigente. a primeira parcela será quitada no ato de assinatura 
do contrato e a segunda com a entrega definitiva do monumento.
4. da Natureza da arte Pública
4.1. o edital contemplará um trabalho tridimensional iNÉdiTo de caráter 
cinético, isto é, uma escultura que explore os recursos visuais por meio de 
técnicas que produzam movimentos reais na obra de arte.

4.2.  o artista deve estar atento às orientações técnicas contidas no anexo 
II, quanto à sua escala e condições específicas de instalação.
4.3. A obra deve se harmonizar, quanto à forma e finalidade, às caracte-
rísticas paisagísticas e ao objetivo do projeto, a saber: uma área pública 
destinada ao passeio e tema da criação relacionado à memória das vítimas, 
dos pacientes e dos profissionais de saúde que atuaram no combate a Co-
vid do Hospital de campanha no Hangar .
4.4. os materiais empregados para a realização da obra – estrutura de 
sustentação, revestimentos, sistema de automação, meios de fixação e 
outros - devem atender as necessidades de estabilidade,  durabilidade e 
segurança. ressalta-se que este item é de caráter eliminatório.
4.5 o projeto que, a partir da análise técnica, trouxer algum risco para aos 
transeuntes será eliminado do concurso.
5. das condições de Participação
5.1 Estão habilitadas a participar pessoas físicas atuantes na área das ar-
tes Visuais nascidas no Brasil, ou com residência comprovada no país de no 
mínimo 3 anos, doravante designadas como “proponentes”:
i - Pessoa física: indivíduo ou representante de coletivo de artistas;
5.2 É vedada a inscrição de servidor público vinculado à SEcUlT a fcP e 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o 2º grau.
5.3 cada proponente deverá apresentar apenas 01 projeto-dossiê, de 
acordo com as especificações contidas no item 07.
6. das inscrições
6.1 as inscrições estarão abertas no período de 30 (trinta) dias contados a 
partir de 15 de outubro de 2021 até 16 de novembro de 2021, com a publi-
cação do edital  no Diário Oficial do Estado, cuja íntegra estará disponível 
no endereço eletrônico da SEcUlT, www.secult.pa.gov.br.
6.1.1 as inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, uti-
lizando o formulário de inscrição específico disponível no anexo I do próprio 
edital, na página eletrônica www.secult.pa.gov.br, e deverá ser enviado ex-
clusivamente para o email secretariadosim@gmail.com, junto com o dossiê 
do projeto.
6.1.2 o aviso de recebimento do arquivo será enviado pelo Sistema inte-
grado de Museus e Memoriais via email: secretariadosim@gmail.com,  e 
servirá como comprovante de inscrição. o candidato deve estar atento ao 
aviso de recebimento que é a garantia de inscrição do projeto no concurso.
6.2 Serão desconsideradas as inscrições enviadas  após a data de encer-
ramento referida no item 6.1 deste edital, observando o horário e dia : 16 
de novembro, às 23:59 hs.
6.3 É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário de 
inscrição. o não preenchimento completo do formulário, inclusive do item 
referente à assinatura do (a) proponente, inabilitará automaticamente a 
inscrição do projeto.
6. 4 os artistas interessados em concorrer ao Prêmio devem encaminhar, 
no ato de inscrição, as informações e os documentos abaixo relacionados 
em arquivo único formato Pdf. caso haja a necessidade de apresentação 
do projeto em maquete 3d ou mídias que exijam grande armazenamento 
de memória, o proponente pode disponibilizar os recursos em ‘nuvem’, com 
o endereço de acesso informado no projeto.
6.4.1 dadoS PESSoaiS
1. a) cópia do formulário de inscrição preenchido (aNEXo i), assinado e 
digitalizado para ser anexada ao corpo de projeto.
6.4.2 iNforMaÇÕES SoBrE o ProJETo
1. a) currículo e portfólio contendo documentação que demonstre a traje-
tória profissional do artista (sugerimos ao proponente apresentar links que 
tragam mais informações sobre a carreira artística);
2. b) Memorial descritivo da obra. a saber:
b.1) Breve apresentação temática da obra: título e abordagem temática. 
(em até uma lauda, letra corpo 12 e espaçamento 1,5)
b.2) Visualização geral da obra: escala, cor e configuração (ver local de 
fixação e orientações no Anexo II);
b.3) desenho do projeto da obra com a descrição detalhada dos materiais 
a serem empregados;
b.4) Projeto com descrição detalhada do sistema de automação da obra: 
recursos materiais, tecnologia empregada (fotovoltaica, eólica, elétrica, 
outros), equipamentos agregados, dinâmica dos movimentos (indicar des-
locamentos e direções). Sugerimos um projeto 3d com ferramentas de 
animação ou registros fotográficos de um protótipo físico (maquete);
b.5) Projeto do plano de montagem da obra e tempo estimado de instala-
ção: etapas e métodos de fixação das estruturas, projeto elétrico, insta-
lação dos equipamentos de automação; cronograma básico de execução 
(estimativa de tempo para a instalação da obra). a obra deve ser instalada 
no prazo máximo de, até, 45 dias após a assinatura do contrato
1. c) No caso de inscrições realizadas por representantes de coletivos, 
apenas um integrante poderá se inscrever. deverá apresentar carta de 
anuência, datada e assinada, de cada um dos membros que compõem o 
coletivo, informando o conhecimento da proposta;
2. do Processo de seleção
7.1 os projetos inscritos serão avaliados em 03 (três) etapas:
1. a) Etapa 01: habilitação documental, de caráter eliminatório.
2. b) Etapa 02: habilitação  técnica do projeto pela equipe de engenheiros 
e arquitetos quanto ao material empregado, inteligibilidade técnica do pro-
jeto, segurança, exequibilidade, estabilidade estrutural, segurança e dura-
bilidade material, etapa de caráter eliminatório.
3. c) Etapa 03: habilitação pela comissão de seleção, de caráter classifi-
catório;
4. da Habilitação
8.1 os dossiês inscritos serão submetidos à habilitação documental pela 
comissão técnica interna da SEcUlT. após a habilitação documental os 
projetos serão encaminhados para a habilitação técnica, de acordo com o 
tópico ‘b’ do item 7.1.
8.2 a lista dos projetos habilitados e inabilitados, com motivo da inabilita-
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ção, será divulgada na página eletrônica da SEcUlT, www.secult.pa.gov.br, 
sendo de total responsabilidade do(a) proponente acompanhar a atualiza-
ção dessas informações.
8.3 os proponentes de projetos inabilitados poderão interpor recurso sobre 
a etapa de habilitação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data 
da divulgação da lista de habilitados e inabilitados.
8.4 os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail secretariado-
sim@gmail.com, não cabendo a apresentação de documentos não envia-
dos no momento da inscrição, de acordo com o que estabelece nos pará-
grafos do item 07.
8.5 os recursos da habilitação serão julgados em até 02 (dias) dias úteis e 
decididos pelo departamento Jurídico da SEcUlT.
9. da comissão de seleção
9.1 os projetos habilitados serão avaliados por uma comissão de Seleção 
composta por 03 (três) membros convidados , com conhecimento com-
provado e notoriedade no campo das artes visuais, nomeados por portaria 
pela Secretaria de cultura.
9.2 Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de apreciar pro-
jetos:
1. a) nos quais tenham interesse direto ou indireto;
2. b) nos quais tenham participado ou venham a participar como colabo-
rador;
3. c) apresentados por proponentes, ou seus respectivos cônjuges ou com-
panheiros.
9.3 o membro da comissão de seleção que incorrer em impedimento deve 
comunicar o fato aos demais membros da comissão, abstendo-se de atuar, 
sob pena de nulidade dos atos que praticar.
10. da avaliação
10.1 os projetos serão analisados pela comissão de Seleção de acordo 
com os seguintes critérios gerais, sendo o valor máximo igual a 100 (cem) 
pontos e o mínimo igual a 01 (um) ponto:
1. a) relevância, excelência e qualidade da obra (1 a 50 pontos);
2. b) Harmonização e adequação ao espaço de acordo com o item 5.3 (de 
1 a 30 pontos);
3. c) relevância do currículo de atividades artísticas do proponente (1 a 
10 pontos);
4. d) conformidade com os objetivos deste edital (01 a 10 pontos).
10.2 Todas as propostas serão avaliadas pela comissão de avaliação e 
Seleção, considerando os seguintes critérios.

criTÉrioS PoNTUaÇÃo
relevância, excelência e qualidade da obra 01 a 50

Harmonização e adequação ao espaço de acordo com o item 5.3 01 a 30
relevância do currículo de atividades artísticas do proponente 01 a 10

conformidade com os objetivos deste edital 01 a 10
ToTal 100

10.3 Havendo empate, a decisão caberá à comissão de Seleção por maio-
ria absoluta.
10.4 a pontuação máxima de um projeto será de 100 (cem) pontos, sen-
do desclassificados aqueles que não obtiverem pontuação mínima de 70 
(setenta) pontos.
10.5 o resultado da avaliação da comissão de seleção será divulgado na 
página da SEcUlT www.secult.pa.gov.br, sendo de total responsabilidade 
do(a) proponente acompanhar a atualização dessas informações.
10.6 os recursos sobre o resultado da avaliação da comissão de seleção 
deverão ser enviados para o endereço eletrônico secretariadosim@gmail.
com, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado.
10.7 a comissão de seleção será responsável pelo julgamento dos recursos 
e, caso sejam procedentes, pela reavaliação da nota obtida.
10.8 as decisões dos recursos serão informadas direta e individualmente 
ao recorrente no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o período constante 
no item 11.5.
10.9 O resultado final será homologado pela Secretaria de Cultura, publica-
do no Diário Oficial do Estado e divulgado na página eletrônica da SECULT, 
www.secult.pa.gov.br, sendo de total responsabilidade dos proponentes 
acompanhar a atualização dessas informações.
11. da documentação complementar
11.1 o valor do prêmio será depositado obrigatoriamente na conta cor-
rente do(a) proponente contemplado(a), de acordo com o item 3.1, sendo 
vedado o depósito em conta poupança e de terceiros.
11.2 o (a) proponente contemplados(as) deverão encaminhar para a SE-
cUlT, em no máximo 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, após a pu-
blicação do resultado final no Diário Oficial do Estado, os seguintes docu-
mentos necessários para liberação do recurso.
1. a) cópia da carteira de identidade;
2. b) cópia do cadastro de Pessoa física - cPf;
3. c) cópia do comprovante de residência;
4. d) comprovante dos dados bancários do(a) proponente (banco, agência 
e
conta corrente);
1. e) certidão Negativa de débitos de Tributos e contribuições federais
atualizada, que pode ser obtida diretamente na página eletrônica da re-
ceita federal
(www.receita.fazenda.gov.br);
f) certidão Negativa de débitos Trabalhistas atualizada, que pode ser obti-
da diretamente na página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho (tst.
jus.br/certidao).
g) PiS/PaSEP
11.3 o não envio da documentação complementar conforme prazo e espe-
cificações descritos no item 11.2, acarretará a desclassificação do projeto.
11.4 Se estrangeiro, o (a) proponente deve comprovar residência no Brasil 
por mais de 03 (três) anos e cédula de identidade estrangeira, ou visto de 
trabalho ou de permanência.

11.5 ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte 
de algum contemplado, os recursos poderão ser destinados a outros pro-
jetos, observando a ordem de classificação estabelecida pela comissão de 
seleção deste edital.
11.6 o (a) contemplado(a) que estiver inscrito em quaisquer dos cadastros 
de inadimplência do Governo Federal serão desclassificados.
12. Das Obrigações
12.1 É obrigatório informar à SEcUlT, caso ocorram, mudanças de ende-
reço postal e eletrônico, bem como comparecer a encontros com a equipe 
técnica da secretaria, caso solicitado(a).
12.2 o (a) proponente contemplado(a) deverá permitir que a obra possa 
ser fotografada e/ou gravada em áudio e vídeo por pessoas designadas 
pelo SEcUlT, e que o material resultante possa ser incorporado ao acervo 
da instituição e incluído em materiais de divulgação institucional.
13. Dos Direitos Autorais e do Direito de Imagem
13.1 Pela adesão ao presente edital, o(a) candidato(a) inscrito(a) que ve-
nha a ser contemplado(a) autoriza a SEcUlT e o Governo do Estado a 
utilizar as imagens da obra em mídia impressa, internet, mídias digitais, 
eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado.
13.2 ao se inscrever no presente edital, o(a) candidato(a) declara a inexis-
tência de plágio das obras e/ou projetos inscritos, bem como garante ter 
autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a 
produção artística, se responsabilizando inclusive por eventuais reivindica-
ções quanto ao uso não autorizado.
14. da instalação do monumento
14.1. Todos os investimentos relacionados à produção e instalação da obra 
são de responsabilidade do artista;
14.2. Viagens, hospedagens e demais custos para a pesquisa de campo 
ou qualquer outro compromisso que implique visita técnica in loco é de 
responsabilidade do artista;
14.3. a SEcUlT se responsabilizará por conseguir as autorizações de uso 
do passeio público, o fornecimento de energia para o local de instalação do 
monumento e a implantação do projeto luminotécnico.
15. das disposições Gerais
15.1 a inscrição efetuada implica a aceitação das normas constantes no 
presente edital.
15.1.1 a inobservância das condições estabelecidas por este edital implica-
rá no indeferimento da inscrição do projeto.
15.2 o contemplado autoriza o acesso ao conteúdo de seus projetos, na 
hipótese de requerimento, formulado em recurso à comissão de Seleção.
15.3 o(a) proponente será o único responsável pela veracidade da propos-
ta e documentos encaminhados, isentando a SEcUlT de qualquer respon-
sabilidade civil ou penal.
15.4 os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos 
pelo Departamento Jurídico da SECULT, ficando desde logo, eleito o foro da 
Justiça Estadual, Seção Judiciária do Estado Pará, para dirimir eventuais 
questões decorrentes deste edital.
15.5 o presente edital ficará à disposição dos interessados na página ele-
trônica da SEcUlT www.secult.pa.gov.br.
15.6 outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (91) 4009-
8656, de 9h às 17h.
16- do croNoGraMa

ETaPa daTa iNicial   daTa fiNal
1 – inscrições 15/10/2021 16/11/2021

2 - resultado Preliminar Habilitação da inscrição 18/11/2021
3 - Período de recurso da habilitação; 22/11/2021 23/11/2021

4 - Período de Seleção 24/11/2021 26/11/2021
5- resultado preliminar de seleção 29/11/2021
6- Período de recurso de Seleção 30/11/2021 01/12/2021

4 - Homologação e Publicação do resultado final 03/12/2021
5 – assinatura do contrato 13/12/2021
6 - Entrega do Monumento até 28/01/2021

Belém, 14 de outubro de 2021.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura
editaL de arte PÚBLica “Marco siMBÓLico da LUta PeLa 
Vida”
aNeXo i - ForMULÁrio de iNscriÇÃo
inscrição N° _____________
Título do Projeto:
dadoS do ProPoNENTE
Nome completo:
cPf:
ENdErEÇo:
cidadE:  Uf:
cEP:  EMail:
TElEfoNE:  cElUlar:
dEclaraÇÃo
1.  a inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital.
2.  as informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
daTa:  aSSiNaTUra do ProPoNENTE:

* a aSSiNaTUra É oBriGaTÓria
editaL de arte PÚBLica “Marco siMBÓLico da LUta PeLa 
Vida”
aNeXo ii
MeMoriaL descritiVo da oBra
O monumento deve enquadrar-se nas especificações técnicas descritas 
abaixo. a saber:
1. a posição da escultura insere-se no quadrado demarcado em destaque, 
cuja área é de 16m² (4m x 4m).
2. ao ser instalada em um passeio público, o artista deverá detalhar em 
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seu projeto os recursos técnicos e materiais, com vistas à sua estabilidade 
e segurança, como, também, a sua harmonia com o tema e em diálogo 
com o projeto paisagístico.
1. a obra deve enquadrar-se na seguinte cubagem:
. BaSE, NÃo PodE EXcEdEr a 4m x 4 m;
. alTUra MÍNiMa de 5 METroS (NÃo SErá acEiTo ProJETo coM alTUra 
iNfErior a 5 METroS).

Protocolo: 716286
edital 006/2021 - Preamar da Paz
a Secretaria de Estado da cultura, no uso de suas atribuições, torna pú-
blico o resultado fiNal da Seleção - Edital 006/2021 – Preamar da Paz, 
divulgada no quadro a seguir.

Modalidade território agente resultado
Memória e comunidade Bengui Nilza ribeiro souza 94952981215 96,77
Memória e comunidade Bengui Marcelo oliveira da Silva 95

cinema no Bairro cabanagem camila Bastos Machado 99,33
cinema no Bairro cabanagem José damásio da SilVa NETo 70,17

Jardim das Esculturas caBaNaGEM Não houve proposta habilitada nesta modalidade/território
Jardim das Esculturas icuí cristhianne de fátima almeida leite 94
Jardim das Esculturas icuí Miguel Nunes da Silva Neto 87,83
Jardim das Esculturas icuí Marcio Barreto reis 85

Memória e comunidade Guamá João carlos Torres da Silva 96,1
corredores da cultura Guamá daniel carvalho costa  03579210203 97,5
corredores da cultura Guamá Jeyson Michell da costa borges 84,17

cinema no Bairro Jurunas/ condor Jean ferreira da Silva 01268510262 99,17
cinema no Bairro Jurunas/ condor lucas rodrigues Maués alves 96,67
cinema no Bairro Jurunas/ condor Marcos roberto dos Santos 94
cinema no Bairro Jurunas/ condor Élcio ferreira Pereira 89

corredores da cultura Jurunas/ condor instituto de difusão cultural - discipulo de davi 99,83
corredores da cultura Jurunas/ condor adrison Henrique da silva figueira 98,77
corredores da cultura Jurunas/ condor Gremio Recreativo Jurunense Rancho Não Posso Me Amofiná 98,33
corredores da cultura Jurunas/ condor ana Maria lima Santa Brigida 97,33
corredores da cultura Jurunas/ condor Pedro rodrigues de Moraes 84181060268 94,83
corredores da cultura Jurunas/ condor isabela de Brito lima 88,33

cinema no Bairro NoVa UNiÃo Não houve proposta habilitada nesta modalidade/território
Jardim das Esculturas NoVa UNiÃo Não houve proposta habilitada nesta modalidade/território

cinema no Bairro Terra firme Elton costa dos Santos 96,83
cinema no Bairro Terra firme andré Santos Monteiro 95,83
cinema no Bairro Terra firme daniel aviz das Marcês 91
cinema no Bairro Terra firme raimundo de lima Santos 70,17

corredores da cultura Terra firme Kleidiane Sousa pinheiro 99,5
corredores da cultura Terra firme Nagib lucas dos Santos Silva 95,83
corredores da cultura Terra firme anderson José favacho dos Santos 94,83
corredores da cultura Terra firme amadeu fortes almeida 62686232234 93,17

Belém, 14 de outubro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 716303
terMo de FoMeNto:
Processo adMiNistratiVo: 2021/1123188
oBJETo: realização de apresentações artístico/culturais para o encontro, 
em homenagem à memória do violonista santareno Sebastião Tapajós.
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
aSSiNaTUra: 14 de outubro de 2021
ViGÊNcia: 14/10/2021 a 31/12/2021
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 31 da lei federal nº 13.019/2014.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 8841
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041-coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158841
Pi: 1030008841c
aÇÃo: 271105
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8841
ENTidadE: iNSTiTUTo SEBaSTiÃo TaPaJÓS
cNPJ: iNSTiTUTo SEBaSTiÃo TaPaJÓS - iST
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, 1832, anexo a, bairro Manguei-
rão, cEP 66.640-000
ordENador rESPoNSáVEl: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 716471
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01285
ProcESSo Nº 2021/643361
Valor: r$ 6.628,00 (seis mil e seiscentos e vinte e oito reais)
daTa da EMiSSÃo: 04/10/2021
oBJETo: aquisição de material de consumo
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica 34/2021
orÇaMENTo:
Projeto atividade: 7590
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
PTrES: 157590
Pi: 103007590c
aÇÃo: 264130
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-7590
SErVidor iNdicado coMo fiScal: rENaTa dE faTiMa da coSTa 
MaUES, matrícula 5796989/6
coNTraTada: JoSÉ EdYVaN dE oliVEira fEiToSa – ME
ENdErEÇo: Travessa Mauriti, s/n, box 110, Pedreira, cEP 66.087-680, Be-
lém-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 716450

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne1171
ProcESSo Nº 2021/739965
Valor: r$ 16.539,25 (dezesseis mil e quinhentos e trinta e nove reais e 
vinte e cinco centavos)
daTa da EMiSSÃo: 17/09/2021
oBJETo: contratação de restauro de computadores caipiras do Museu do 
Marajo
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 013/2021
orÇaMENTo:
Projeto atividade: 7590
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS- PES-
Soa fÍSica
PTrES: 157590
Pi: 1030007590c
aÇÃo: 269895
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7590
SErVidor iNdicado coMo fiScal:
coNTraTado: oTaci GEMaQUE PErEira
cPf: 093.914.522-72
ENdErEÇo: Travessa Major Major Emiliano Santos, 171, próximo ao Museu 
do Marajó, choque - cachoeira do arari-Pa.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 716693

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 996 - cGP/FcP de 13 de oUtUBro 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: 2021/1006139.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela 
abaixo:
diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo

07 30/08 a 
05/09/2021

roSEMarY fErrEira dE aNdradE 
SoUSa 54194668/ 2 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral 80718

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 716416
Portaria Nº 997 - cGP/FcP de 13 de oUtUBro 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: 2021/1121386.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde á servidora na tabela 
abaixo:

diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo

90 31/08 a 28/11/2021 MEliSSa BarBErY liMa 5899643/ 1 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral 47690

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 716419

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 999 - cGP/FcP de 14 de oUtUBro 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;
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coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2021/1021663;
forMaliZar a licença assistência à servidora abaixo:

diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo

15 10/09 a 24/09/2021 aNToNia fariaS da coSTa 
SoUSa 5341698/ 1 TEcNico dE adMiNiSTra-

cao E fiNaNcaS 80828

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 716425

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o Superintendente em exercício da fundação carlos Gomes, no uso de 
suas atribuições legais, acolhendo a decisão do coordenador da dispu-
ta e considerando o parecer jurídico constante nos autos do processo nº 
2021/814574, HoMoloGa o resultado da cotação Eletrônica nº 12/2021, 
a qual teve como objeto a aquisição de camisas, visando atender às ne-
cessidades dos eventos festival de Bandas do Pará e o XXXiii festival 
internacional de Música – fiMUPa, com o seguinte resultado:
Empresa: MaTHEUS caMPoS da coSTa, cNPJ 37.805.703/0001-05, valor 
total de r$ 8.100,00. conforme itens discriminados abaixo. Todas as infor-
mações referente a este processo estão disponíveis no site: http://web.
banparanet.com.br/cotacao
iTEM 01 - camisas - (300) Unidades para o festival de Bandas - Valor r$ 
4.050,00.
iTEM 02 - camisas - (300) Unidades para o XXXiii fiMUPa -  Valor r$ 
4.050,00
Belém,  13 de outubro de 2021.
JoEl dE JESUS doS PraSErES coSTa - Superintendente e/ex da fcG

Protocolo: 716253

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021
ProcESSo Nº 2021/867496
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços a 
serem executados de forMa EVENTUal, na administração, gerenciamen-
to, emissão e fornecimento de Vales alimentação, por meio de cartões 
Magnéticos e/ou Eletrônicos, Equipados com chip de Segurança.
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal comprasnet (UaSG:925807)
data da abertura: 27/10/2021
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 0261
Plano interno (Pi): 412.000.8338c
ação Nº: 231.451
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 15 de outubro de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 716180

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 341/2021, de 13 de oUtUBro 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 11/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 06/10/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/1122351, de 06/10/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (uma e meia) diária(s) ao servidor PaUlo roBErTo Ba-
TiSTa BarroS, matrícula n.º 54196946/2, ocupante do cargo em comis-
são de coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao 
município de abaetetuba, no período de 20 a 22/10/2021 com o objetivo 
de realizar substituição de transmissor e análise do funcionamento do novo 
equipamento com medições de campo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 716107

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria Nº 319/2021, de 22 de seteM-
Bro de 2021 de concessão de diária à favor de BrUNo dE araÚJo MoU-
ra, matrícula n.º 5946608/1, em decorrência de alteração de itinerário, 
conforme constante nos autos do processo 2021/1038169, de 20/09/2021.

Protocolo: 716444
torNar seM eFeito a Portaria Nº 318/2021, de 22 de seteM-
Bro de 2021 de concessão de diária à favor de lEoNardo coElHo PE-
rEira, matrícula n.º 5960291/1, em decorrência de alteração de itinerário, 
conforme constante nos autos do processo 2021/1038381, de 20/09/2021.

Protocolo: 716185

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 435/2021-ÓBidos
Nome: clEMilSoN VaScoNcEloS dE oliVEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 14/10/2021 a 13/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 436/2021-saNta Maria das Barreiras
Nome: rENilSoN alVES doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 15/10/2021 a 14/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 437/2021-saNtaNa do araGUaia
Nome: dalVa SPilEr BraNdElEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 15/10/2021 a 14/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 438/2021-coNceiÇÃo do araGUaia
Nome: lariSSa lorENa SilVa rodriGUES
cargo: ProfESSor
Vigência: 15/10/2021 a 14/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 439/2021-MoNte aLeGre
Nome: SaNdra HElENa da SilVa Maia
cargo: ProfESSor
Vigência: 06/10/2021 a 05/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 440/2021-BreU BraNco
Nome: daNiEl da SilVa roSa
cargo: ProfESSor
Vigência: 06/10/2021 a 05/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 441/2021-aNaPÚ
Nome: WalMira MacHado MoUra
cargo: ProfESSor
Vigência: 14/10/2021 a 13/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.

Protocolo: 716527
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coNtrato
.

contrato: 099/2021
objeto do contrato: aquisição de gêneros alimentícios (arroz parboilizado) 
para atender as demandas da Secretaria de Estado de Educação
Pregão SrP nº 40/2021 MB/ciMB
ata de registo de preços nº 246
Valor Total: r$ 121.097,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 Produto: 2227 ação: 232131 funcional Programática: 
16101.12 306.1509 Projeto/atividade: 8477 Natureza de despesa: 
3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: cerealista aliança ltda. inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.863.480/0002-56
filial, sediada na Tv ricardo rodrigues coura, nº 87, cEP: 58.935-000, 
centro cachoeira dos Índios/PB
data de assinatura: 14/10/2021
Vigência: 14/10/2021 a 13/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 716573
contrato: 104/2021
objeto do contrato: aquisição de gêneros alimentícios (arroz parboilizado) 
para atender as demandas da Secretaria de Estado de Educação
Pregão SrP nº 40/2021 MB/ciMB
ata de registo de preços nº 246
Valor Total: r$ 72.500,50
dotação orçamentária:
fonte: 0102 Produto: 2227 ação: 232131 funcional Programática: 
16101.12 306.1509 Projeto/atividade: 8477 Natureza de despesa: 
3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: cerealista aliança ltda. inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.863.480/0002-56
filial, sediada na Tv ricardo rodrigues coura, nº 87, cEP: 58.935-000, 
centro cachoeira dos Índios/PB
data de assinatura: 14/10/2021
Vigência: 14/10/2021 a 13/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 716570

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 21
contrato: 078/2013
objeto do contrato: construção de Escola com 12 (doze) salas de aula em 
Mocajuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência do contrato 
original.
concorrência Pública nº 033/2012 – Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: oasis construção & Serviços ltda, cNPJ. Nº 10.845.643/0001-
90, com sede na av Bernardo Sayão, nº 4038, Sala c2, cEP: 66.065-120, 
condor, Belém/Pa.
data de assinatura: 08/10/2021
Vigência: 10/10/2021 a 07/02/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 713855
termo aditivo: 8
contrato: 230/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentação escolar nas unidades escolares.
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula segunda – do valor e créditos 
orçamentários do contrato, passando a constar o valor mensal estimado 
em r$ 78.530,00 (setenta e oito mil e quinhentos e trinta reais), conside-
rando o reequilíbrio econômico-financeiro, justificado por acordos firma-
dos, interposto pela convenção coletiva de Trabalho 2021/2022 -SEac X 
SiNElPa
Pregão Eletrônico SrP nº 006/2016-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360 - Produto: 2227 – ação: 232118 - funcional Pro-
gramática: 16101.12.361.1509 – Projeto/atividade: 8904. Natureza da 
despesa: 3390.37.
* fonte: 0102006360 - Produto: 2227 – ação: 232325 - funcional Pro-
gramática: 16101.12.362.1509 – Projeto/atividade: 8906. Natureza da 
despesa: 3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-

63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: diamond Serviços de limpeza e Mão de obra Eireli, com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31, com sede na Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Belém/Pa.
data de assinatura: 14/10/2021
Vigência: a partir de 01/01/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 716619
termo aditivo: 12
contrato: 039/2010
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEf, Pra-
tinha ii Belém/ Pa.
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula Segunda – do Prazo loca-
tício e a cláusula Terceira - do Valor, Prorrogando a Vigência do contrato 
original por mais 12 (doze) meses e alterando o valor mensal para r$ 
18.667,78 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito 
centavos) justificado pelo reajuste do IPCA.
dispensa de licitação nº 051/2010-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
locadora: c.M. Santos dos reis, cNPJ. N°. 83.872.804/0001-08, com sede 
na Passagem john Engelhard, conj duas irmãs, Qd 12 nº 40, bairro prati-
nha, cEP: 66.816-030, Belém/Pa.
data de assinatura: 14/10/2021
Vigência: 25/10/2021 a 24/10/2022
ordenador: claudia Sobrinho lima/diretora administrativa e financeira em 
Exercício ( Portaria 8099 - SaGEP)

Protocolo: 716506
terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 07/2021.
Vigência: 04/10/2021 a 02/01/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Mape Engenharia Eireli. cNPJ Nº 05.085.592/0001-05.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 01 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 716624

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto 
terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 382/2017 – contratação de empresa para prestação de ser-
viços de construção, reforma e ampliação de unidades escolares. recurso 
oriundo do contrato de empréstimo nº 2933/oc-Br-Bid/SEdUc.
Justificativa: Reajuste anual do saldo do contrato
Percentual do reajuste: 7,929% e 16,861%
Período de execução: dezembro/2017 a dezembro/2020
dotação orçamentária: 16101.12.122.1416 - 7674
data de assinatura: 18/03/2022
contratada: consórcio S2 – Síntese Senenge
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 716541

diÁria
.

Portaria de diarias No. 49738/2021
oBJETiVo: coNdUZir a coMiSSÃo Para iNSTrUir ProcESSoS adMi-
NiSTraTiVoS diSciPliNar Pad. 116/2018, SENdo ESTE iNSTaUrado 
EM dESfaVor dE SErVidora dESTa SEcrETaria E Na BUSca da VEr-
dadE rEal doS faToS. diaS 13 E 14/10/2021. MUNicÍPio dE BaiÃo. 
MEMo. 1398/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 13/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 1
Baiao / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535  cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716446
Portaria de diarias No. 49745/2021
oBJETiVo: aTUar Na iNSTrUÇÃo E No ENcErraMENTo da faSE iN-
TrodUTÓria do Pad 1133/2021 E iNiciar a iNSTrUÇÃo doS Pads: 
58/2020, 64/2020 E 115/2020. MUNicÍPio: SaNTarÉM MEMoraNdo Nº 
1479/2021- NdE/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo laUNE doS SaNToS
MaTrÍcUla: 404071
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cPf: 15336743291
carGo/fUNÇÃo:Prof. colaBorador NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716441
Portaria de diarias No. 49392/2021
oBJETiVo: assessoria técnica, administrativa e pedagógica para professo-
res, acolhedores e coordenadores de turmas do Ensino Médio EJa campo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoJU / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MoJU / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SilVaNa dE alMEida SarMENTo fErrEira
MaTrÍcUla: 54189514
cPf: 65899849215
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716450
Portaria de diarias No. 49378/2021
oBJETiVo: fiScaliZar a ENTrEGa do ÔNiBUS EScolar NaS PrEfEi-
TUraS doS MUNicÍPioS BEM coM ToMBar E colETar aSSiNaTUra do 
PrEfEiTo rESPoNSaVEl PElo rEcEBiMENTo do TErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PaTriMÔNio MoBiliário.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
oBidoS / SaNTarEM / 21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilENE do Socorro MElo dE SaNTaNa
MaTrÍcUla: 5899557  cPf: 48774146220
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716456
Portaria de diarias No. 49777/2021
oBJETiVo: iNSTrUir o Pad Nº 122/2020-GaB/Pad, Para aPUrar, 
EM TESE, oS aUToS do ProcESSo 1483298/2020. PErÍodo: 18/10 À 
22/10/2021. MUNicÍPio: oriXiMiNá. MEMo. 33/2021- NdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oriXiMiNa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
oriXiMiNa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SilViaNE BaTiSTa MiraNda
MaTrÍcUla: 57224558
cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716431
Portaria de diarias No. 49754/2021
OBJETIVO: Realização de visita para verificar viabilidade técnica para im-
plantação de novas escolas de Tempo integral no ano de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 18/10/2021 - 19/10/2021 Nº diárias: 1
rEdENcao / ParaUaPEBaS / 19/10/2021 - 20/10/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / XiNGUara / 20/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / BElEM / 21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: Maria SUElY MacHado doMoNT
MaTrÍcUla: 355941  cPf: 17589592234
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716438
Portaria de diarias No. 49803/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrioNoPoliS / MaraBa / 19/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 2
MaraBa / cUrioNoPoliS / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lEda ViVEiroS da SilVa
MaTrÍcUla: 57209615  cPf: 64226310225
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716469
Portaria de diarias No. 49246/2021
oBJETiVo: fiScaliZar a ENTrEGa do ÔNiBUS EScolar NaS PrEfEi-
TUraS doS MUNicÍPioS BEM coM ToMBar E colETar aSSiNaTUra do 
PrEfEiTo rESPoNSaVEl PElo rEcEBiMENTo do TErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PaTriMÔNio MoBiliário.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / MoNTE alEGrE / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
MoNTE alEGrE / SaNTarEM / 21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 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: 716464
Portaria de diarias No. 49721/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a pendên-
cias de diárias, fundo rotativo, suprimento de fundos e pagamento de pes-
soal apurados em Pad, bem como regularizar e atender a recomendação 
do TcE, auditoria Geral do Estado - aGE e Secretaria da fazenda- SEfa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BElEM / caMETa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
caMETa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lENa Marcia MacHado GoNcalVES
MaTrÍcUla: 184888
cPf: 15157750200
carGo/fUNÇÃo:adMiNiSTrador / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716688
Portaria de diarias No. 49589/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir as técnicas da GPrEc que 
irão realizar capacitação do corpo técnico das UrEs, para acompanhamen-
to, orientação, fiscalização e auxilio técnico e financeiro aos Conselhos Es-
colares, e direção das escolas, fortalecendo-os tecnicamente, bem como, 
adotar mecanismos de análise prévia das prestações de contas e encami-
nhamento da documentação à Seduc sede, dos recursos oriundos do fNdE, 
bem como, recursos estaduais do fundo rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716683
Portaria de diarias No. 49724/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a pendên-
cias de diárias, fundo rotativo, suprimento de fundos e pagamento de pes-
soal apurados em Pad, bem como regularizar e atender a recomendação 
do TcE, auditoria Geral do Estado - aGE e Secretaria da fazenda- SEfa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
caMETa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liGia alMEida GoNcalVES
MaTrÍcUla: 731293
cPf: 25759892215
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716690
Portaria de diarias No. 49438/2021
oBJETiVo: orientar as Escolas e Municípios quanto as correções no Siste-
ma Educacenso, a serem realizadas de acordo com os relatórios gerenciais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
BrEVES / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS claUdio doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla: 57212434
cPf: 39981738204
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716540
Portaria de diarias No. 49699/2021
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará acompanhamento no que 
se refere ao retorno das aulas, busca ativa, implementação às escolas 
de ensino médio e levantamento das necessidades das escolas de ensino 
médio.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 07/10/2021 - 07/10/2021 Nº diárias: 0
ViGia / TErra alTa / 07/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 1
TErra alTa / BElEM / 08/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WalcY PiNHo da lUZ
MaTrÍcUla: 733474  cPf: 21066043272
carGo/fUNÇÃo:aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716548
Portaria de diarias No. 49484/2021
oBJETiVo: rEaliZar rETirada dE MaTEriaiS iNSErVÍVEiS Na EEEM 
acY dE JESUS NEVES dE BarroS PErEira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEBaSTiao BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 941883  cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716544
Portaria de diarias No. 49289/2021
oBJETiVo: Participar processo formativo de implementação do Novo Ensi-
no Médio que acontecerá no polo castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para / caSTaNHal / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº 
diárias: 0
caSTaNHal / SaNTa iSaBEl do Para / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: roSaNGEla do Socorro dE liMa PaZ
MaTrÍcUla: 55587673
cPf: 40214796272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 716534
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Portaria de diarias No. 49060/2021
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 / caPiTao Poco / 30/09/2021 - 01/10/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 01/10/2021 - 01/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BarBara lUaNa MarcEliNo BraSilEiro
MaTrÍcUla: 55588634  cPf: 78246717200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 716524
Portaria de diarias No. 49013/2021
oBJETiVo: assessoramento técnico aos coordenadores municipais do Pro-
grama Bolsa família na Educação no planejamento intersetorial com a co-
munidade escolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / SaNTarEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdia NaZarE MarTiNS da coSTa
MaTrÍcUla: 57214088
cPf: 45303088200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 716519
Portaria de diarias No. 49735/2021
oBJETiVo: iNSTrUir ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diSciPliNar Pad. 
116/2018, SENdo ESTE iNSTaUrado EM dESfaVor dE SErVidora dES-
Ta SEcrETaria E Na BUSca da VErdadE rEal doS faToS. diaS 13 E 
14/10/2021. MUNicÍPio dE BaiÃo. MEMo. 1398/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 13/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 1
Baiao / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGiNa SarMaNHo SiQUEira
MaTrÍcUla: 301973
cPf: 10913319287
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716514
Portaria de diarias No. 49737/2021
oBJETiVo: iNSTrUir ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diSciPliNar Pad. 
116/2018, SENdo ESTE iNSTaUrado EM dESfaVor dE SErVidora dES-
Ta SEcrETaria E Na BUSca da VErdadE rEal doS faToS. diaS 13 E 
14/10/2021. MUNicÍPio dE BaiÃo. MEMo. 1398/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 13/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 1
Baiao / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 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 SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716509
Portaria de diarias No. 49767/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS do Pad Nº PorTaria Nº 37/2019-GaB/Pad. PErÍodo: 13/10 À 
15/10/2021. MUNicÍPio: BarcarENa. MEMo. 1485/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
BarcarENa / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5897320
cPf: 90649982215
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716499
Portaria de diarias No. 49766/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS do Pad Nº PorTaria Nº 37/2019-GaB/Pad. PErÍodo: 13/10 À 
15/10/2021. MUNicÍPio: BarcarENa. MEMo. 1485/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
BarcarENa / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES
MaTrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716501
Portaria de diarias No. 49796/2021
oBJETiVo: acoMPaNHar o NÚclEo dE liciTaÇÃo Para cHaMada PÚ-
Blica Nº 01/2021 da aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGri-
cUlTUra faMiliar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
MaTrÍcUla: 5053196  cPf: 23430273234

carGo/fUNÇÃo:NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716484
Portaria de diarias No. 49872/2021
oBJETiVo: Participação de reunião na Secretaria adjunta de logística Es-
colar Seduc/Sede.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BraGaNca / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
BElEM / BraGaNca / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: coNcEicao dE Maria da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 6400868
cPf: 64320332253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716474
Portaria de diarias No. 49746/2021
oBJETiVo: aTUar Na iNSTrUÇÃo E No ENcErraMENTo da faSE iN-
TrodUTÓria do Pad 1133/2021 E iNiciar a iNSTrUÇÃo doS Pads: 
58/2020, 64/2020 E 115/2020. MUNicÍPio: SaNTarÉM MEMoraNdo Nº 
1479/2021- NdE/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GilValdo da cUNHa oliVEira
MaTrÍcUla: 406910
cPf: 11668903253
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716615
Portaria de diarias No. 49486/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar rETirada dE MaTE-
riaiS iNSErVÍVEiS Na EEEM acY dE JESUS NEVES dE BarroS PErEira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716587
Portaria de diarias No. 49744/2021
oBJETiVo: aTUar Na iNSTrUÇÃo E No ENcErraMENTo da faSE iN-
TrodUTÓria do Pad 1133/2021 E iNiciar a iNSTrUÇÃo doS Pads: 
58/2020, 64/2020 E 115/2020. MUNicÍPio: SaNTarÉM MEMoraNdo Nº 
1479/2021- NdE/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rENaTa SaNToS da foNSEca
MaTrÍcUla: 57176254
cPf: 84702850253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716595
Portaria de diarias No. 49778/2021
oBJETiVo: iNSTrUir o Pad Nº 122/2020-GaB/Pad, Para aPUrar, 
EM TESE, oS aUToS do ProcESSo 1483298/2020. PErÍodo: 18/10 À 
22/10/2021. MUNicÍPio: oriXiMiNá. MEMo. 33/2021- NdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oriXiMiNa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
oriXiMiNa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa SoUZa da crUZ
MaTrÍcUla: 761303  cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:  aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716602
Portaria de diarias No. 49247/2021
oBJETiVo: fiScaliZar a ENTrEGa do ÔNiBUS EScolar NaS PrEfEi-
TUraS doS MUNicÍPioS BEM coM ToMBar E colETar aSSiNaTUra do 
PrEfEiTo rESPoNSaVEl PElo rEcEBiMENTo do TErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PaTriMÔNio MoBiliário.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
oBidoS / SaNTarEM / 21/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
MaTrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 716566
Portaria de diarias No. 49481/2021
oBJETiVo: rEaliZar rETirada dE MaTEriaiS iNSErVÍVEiS Na EEEM 
acY dE JESUS NEVES dE BarroS PErEira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio lUiZ dE alENcar NErY
MaTrÍcUla: 183580
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cPf: 09486259291
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716575
Portaria de diarias No. 49707/2021
oBJETiVo: iNSTrUir a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria iNSTaUrada No 
Pad Nº 116/2018- GaB/SiNd, Para aPUrar dENÚNciaS coNSTaNTES 
NoS aUToS doS ProcESSoS SiiG: 1242738/2018 E PaE: 2021/450139. 
MEMoraNdo Nº 02/2021- SiNd Nº116.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iZaBEl BarroS BraGa
MaTrÍcUla: 772135  cPf: 23740221291
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716552
Portaria de diarias No. 49245/2021
oBJETiVo: fiScaliZar a ENTrEGa do ÔNiBUS EScolar NaS PrEfEi-
TUraS doS MUNicÍPioS BEM coM ToMBar E colETar aSSiNaTUra do 
PrEfEiTo rESPoNSaVEl PElo rEcEBiMENTo do TErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PaTriMÔNio MoBiliário.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 18/10/2021 - 21/10/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2021 - 21/10/2021 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: 716561
Portaria de diarias No. 49740/2021
oBJETiVo: realizar a chamada Pública 01/ 2021/Nlic/SEdUc/Pa, que 
tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
e do Empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Progra-
ma Nacional de alimentação Escolar ? PNaE, para o exercício de 2021, 
os cadastramentos serão realizados presencialmente nos locais elencados 
no Preâmbulo do Edital ? apensado ao presente memorando; o público 
alvo são pequenos agricultores e/ou cooperativas familiares que utilizam 
a agricultura como forma de sustento e subsistência e, a compra desses 
produtos são formas de gerar renda, trabalho e incentivo aos menores 
agricultores além de fomentar a Economia local. Município: Bragança ME-
MoraNdo 25/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: caMila diaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54197103  cPf: 93605404200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716556
Portaria de diarias No. 49739/2021
oBJETiVo: realizar a chamada Pública 01/ 2021/Nlic/SEdUc/Pa, que 
tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
e do Empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Progra-
ma Nacional de alimentação Escolar ? PNaE, para o exercício de 2021, 
os cadastramentos serão realizados presencialmente nos locais elencados 
no Preâmbulo do Edital ? apensado ao presente memorando; o público 
alvo são pequenos agricultores e/ou cooperativas familiares que utilizam 
a agricultura como forma de sustento e subsistência e, a compra desses 
produtos são formas de gerar renda, trabalho e incentivo aos menores 
agricultores além de fomentar a Economia local. Município: Bragança ME-
MoraNdo 25/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 13/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 15/10/2021 - 15/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao PaTricio dE liMa JUNior
MaTrÍcUla: 57212386
cPf: 30377161268
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716557
Portaria de diarias No. 49873/2021
oBJETiVo: conduzir gestora que irá participar de reunião na Secretaria 
adjunta de logística Escolar Seduc/Sede.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BraGaNca / BElEM / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0
BElEM / BraGaNca / 14/10/2021 - 14/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNo HENriQUE fErrEira do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57211711
cPf: 89036581249
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716635
Portaria de diarias No. 49587/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria HElENa BarBoSa MoraES
MaTrÍcUla: 57214266  cPf: 04174348200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 716671

oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 503/2021 de 08/10/2021
Nome:riNa Marcia BraNdao rioS
Matrícula:57197708/2Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2020
Unidade:EE Profª Maria Sylvia dos Santos/Bom Jesus do Tocantins
Portaria Nº.: 581/2021 de 23/09/2021
Nome:aNa clara liMa doS SaNToS
Matrícula:57203748/1Período:01/12/21 a 15/12/21 Exercício:2020
Unidade:EE João Santos /capanema
Portaria Nº.: 582/2021 de 23/09/2021
Nome:aNa criSTiNa PErEira da coSTa
Matrícula:57215534/1Período:18/12/21 a 16/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria Nº.: 583/2021 de 23/09/2021
Nome:BENEdiTa SaNTa BriGida dE SoUZa
Matrícula:57210655/1Período:28/12/21 a 26/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria Nº.: 584/2021 de 23/09/2021
Nome:EliETH da SilVa doS SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57234185/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria Nº.: 586/2021 de 24/09/2021
Nome:adriaNa Maria daMaScENo da SilVa
Matrícula:57233997/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Mirtes Sidrim Pessoa/capanema
Portaria Nº.: 587/2021 de 24/09/2021
Nome:BrUNo SilVa doS SaNToS
Matrícula:57213427/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.: 622/2021 de 28/09/2021
Nome:JaMESoN coSTa E coSTa
Matrícula:57216900/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.: 624/2021 de 28/09/2021
Nome:fErNaNdo corrEa da coSTa JUNior
Matrícula:57226477/3Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
Portaria Nº.: 625/2021 de 28/09/2021
Nome:fraNciSca rodriGUES da SilVa
Matrícula:57213002/1Período:14/12/21 a 12/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
Portaria Nº.: 626/2021 de 28/09/2021
Nome:JoHNNY coNcEiÇÃo da SilVa loUrEiro
Matrícula:57197656/3Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
Portaria Nº.: 627/2021 de 28/09/2021
Nome:laiSE criSTiaNE alMEida da SilVa
Matrícula:57216386/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
Portaria Nº.: 156/2021 de 05/10/2021
Nome:aNToNio faBio araUJo MarQUES
Matrícula:57209910/1Período:23/12/21 a 21/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria Nº.: 159/2021 de 05/10/2021
Nome:Maria ValNicE rUfiNo
Matrícula:57210522/1Período:24/12/21 a 22/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria Nº.:628/2021 de 28/09/2021
Nome:MoNica caSTaNHEira NaSciMENTo
Matrícula:57211337/1Período:20/12/21 à 18/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.rosa carrera loureiro aquino/Santarém Novo
Portaria Nº.:629/2021 de 28/09/2021
Nome:NiVEa MarcEllY dE araUJo aQUiNo
Matrícula:57207071/2Período:20/12/21 à 18/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.rosa carrera loureiro aquino/Santarém Novo
Portaria Nº.:630/2021 de 28/09/2021
Nome:PEdro doS SaNToS corrEa JUNior
Matrícula:57233999/1Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.rosa carrera loureiro aquino/Santarém Novo
Portaria Nº.:631/2021 de 28/09/2021
Nome:Zilda dE faTiMa da coSTa da coSTa
Matrícula:3228266/3Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.João Santos/capanema
Portaria Nº.:632/2021 de 28/09/2021
Nome:roMildo cUNHa da coSTa
Matrícula:6306907/1Período:06/12/21 à 04/01/22Exercício:2020
Unidade:EE.Maria alice Geolas M. carvalho/Quatipuru
Portaria Nº.:634/2021 de 28/09/2021
Nome:lUciaNa do Socorro BEZErra da SilVa
Matrícula:5768721/2Período:01/12/21 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EE.dom João Vi//capanema
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Portaria Nº.:637/2021 de 28/09/2021
Nome:roNildE PErEira MElo
Matrícula:6333508/3Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.Mª Mirtes Sidrim Pessoa/capanema
Portaria Nº.:639/2021 de 28/09/2021
Nome:SilVia Mara da SilVa rESUENHo
Matrícula:57233961/1 Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2019
Unidade:EE. 14ª UrE/capanema
Portaria Nº.:640/2021 de 28/09/2021
Nome:SilVia Mara da SilVa rESUENHo
Matrícula:57233961/1 Período:15/01/22 à 28/02/22Exercício:2020
Unidade:EE. 14ª UrE/capanema
Portaria Nº.:8848/2021 de 07/10/2021
Nome: claUdia Marcia diaS SilVa
Matrícula: 5838371/2Período:12/09 à 26/10/21Exercício:2020
Unidade:EE Profª Edda de Sousa/Soure
Portaria Nº.:8849/2021 de 07/10/2021
Nome: claUdia Marcia diaS SilVa
Matrícula: 5838371/2Período:27/10 à 10/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
ErraTa
errata da Portaria Nº.:8639/2021 de 29/09/2021
Nome: WalEria aNdradE da rocHa loBo
onde se lê:PorTaria Nº.:8639/2021 de 29/09/2021
Leia-se:PorTaria Nº.:8599/2021 de 29/09/2021
Publicada no Diário Oficial Nº 34.734/2021 de 14/10/2021
errata da Portaria Nº.: :860/2021 de 24/05/2021
Nome:raQUEl criSTiNa caBral GoMES E SilVa
onde se lê:Matrícula:5677700/2
Leia-se:Matrícula:5677700/3
Publicada no Diário Oficial nº 34.728 de 07.10.2021
errata da Portaria Nº.: 1543/2021 de 20/05/2021
Nome: MarloN da SilVa rodriGUES
onde se lê:Matrícula: 57176582/1
Leia-se:Matrícula: 57176582/2
Publicada no Diário Oficial nº 34.728 de 07.10.2021
errata da Portaria Nº.: 206/2021 de 10/09/2021
Nome:MarcElo da SilVa SoUSa
onde se lê:Matrícula:5532841/1
Leia-se:Matrícula:5532841/2
Publicada no Diário Oficial nº 34.728 de 07.10.2021
errata da Portaria Nº.:8761 de 05/10/2021
Nome:MicHEllE BraGaNÇa dE oliVEira
onde se lê:Período:20/12/2021 a 18/01/2022
Leia-se:Período: 20/12/2021 a 02/02/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 34.732 de 13/10/2021

Protocolo: 716551

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de estÁGio de PÓs- doUtorado
E- Protocolo nº 2019/638004
Portaria N° 2014/21, de 08 de outubro de 2021.
i – aUToriZar, o afastamento parcial do servidor JoSÉ roBErTTo Zaf-
faloN JUNior, id. funcional nº 54196628/ 3, cargo de ProfESSor aS-
SiSTENTE, lotado no caMPUS dE alTaMira, para realizar estágio de pós-
doutorado em investigação e docência Universitária, pelo instituto de Edu-
cação Superior latino americana (argentina), no período de 01.03.2021 a 
28.02.2022.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 01.03.2021 
a 28.02.2022, nos termos da resolução 3038/16-coNSUN de 14.09.2016.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 716576
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
E- Protocolo nº 2021/1064889
Portaria N° 2009/21, de 08 de outubro de 2021.
coNcEdEr a servidora dircira SaraiVa da SilVa, id. funcional nº 
3183130/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) dirETo-
ria dE adMiNiSTraÇÃo dE rEcUrSOS MATERIAIS, gratificação de tempo 
integral, em percentual fixado de 50% (cinquenta por cento), incidente 
sobre o vencimento do cargo, a contar de 01.11.2021, em virtude de per-
muta considerando vacância de cargo público ocorrido por falecimento de 
servidor da reitoria da UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 716502
rescisÃo coNtratUaL
E- Protocolo nº 2021/1107459
Portaria N° 2013/21, de 08 de outubro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) dEYVSoN diEGo dE liMa rEiS, id. fun-

cional nº 5924652/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada, a contar de 01.10.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 716507
reMoÇÃo de serVidor.
E- Protocolo nº 2021/1116812
Portaria N° 2001/21, de 07 de outubro de 2021
rEMoVEr, o(a) servidor(a) Maria SoNia SoarES dE aTaidE, id. funcio-
nal n° 3153967/ 1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, da dirETo-
ria dE GESTÃo dE PESSoaS, para a coordENadoria adMiNiSTraTiVa 
do caMPUS ii, contar de 01.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1116840
Portaria N° 2002/21, de 07 de outubro de 2021.
rEMoVEr, o(a) servidor(a) JoSUÉ da coNcEiÇÃo cordEiro, id. fun-
cional n° 54188361/ 2, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo c, do 
GaBiNETE da rEiToria, para a coordENadoria adMiNiSTraTiVa do 
caMPUS i, contar de 27.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 716498
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs-GradUaÇÃo.
E- Protocolo nº 2021/153807
Portaria N° 2003/21, de 07 de outubro de 2021
i – aUToriZar, o afastamento parcial com bolsa de estudos da servidora 
aNa lÚcia da SilVa fErrEira, id. funcional nº 57202811/1, cargo de 
TÉcNico c, lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 
para cursar programa de doutorado em Biologia Parasitária na amazônia, 
pela Universidade do Estado do Pará – UEPa, no período de 08.02.2021 a 
05.02.2025.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 08.02.2021 
a 05.02.2025, nos termos da resolução 3038/16-coNSUN de 14.09.2016.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/493412
Portaria N° 2007/21, de 07 de outubro de 2021
i – aUToriZar, o afastamento parcial com bolsa de estudos do servidor 
Márcio fraNcK dE fiGUEirEdo, id. funcional nº 57193299/ 1, cargo de 
ProfESSor aSSiSTENTE, lotada na dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE 
MadEira, para cursar programa de doutorado em ciências ambientais, 
pela Universidade federal do Pará (UfPa), no período de 01.06.2021 a 
31.07.2024.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 01.06.2021 
a 31.07.2024, nos termos da resolução 3038/16-coNSUN de 14.09.2016.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 716522
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- edi-
tal nº 074/2019
E- Protocolo nº 2021/644613
Portaria N° 2010/21, de 08 de oUtUBro de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO a Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para 
provimento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade 
do Estado do Pará, referente ao Edital nº 074/2019, assim como vacância 
de cargo público nesta iES e consequentemente convocação de candidato 
consecutivo no tocante do citado Edital conforme o solicitado o Processo 
eletrônico nº 2021/644613 de 15.06.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
JoSÉ cláUdio WarKEN, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar i- 
40H, na área de conhecimento rElaÇÕES iNTErNacioNaiS E coMÉrcio 
EXTErior, lotado(a) no dEParTaMENTo dE ciÊNciaS SociaiS aPlica-
daS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 716537
aLteraÇÃo de reGiMe de traBaLHo Para tide
E- Protocolo nº 2021/1050004
Portaria N° 2008/21, de 08 de outubro de 2021
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) EMaNUEl dE JESUS 
SoarES dE SoUSa, id. funcional nº 5135150/7, cargo de ProfESSor 
aSSiSTENTE, de 40(quarenta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dE-
dicaÇÃo EXclUSiVa), a contar de 01.06.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1121674
Portaria N° 2012/21, de 08 de outubro de 2021
alTErar, o regime de Trabalho do(a) servidor(a) WillaME dE oliVEira 
riBEiro, id. funcional nº 57202059/ 2, cargo de Professor assistente, de 
40(quarenta) horas para TidE (TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSi-
Va), a contar de 08.10.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 716513
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errata
.

errata ao editaL Nº 067/2021 – UePa
Processo seLetiVo Para residÊNcia MULtiProFissio-
NaL e eM Área ProFissioNaL eM saÚde – 2022
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Gradua-
ção, torna público a i ErraTa ao Edital 067/2021 – UEPa, do ProcES-
So SElETiVo Para rESidÊNcia MUlTiProfiSSioNal E EM árEa
ProfiSSioNal EM SaÚdE – 2022, para a alteração do anexo iii – cro-
NOGRAMA, conforme especificado a seguir:
aNEXo iii – croNoGraMa daS aTiVidadES do ProcESSo
onde se Lê:

croNoGraMa daS aTiVidadES do ProcESSo PErÍodo
Publicação do Edital 29/09/2021

Solicitação de inscrições 30/09 a 14/10/2021
Solicitação de isenções 30/09 a 04/10/2021

resultado provisório da solicitação de isenção 06/10/2021
interposição de recursos ao resultado provisório da solicitação de isenção 07 a 08/10/2021

Resultado dos recursos e resultado definitivo da solicitação de isenção 11/10/2021
Solicitação de atendimento especial 30/09 a 14/10/2021

fim de prazo para pagamento da taxa de inscrição 15/10/2021
resultado provisório da solicitação de atendimentos especiais 25/10/2021

recurso ao resultado provisório da solicitação de atendimentos especiais 26 e 27/10/2021
Resultado do recurso e Resultado definitivo da solicitação de atendimentos especiais 29/10/2021

impressão do cartão de informação da prova com local, data e horário da prova objetiva 18/11/2021
Prova objetiva 1ª Etapa 28/11/2021

divulgação do Gabarito preliminar 29/11/2021
interposição de recursos ao gabarito preliminar 30/11 e 01/12/2021

resultado do julgamento dos recursos ao gabarito preliminar 15/12/2021
Divulgação do Gabarito definitivo 15/12/2021

resultado Preliminar da 1ª Etapa – Prova objetiva 06/01/2022
interposição de recursos ao resultado Preliminar da 1ª Etapa 07 e 08/01/2022

resultado do julgamento dos recursos resultado Preliminar da 1ª Etapa 12/01/2022
Resultado Definitivo da 1ª Etapa – Prova Objetiva 12/01/2022

resultado Preliminar da 2ª Etapa – análise de currículos 18/01/2022
interposição de recursos a análise de currículos 19 e 20/01/2022

Resultado dos recursos da Análise de Currículos e Resultado definitivo da Análise de Cur-
rículos 02/02/2022

resultado final 04/02/2022

Matrícula

08/02/2022 – Hol e HEMoPa
09/02/2022 – Hc e HMUE
10/02/2022 – UEPa; SaN-

Ta caSa e HrBa.
início das aulas 03/03/2022

Leia-se:
croNoGraMa daS aTiVidadES do ProcESSo PErÍodo

Publicação do Edital 29/09/2021
Solicitação de inscrições 30/09 a 21/10/2021
Solicitação de isenções 30/09 a 04/10/2021

resultado provisório da solicitação de isenção 06/10/2021
interposição de recursos ao resultado provisório da solicitação de isenção 07 a 08/10/2021

Resultado dos recursos e resultado definitivo da solicitação de isenção 13/10/2021
Solicitação de atendimento especial 30/09 a 21/10/2021

fim de prazo para pagamento da taxa de inscrição 22/10/2021
resultado provisório da solicitação de atendimentos especiais 03/11/2021

recurso ao resultado provisório da solicitação de atendimentos especiais 04 e 05/11/2021
Resultado do recurso e Resultado definitivo da solicitação de atendimentos especiais 10/11/2021

impressão do cartão de informação da prova com local, data e horário da prova objetiva 25/11/2021
Prova objetiva 1ª Etapa 12/12/2021

divulgação do Gabarito preliminar 13/12/2021
interposição de recursos ao gabarito preliminar 14 e 15/12/2021

resultado do julgamento dos recursos ao gabarito preliminar 07/01/2022
Divulgação do Gabarito definitivo 07/01/2022

resultado Preliminar da 1ª Etapa – Prova objetiva 13/01/2022
interposição de recursos ao resultado Preliminar da 1ª Etapa 14 e 15/01/2022

resultado do julgamento dos recursos resultado Preliminar da 1ª Etapa 18/01/2022
Resultado Definitivo da 1ª Etapa – Prova Objetiva 18/01/2022

resultado Preliminar da 2ª Etapa – análise de currículos 25/01/2022
interposição de recursos a análise de currículos 26 e 27/01/2022

Resultado dos recursos da Análise de Currículos e Resultado definitivo da Análise de Cur-
rículos 08/02/2022

resultado final 10/02/2022

Matrícula

15/02/2022 – Hol e HEMoPa
16/02/2022 – Hc e HMUE
17/02/2022 – UEPa; SaN-

Ta caSa e HrBa.
início das aulas 03/03/2022

Belém, 14 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 716196

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de Processo LicitatÓrio
ProcESSo: 2021/945576
Nº da diSPENSa:  09/2021
daTa da aSSiNaTUra: 08/10/2021
ParTES/ coNTraTada: aGilENT TEcHNoloGiES BraSil lTda
cNPJ: 03.290.250/0006-06

oBJETo: aquisição de material permanente, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 003/2021, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: alameda araguaia, 1142, andar 1, andar térreo, alphaville 
industrial. cEP: 06.455-000. Barueri/SP.
Valor: r$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 449052
ElEMENTo da dESPESa: 101009326
fUNdaMENTo lEGal: art.25, i da lei nº 8.666/93.
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidadede Processo Li-
citatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE de processo licitatório 
para contratação da aGilENT TEcHNoloGiES BraSil lTda para aquisição 
de material permanente, para apoio de projetos de pesquisa individuais, 
aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa 
n.º 003/2021, que estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da 
UEPA, conforme especificações constantes do Termo de Referência, a ser 
realizado no município de Belém/Pa e com fundamentação legal no art. 25, 
i da lei nº 8.666/93 .
Belém, 14 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 716314

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/482346
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° 40/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de Gêneros 
alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de forma parcelada para atender 
as necessidades dos docentes itinerantes do campus XiV/Moju/UEPa, o 
qual resultou em fracaSSado.
Belém, 14 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 716358

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 2016/21 de 14 de oUtUBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: realizar análise físico-química e microbiológicas de amostras 
de água.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SaliNaS-Pa
NoME do SErVidor: EliaNE dE caSTro coUTiNHo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54189000-1
daTa iNÍcio: 18.10.2021
daTa TÉrMiNo: 29.10.2021
QUaNTidadE: 09 (nove)
Portaria N° 2017/21 de 14 de oUtUBro 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: rEdENÇÃo-Pa
NoME do SErVidor: WaNdErSoN alEXaNdrE da SilVa QUiNTo
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5924640-2
daTa iNÍcio: 14.10.2021
daTa TÉrMiNo: 04.11.2021
QUaNTidadE: 21 e ½ (vinte uma e meia)
Portaria N° 2018/21 de 14 de oUtUBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de colação de grau
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: iGaraPÉ-aÇU-Pa
NoME do SErVidor: carloS alBErTo dE MiraNda PiNHEiro
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57204648-2
daTa iNÍcio: 21.10.2021
daTa TÉrMiNo: 21.10.2021
QUaNTidadE: ½ (meia)
Portaria N° 2019/21 de 14 de oUtUBro 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: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: cláUdia do Socorro carValHo MiraNda
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5212227-4
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daTa iNÍcio: 15.10.2021
daTa TÉrMiNo: 18.10.2021
QUaNTidadE: 3 e ½ (três e meia)
Portaria N° 2020/21 de 14 de oUtUBro 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: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: JoSE ricardo da SilVa alENcar
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54195095-3
daTa iNÍcio: 20.10.2021
daTa TÉrMiNo: 11.11.2021
QUaNTidadE: 22 e ½ (vinte duas e meia)
Portaria N° 2021/21 de 14 de oUtUBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: dENiSoN liMa corrEa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5947568-1
daTa iNÍcio: 07.10.2021
daTa TÉrMiNo: 26.10.2021
QUaNTidadE: 19 e ½ (dezenove e meia)
Portaria N° 2023/21 de 14 de oUtUBro 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: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: TErcio alMEida da SilVa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5947093-1
daTa iNÍcio: 18.10.2021
daTa TÉrMiNo: 09.11.2021
QUaNTidadE: 22 e ½ (vinte dois e meia)
Portaria N° 2024/21 de 14 de oUtUBro 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: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: MariaNa PErEira carNEiro BaraTa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 3540018-1
daTa iNÍcio: 10.11.2021
daTa TÉrMiNo: 24.11.2021
QUaNTidadE: 06 (seis)
Portaria N° 2025/21 de 14 de oUtUBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de aula inaugural
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: SaliNÓPoliS-Pa
NoME do SErVidor: VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5922668-1
daTa iNÍcio: 19.10.2021
daTa TÉrMiNo: 20.10.2021
QUaNTidadE: 1 e ½ (uma e meia)
Portaria N° 2026/21 de 14 de oUtUBro 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: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: BarToSZ ZUKoWSKi
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5947083-1
daTa iNÍcio: 03.11.2021
daTa TÉrMiNo: 18.11.2021
QUaNTidadE: 15 e ½ (quinze e meia)
Portaria N° 2033/21 de 14 de oUtUBro 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: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: lENo rodriGUES MarTiNS
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 80015609-1
daTa iNÍcio: 17.10.2021
daTa TÉrMiNo: 29.10.2021
QUaNTidadE: 12 e ½ (doze e meia)
Portaria N° 2034/21 de 14 de oUtUBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: iraN aBiB ValENTE da SilVa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 54197837-4
daTa iNÍcio: 18.10.2021
daTa TÉrMiNo: 30.10.2021
QUaNTidadE: 12 e ½ (doze e meia)

Portaria N° 2035/21 de 14 de oUtUBro 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: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: EdUardo JoSÉ dE liMa GoMES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 54197837-2
daTa iNÍcio: 20.10.2021
daTa TÉrMiNo: 30.10.2021
QUaNTidadE: 10 e ½ (dez e meia)
Portaria N° 2036/21 de 14 de oUtUBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de congresso.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: rEcifE-PE
NoME do SErVidor: PEdro fErNaNdo da coSTa VaScoNcEloS
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 57193239-1
daTa iNÍcio: 25.10.2021
daTa TÉrMiNo: 28.10.2021
QUaNTidadE: 3 e ½ (três e meia)
Portaria N° 2037/21 de 14 de oUtUBro 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: rEdENÇÃo-Pa
destino: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: MilTa MariaNE da MaTa MarTiNS
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5863503-5
daTa iNÍcio: 27.09.2021
daTa TÉrMiNo: 09.10.2021
QUaNTidadE: 12 e ½ (doze e meia)
Portaria N° 2038/21 de 14 de oUtUBro 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: SalVaTErra-Pa
destino: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: rafaEl ViTTi MoTa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5908582-2
daTa iNÍcio: 29.10.2021
daTa TÉrMiNo: 13.11.2021
QUaNTidadE: 06 (seis)
Portaria N° 2039/21 de 14 de oUtUBro 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: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: lEila dE fáTiMa oliVEira dE JESUS roBErT
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57193305-1
daTa iNÍcio: 24.11.2021
daTa TÉrMiNo: 30.11.2021
QUaNTidadE: 03(três)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 716555

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL 073/2021-UePa
coNVocaÇÃo de caNdidatos Para MatrÍcULa eM VaGas re-
MaNesceNtes (rePescaGeM) - 2ª cHaMada sUBseQUeNte
Processo seLetiVo esPeciaL 2020 (ProseL esP UePa 2020)
editaL Nº 38/2020 - UePa
ProGraMa ForMa ParÁ
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do Edital nº 002/2020 - UEPa, do Processo Seletivo Especial 2020 (Pro-
SEl ESP UEPa 2020) e obedecendo a ordem de classificação para as cha-
madas subsequentes do referido Processo, convoca para matrícula no dia 
18/10/2021, das 09h00 às 14h00, os candidatos de acordo com a lista-
gem disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 15 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 716120
eXtrato do terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNtrato
Nº 019/2020
ProcESSo: 2021/943526
coNTraTaNTE: UNiVErSidadE do ESTadodo Pará. coNTraTada: c r 
S EVENToS E SErViÇoS dE aliMENToS lTda cNPJ: 11.788.563/0001-02, 
oBJETo: rescisão amigável do contrato Nº 019/2020-UEPa, em função da 
infrutífera negociação de valores entre as partes contratantes, quanto ao 
pedido de reequilíbrio econômico feito pela empresa contratada.
fUNdaMENTo lEGal: art. 79, inciso ii da lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como na cláusula contratual.
daTa dE rESciSÃo: 13/10/2020.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 716591
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

errata
.

Portaria Nº 856/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/972919
errata
onde se lê: 3 e ½ (três e meia) diárias;
Leia-se: 4 e ½ (quatro e meia) diárias;
registre-se, Publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda, em 13 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 856/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/972919
errata
onde se lê: 3 e ½ (três e meia) diárias;
Leia-se: 4 e ½ (quatro e meia) diárias;
registre-se, Publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda, em 13 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 716298

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2017/
seaster
objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do 
contrato
Vigência: 01/04/2021 à 31/03/2022
assinatura: 01/10/2021
orçamento: funcional Programática: 43.101.08.122.1297.4668
fonte: 0101002169
Elemento de despesa: 3390.30
ação detalhada: 186.167
Valor Global: r$ 451.800,00
contratado: TicKET SolUÇoES HdfGT S/a
End. rua Machado de assis, n°50 Santa lucia campo Bom/rS.
cEP 93700-000
ordenador de despesa iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 716323

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 994/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/1033523
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 928/2021 – SEaSTEr, de 27 de se-
tembro de 2021, Publicada no doE nº 34.715 de 29 de setembro de 2021, 
que concedeu 6 ½ (seis e meia) diárias para igina do Socorro da Mota 
Sales, matrícula 55588746/3, fátima Maria Picanço rodrigues, matricula 
3215326 e Bruno cardoso farias - colaborador eventual
. registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de outubro de 2021. iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 716296

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 993/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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.
de acordo com o PaE 2021/1056367
rESolVE:
EXclUir o nome do Secretário adjunto ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo, 
matrícula 599620/ 3, da portaria 934/2021 – SEaSTEr, que concedeu 3 
½ (três e meia) diárias para viagem para o município de São Sebastião da 
Boa Vista/Pa com publicação no doE 34.567 de 29/04/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
Portaria Nº 991/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das atribui-
ções 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 2021/915772
r E S o l V E:
cEdEr a servidora KEdYMa lUcia ViEira dE aNdradE, matrícula 
5896653/ 1, da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Em-
prego e renda – SEaSTEr para a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – 
Pc/Pa, no período de 01/11/2021 a 31/10/2023, com ônus para o órgão 
cessionário, nos termos do decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no 
doE 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 716289

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 744 de 08 de oUtUBro de 2021-rESolVE: coNcE-
dEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde a servidora 
clarice de Souza de Miranda , matrícula nº. 54187965/1, cargo agente de 
artes práticas, período 19.08.21 a 02.09..21.
luiz celso da Silva-presidente-faSEPa

Protocolo: 716215

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 500, de 14 de outubro de 2021.
Processo nº 1133987/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
óculos para adolescente, custodiado no caS i, conforme os termos do pro-
cesso.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8392
Projeto atividade: 68.8392
ação: 185414
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$350,00
SErVidorES: iVETE da coNcEiÇÃo SErraTE GoMES diaS, MoNiTora, 
Matricula 57174995/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 716239

diÁria
.

Portaria Nº 496, de 13 de outubro de 2021.
Processo nº 1083409/2021.
oBJETiVo: Pagamento complementar de diária por conduzir adolescente, 
custodiado no centro de adolescentes em Semiliberdade – caS i, para 
convivência familiar, conforme bilhetes aéreos e orientação Normativa 
001/2008-aGE, art. 3º.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: MacaPá/aP.
PErÍodo: 07/10/2021 a 07/10/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: NilToN dE MiraNda cordoVil, MoNiTor, Matricula 
54182622/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 716216
Portaria: 499- do dia 13/10/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na UaSE aNaNiNdEUa ii(Proc. 1123245/2021-Mem 431/2021)
SErVidora: aNNa BriGida dUarTE loPES
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5956455/ 1
SErVidor : rodriGo rodriGUES E SilVa
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5943255/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :iGaraPE aÇU/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 19/10/2021  -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 716123
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Portaria: 497- do dia 13/10/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diada no cESEf (Proc. 1125442/2021-Mem 168/2021)
SErVidora: aliNE SaBriNa PaZ dE araUJo dE SoUSa
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 5956691/ 1
SErVidor : PaUlo ViTor SoUSa E SilVa
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5956512/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: aBaETETUBa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 14/10/2021 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 716109

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

errata
.

errata da Portaria N°. 492/2021-GGP/seJUdH de 06/10/2021, 
publicada no doE n°. 34.728 de 07/10/2021.
onde se lê:

Servidor Matrícula cargo
fábio adriano fabiano Holanda 5895693/1 assistente administrativo

Leia-se:
Servidor Matrícula cargo

fábio adriano Nascimento Holanda 5895693/1 assistente administrativo

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 716325
errata da Portaria N°. 489/2021-GGP/seJUdH de 05/10/2021, 
publicada no doE n°. 34.730 de 08/10/2021.
onde se lê:

Matrícula Servidor Exercício Período de férias
5470587/3 rita de cássia Viegas Paulo 2019 08/11/2021 a 07/12/2021

Leia-se:
Matrícula Servidor Exercício Período de férias

5470587/3 rita de cássia Viegas Paulo 2019 09/11/2021 a 08/12/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 716223

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N. 03/2021 – seJUdH
terMo de FoMeNto Nº 03/2021 - seJUdH
Processo nº 2021/967037
fundamento legal: lei nº 13019/2014 art. 29 e lei 13204/2015.
do oBJETo: “Projeto cidadania e Esperança Pós covid-19 – execução de 
5 (cinco) seminários municipais em 3 (três) municípios do estado do Pará 
onde promoverá, por meio de ações cidadãs, o resgate da identidade e o 
exercício da cidadania.
doTaÇÃo orÇaMENTária: UG: 180101. PTrES: 188211. Plano de Traba-
lho: 14.422.1500.8811.0000. Plano interno: 21df4049188. Natureza de 
despesa: 335041. fonte: 0101.
Valor: r$ 500.000,00
foMENTador: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMENTada: orGaNiZaÇÃo Social GrÃo Pará – oSGP. cNPJ n.º 
07.373.317/0001-12
representante da fomentada: Sr. aNTÔNio NaZarENo MarTiNS da Sil-
Va. cPf n.º 059.167.042-91
ordenador de despesa: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Protocolo: 716630

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 498/2021
1116329/2021
oBJETiVo: Para realizar ação de iMPlaNTaÇÃo dE coNSElHoS MUNici-
PaiS dE dEfESa dE dirEiToS da MUlHEr E orGaNiSMo MUNiciPal dE 
PolÍTica Para MUlHErES.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Moju/Pa
SErVidor:
1. Marcia aNdrEia JorGE dE liMa; carGo: coordenadora/ciPM; MaT: 
57190023/4; PErÍodo: 21 a 22/10/2021; Quantidade de diárias: 1,5
2. TElMa Maria MEdEiroS dE liMa; carGo: Técnica; MaT: 54185843/4; 
PErÍodo: 21 a 22/10/2021; Quantidade de diárias: 1,5
3. PEdro JoSÉ SilVa da SilVa; carGo: Motorista; MaT: 57192939; PE-
rÍodo: 21 a 22/10/2021; Quantidade de diárias: 1,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 716295

Portaria Nº 505 /2021
Processo: 1123208/2021
oBJETiVo: realização de emissão de documentos e atendimentos em ci-
dadania e direitos Humanos em uma ação governamental.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Viseu, augusto corrêa, Nova Esperança do Piriá, Garrafão do 
Norte, irituia e São Miguel/Pa.
SErVidor:
1. daMáSio alVES doS SaNToS; carGo: Monitor; MaT: 55586314/1; 
PErÍodo: 20 a 25/10/2021; Quantidade de diárias: 5,5. (Nova Esperança 
do Piriá e Garrafão do Norte/Pa)
2. PriScila MENdES TaVEira da SilVa; carGo: PSicÓloGa; MaT: 
57217096; PErÍodo: 20 a 25/10/2021; Quantidade de diárias: 5,5. (Nova 
Esperança do Piriá e Garrafão do Norte/Pa)
3. diEGo MENdES da MoTa coElHo; carGo: coordenador /Programa 
raízes; MaT: 5912132/2; PErÍodo: 20 a 31/10/2021; Quantidade de di-
árias: 11,5.
4. JUliETE MoNTEiro dE oliVEira; carGo: Papiloscopista; MaT: 
700398/1; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
5. JaNaiNa rENÉE arGUElES doS SaNToS diaS; carGo: diretora/
dcdH; MaT: 57195530/4; PErÍodo: 20 a 31/10/2021; Quantidade de 
diárias: 11,5 ( Nova Esperança do Piriá, G. Norte e irituia e São Miguel).
6. rEiNaldo lEMoS da SilVa; carGo: agente de Portaria; MaT: 40380/1; 
PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
7. aNdrEliNo dE SoUZa fialHo; carGo: Motorista; MaT: 57176410; 
PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
8. dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa; carGo: Gerente; MaT: 
5939635/3; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5..
9. doriEdSoN PiNHEiro draGo: carGo: assistente administrativo; 
MaT: 57193738/1; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 
18,5.
10. JorGiNa do Socorro VilHENa MoNTEiro; carGo: Papiloscopista; 
MaT: 70874; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
11. irNaclEi da coSTa PaNToJa; carGo: coordenadora; MaT: 
5958687/1; MaT: 5958687/1; Quantidade de diárias: 18,5.
12. JoNaS SalViaNo da SilVEira; carGo: Motorista; MaT: 57216173; 
PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
13. lEoNardo dE caSTro BiTTENcoUrT; carGo: Gerente; MaT: 
5958755; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
14. MarcoS roGÉrio BriTo dE aSSUNÇÃo; carGo: coordenador; MaT: 
5958989/1; PErÍodo: 13 a 17/10/2021; Quantidade de diárias: 4,5. (Vi-
seu e Garrafão do Norte).
15. roSÂNGEla raMoS fErNaNdES; carGo: Papiloscopista; MaT: 
701211; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
16. roSE MarY dE fáTiMa MElo MoraiS; carGo: assistente adminis-
trativo; MaT: 43206/1; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diá-
rias: 18,5.
17. roSElEia do Socorro MoraES dE oliVEira; carGo: assistente 
administrativo; MaT: 02009056; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade 
de diárias: 18,5.
18. roSilENE MarGarETH coNcEiÇÃo; carGo: Papiloscopista; MaT: 
70440/1; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
19. roZEaNa Maria SoUSa oliVEira; carGo: Gerente; MaT: 5946729/3; 
PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
20. adoNai do Socorro MarTiNS dE SoUZa; carGo: Secretário; MaT: 
5959614/1; PErÍodo: 20 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 11,5 
(Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte).
21. WESlEY da SilVa araÚJo; carGo: assistente de informática; MaT: 
5898744/2; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 18,5.
22. Maria do carMo MarQUES da coSTa; carGo: assistente adminis-
trativo; MaT: 5050278; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diá-
rias: 18,5.
23. SaNdra Maria doS SaNToS NoBrE; carGo: auxiliar administrati-
vo; MaT: 5050723/4; PErÍodo: 13 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 
18,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 716255

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 093/2021 – GGa/sedeMe 
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado 
no doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor ViTor JordY dE alMEida matricula nº 
5946262/2, para exercer o cargo de fiscal do contrato 010/2019 – SE-
DEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
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MiNEraÇÃo E ENErGia-SEdEME com a lUiZ ViaNa TraNSPorTES lTda, 
cNPJ sob número 07.590.934/0001-70, tem como objeto serviços de loca-
ção de veículos automotores, sem motorista, em caráter permanente, em 
regime mensalista, com quilometragem livre, conforme condições e espe-
cificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às 
necessidades desta SEdEME, devendo anotar em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o 
artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 14 de outubro de 2021.
art. 2º - designar o servidor BrUNo da SilVa caSTro matricula n° 
5918069/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
fica revogada a Portaria de nº 084/2021-GGa/SEdEME, publicada no doE 
34.694 de 10/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 14 de outubro de 2021.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 716250

diÁria
.

Portaria N° 290/2021 – BeLÉM, de 14 de oUtUBro de 2021
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: Parauapebas-Pa/ Período: 
13/10/2021 a 14/10/2021/diária:1,5 (uma e meia)/objetivo: representar 
a SEdEME na cerimônia de assinatura do acordo de cooperação Técnica 
entre a Prefeitura de Parauapebas e a agência Nacional de Mineração – 
aNM.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 716420

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 094/2021 – GGa/ sedeMe 
Belém, 14 de outubro de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, da servidora, refe-
rente a oUTUBro de 2021.

id. func. Nome cargo Período aquisitivo Período de Gozo

80845108/1 liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo coordENador 26/01/2019 à 
25/01/2020

18/10/2021 à 
16/10/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 716245

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 291/2021 – BeLÉM, de 14 de oUtUBro de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 239/2021 daf-SEdEME – BElÉM, dE 
02 dE SETEMBro dE 2021, PUBlicada No doE 34.690 dE 03/09/2021, 
protocolo 700287.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 716538

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato coNtrato Nº 038/2021.
inexibilidade n° 003/2021.
ref.: Processo n° 813/2021, Protocolo n° 202104128.
objeto: confecção de 100.000 (cem mil) exemplares de revista Temáti-
ca no formato 13,5 X 20,5 cm de altura fechada, dividido em 05 edições 
com temas variados. as revistas terão 20 páginas, sendo 16 páginas de 
miolo e quatro capas (capa colorida e miolo). a capa da revista será im-
pressa em Papel couchê 90gr e o Miolo em Papel Jornal 49 gr. revista de 
entretenimento cujo conteúdo de passatempos apresenta caça-palavras, 
diretas (palavras cruzadas), dominox, cripto, todas tendo conteúdo com 
questões, expressões e informações relacionadas às ações Metrológicas 
do iMETroPará.
data da assinatura: 06/10/2021.
Vigência: 06/10/2021 a 06/10/2022.
Valor Global anual/estimado: r$ 377.000,00 (trezentos e setenta e sete 
mil reais).
dotação orçamentária: fonte: 0260 – recursos Prov. de Transferência de 

convênios.
funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto/atividade: operacionalização das ações administrativas.
Natureza de despesa: 339039.63 – outros Serviços de Terceiros-Serviços 
Gráficos.
contratado: EdioUro PUBlicaÇÕES dE laZEr E cUlTUra lTda.
Endereço: rua da candelária, 60, complemento GrP 701 a 714 Bairro 
centro, cEP 20.091-020-000 – rio de Janeiro-rJ.
ordenadora: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 716558

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 257/2021 de 14.10.2021. art. 1º coNcEdEr Suprimen-
to de fundo em nome do servidor raimundo alberto Braga araujo, assis-
tente reg. Merc. cl. a, matrícula: 57217953/1, no valor de r$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), conforme dotação orçamentária abaixo:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa:
339030.00 Mat de consumo r$ 1.200,00; 339036.00 Serv. de 3° - Pf r$ 
500,00;339039.00 Serv. de 3° - PJ r$ 800,00;
art. 2º: informamos que o referido servidor atende o art 4° do decreto 
Estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, 
devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após 
o término da aplicação. Processo nº 2021/1071821. Vilson João Schuber
-Presidente em Exercício.

Protocolo: 716414

diÁria
.

Portaria Nº 253/2021 de 08/10/2021. art. 1º coNcEdEr a servi-
dora laUra daNiEla MiraNda dE QUEiroZ, Especialista em Educação 
classe 1, matrícula nº 57208943/1, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor de 
r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), a servidora 
participará como credenciadora e nas inscrições do “Minicurso integrador 
Pará” no município de altamira/Pa, cumprindo a agenda do Projeto JU-
cEPa itinerante, de 13/10/2021 a 14/10/2021, conforme o processo nº 
2021/1111741. Vilson João Shuber Presidente em exercício.

Protocolo: 716155

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 747/2021, de 08 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 83 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1129887, de 07/10/2021 
e atestado médico.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr licença para Tratamento de Saúde à servidora, abaixo rela-
cionada, lotada nesta SEdoP:

MaTrÍcUla SErVidor carGo PErÍodo diaS
57234851/9 Teresa catarina da Silva Gaspar coordenador 29/09/2021 a 13/10/2021 15 dias

ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeitos retro-
ativos a 29/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 716445

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 752/2021, de 14 de oUtUBro 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 delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1132544, de 08/10/2021 
- diTEc/SEdoP.
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r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora carolliNa PYKoSZ aZEVEdo, Matrícula nº 
5939068/2, Cargo/Função de Assessor Especial I, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

064/2021 Sanevias consultoria e Projetos lTda

Elaboração de projetos executivos de arquitetura e complemen-
tares de engenharia para passarelas urbanas de acessos à praia 

do Maçarico e complementação da calçada existente, no Município 
de Salinópolis/Pa.

ii - dESiGNar a servidora SaNdra HElENa iKiKaME dE oliVEira, Ma-
trícula nº 57200284/2, cargo/função de Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas- Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
da obra referente ao contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e 
eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 716459

diÁria
.

Portaria Nº. 751/2021 de 13 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1129221, de 07/10/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: realizar visita técnica iN loco objetivando o acompanhamento 
de obra de drenagem e Pavimentação asfáltica em cBUQ em favor dos 
Municípios integrantes do PirJUS que abrange os municípios de Baião, 
cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru e Mocajuba.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº. 5550/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Baião, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru e Mocajuba /Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 18 a 22/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 716453
Portaria Nº.745/2021, de 08 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1125710, de 07/10/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luis Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3. cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização na obra de construção do centro de Gestão inte-
grada de resíduos Sólidos Urbanos, no Município de rondon do Pará/Pa, 
referente ao contrato nº 49/2021 e concorrência Publica internacional nº 
02/2021.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1. 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor ao referido município.
dESTiNo: rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 18 a 22/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 716448

FÉrias
.

Portaria Nº. 733/2021, de 06 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,

coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 
Processo 2021/1117727, de 06/10/2021– NrMaraBá/SEdoP;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor WES-
lEY fErNaNdES SarMENTo, matrícula nº 5956733/1, cargo/função de 
coordenador de Núcleo, no período de 13/10/2021 a 11/11/2021, referen-
te ao Período aquisitivo 18/08/2020 a 17/08/2021.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 716440

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – coNcorrÊNcia PUBLi-
ca cP 017/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dE oBraS, SErViÇoS coM forNEciMENTo dE MaTE-
rial E EQUiPaMENToS, Para coNSTrUÇÃo daS iNSTalaÇÕES da “UNi-
dadE dE MoNiToraMENTo dE dESEMBarQUE dE PEScado No laGo dE 
TUcUrUÍ”, nos Município de  Tucuruí, Breu Branco, Novo repartimento, 
Jacundá, Goianésia, itupiranga e Nova ipixuna, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - W M VilHENa PiNTo & cia lTda cNPJ: 08.871.507/0001-22 - HaBi-
liTada;
2 - coElHo QUEiroZ coNSTrUÇÕES EirEli cNPJ: 15.142.883/0001-41- 
HaBiliTada;
3 - iNoVE coNSTrUTora EirEli cNPJ: 11.322.001/0001-79– HaBili-
Tada;
4 - oaSiS coNSTrUÇÃo & SErViÇoS lTda cNPJ: 10.845.643/0001-90– 
HaBiliTada;
5 - oKa coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli cNPJ: 36.821.978/0001-
61– HaBiliTada;
6 - flaVio S dE oliVEira filHo EirEli – cNPJ: 20.510.556/0001-35- 
HaBiliTada;
7- dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSrTUÇÕES – cNPJ: 
7.709.325/0001-97 - HaBiliTada;
8 - iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli - EPP – cNPJ 27.850.633/0001-
45 – HaBiliTada.
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
1 - coNTiNENTal - SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli – cNPJ: 
26.263.297/0001-17– iNaBiliTada.
2 - Edificadora caTariNENSE dE oBraS lTda – cNPJ: 02.534.169/0001-
57 - iNaBiliTada
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 716231
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – coNcorrÊNcia PUBLi-
ca iNterNacioNaL cPi 019/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS rEfErENTE a iMPlaNTaÇÃo dE NÚclE-
oS oPEracioNaiS NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, No aMBiTo 
do ProJETo MUNicÍPioS SUSTENTaVEiS da caf, conforme Termo de re-
ferência e anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli EPP – cNPJ nº19.578.735/0001-
25- HaBiliTada;
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
1 - MaGiSTral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – cNPJ nº 
13.652.874/0001-75– iNaBiliTada.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 716265

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 040/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 040/2021, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço do item” cujo objeto é o fornecimento de 02 (duas) câmeras 
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filmadoras para poços artesianos com profundidade de 300 metros para 
aplicação nos sistemas da coSaNPa, no estado do Pará, tudo conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência 
nº do/021/2021 (anexo i) e seus apêndices, partes integrantes e indisso-
ciáveis do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 03 de novembro de 2021, 
às 10 horas (dez horas), horário de Brasília no endereço eletrônico: ht-
tps://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital encon-
tra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.
pa.gov.br/e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 15 de outubro de 2021.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 716263
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 044/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 044/2021, tendo critério de Julgamento o 
tipo “Menor Preço por item” cujo objeto é o fornecimento de Motobombas 
Mangote Eixo flexível destinados aos serviços nos sistemas de abasteci-
mento de água da coSaNPa nos diversos municípios do estado do Pará, 
tudo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Ter-
mo de referência nº do/022/2021 (anexo i) e seus apêndices, partes 
integrantes e indissociáveis do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 29 de 
outubro de 2021, às 10 horas (dez horas), horário de Brasília no endereço 
eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o 
Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.
compraspara.pa.gov.br/e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 15 de outubro de 2021.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 716225
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 037/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElETrÔNico - Nº 037/2021, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço Global anual por lote Único” cujo objeto é a contratação dos 
serviços de “cENTral dE aTENdiMENTo MUlTicaNaiS, Para rElacio-
NaMENTo NÃo PrESENcial, rEcEPTiVo aoS cliENTES da coMPaNHia 
dE SaNEaMENTo do Pará – coSaNPa”. a abertura ocorrerá, no dia 28 
de outubro de 2021, às 09 horas (nove horas), horário de Brasília, no 
endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 
925802. o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, 
nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, 
http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 716571

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 138/2021 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias; e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 050/2021 PrESi-coHaB-
Pa, datado de 30.09.2021, que deu origem ao Processo Eletrônico nº 
2021/1121010, cujo assunto se refere a criação de comissão para fisca-
lização da reforma da coHaB-Pa, conforme Processo nº 2019/242867; 
coNSidEraNdo ainda, o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização, e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termo de cooperação pelos órgãos e entidades 
do poder executivo estadual.
r E S o l V E:
1. INSTITUIR Comissão para fiscalizar e acompanhar a execução de obras 
e serviços referente a reforma da Sede da companhia de Habitação do Es-
tado do Pará – coHaB-Pa, em conformidade ao Processo nº 2019/242867.
2. NoMEar o Gerente da célula Executiva de avaliação e orçamento – cE-
aVo, NEY fiGUEirEdo SaBaTHE, matrícula nº 5959178/1, o Engenheiro 
JoSE fErrEira PUTY, matrícula nº 3190897/1, o Engenheiro fErNaN-
do cESar liMa MoNTEiro NoroNHa, matrícula nº 57176193/1, o ar-
quiteto MiSaEl HENriQUE HErcUlaNo do NaSciMENTo, matrícula nº 
57176126/1, a arquiteta faTiMa ZENEida SilVa SaNToS, matrícula nº 
3191176/1 e o auxiliar administrativo BrUNo ricardo faVacHo MoN-
TEiro, matrícula nº 57176060/1, para, sob a coordenação do primeiro, 
constituírem a comissão Especial de que trata o item anterior.
3. ESTa Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, no 
Diário Oficial do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 13 de outubro 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 716707

Portaria N.º 137/2021 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/982352, que 
trata do afastamento da titular da Gerência Estratégica Econômica finan-
ceira - GEfiN, EliaNa PalHETa dE alMEida matrícula nº 55589901/1, no 
período de 06 a 20.10.2021, por motivo de férias.
r E S o l V E:
1. dESiGNar a Senhora roSEMarY rodriGUES da SilVa, Matrícula nº 
51855521/3, para responder pela GEfiN, no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar de 06.10.2021, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 07 de outubro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 716135
Portaria N.º 136/2021 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1101850, que 
trata do afastamento do titular da célula Executiva de Material e Patri-
mônio - cEMaP, GUSTaVo coSTa MaToS matrícula nº 57176195/1, no 
período de 06 a 20.10.2021, por motivo de férias.
r E S o l V E:
1. dESiGNar a Senhora EliZaBETH dE carValHo MElo, Matrícula nº 
27200/1, para responder pela cEMaP, no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar de 06.10.2021, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 07 de outubro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 716137

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Termo Aditivo Nº 44º (Quadragésimo Quarto)
Nº do contrato: 07/2008
Modalidade de licitação: coNcorrÊNcia Nº 08/2007
Valor original do contrato: r$ 51.869.355,10 (cinquenta e um milhões, 
oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dez 
centavos).
Objeto e Justificativa do Aditamento: Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, acrescentar o valor de r$ 41.165,96 (quarenta e um mil, cento 
e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e Suprimir o valor de r$ 
836.041,45 (oitocentos e trinta e seis mil, quarenta e um reais e quarenta 
e cinco centavos), alterando consequentemente o valor contratado para r$ 
100.015.574,09 (cem milhões, quinze mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e nove centavos)
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x consórcio Taboquinha
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 14.10.2021

Protocolo: 716151

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
termo aditivo Nº 4º (Quarto)
termo de cooperação técnica Nº 01/2016
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo –Art; 57,§ 1º, 
inciso ii, da lei federal nº 8.666/93
Vigência: 24.11.2021 a 23.11.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Universidade federal 
do Pará
Pela coHaB/Pa: orlando reis Pantoja e Érico Brandão Pimenta
Pela UfPa: Emmanuel Zagury Tourinho
data da assinatura: 08.10.2021

Protocolo: 716233

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria
.

Portaria Nº 481 de 14 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1021965.
r E S o l V E:
I - CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), à servidora alda criSTiaNE dE oliVEira alVES, 
identidade funcional nº 5900108/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia 
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de Alimentos, lotada na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica - 
dETEc, a contar do dia 15/10/2021.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de outubro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 716382

diÁria
.

Portaria Nº 482 de 14 de oUtUBro 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 2021/1140333.
r E S o l V E:
oNcEdEr aos servidores carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, iden-
tidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de Es-
tado, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias, para atender despesas com viagem 
aos municípios de Salinas-Pa e São João de Pirabas-Pa, nos dias 19 e 
20/10/2021, a fim de participar da aula inaugural do curso de gastronomia, 
visita técnica ao campus de Salinas-Pa da UfPa e palestrar para o curso de 
História e administração em São João de Pirabas-Pa, e BENiGNo iSraEl 
QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o Secretário de Estado aos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de outubro de 2021.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária adjunta de Estado

Protocolo: 716423

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 465, de 14 de oUtUBro de 2021 - diária ao(à) cola-
borador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícu-
la 73404, 14/10/2021 a 14/10/2021, à Belém-Pa/ourem/São francisco/
Belém-Pa, para Manutenção do cluster de ourém e São francisco. região 
rio capim e Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 466, de 14 de oUtUBro de 2021 -diária ao(à) colabo-
rador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de rede e dados, ma-
trícula 73424, 14/10/2021 a 14/10/2021, à Belém-Pa/ourem/São fran-
cisco/Belém-Pa, para Manutenção do cluster de ourém e São francisco. 
região rio capim e Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará.

Protocolo: 716472

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

errata
.

errata
errata ao eXtrato do terMo de FoMeNto 49/2021 – seeL, 
ProTocolo Nº 711612, PUBlicada No doE Nº 34.716 dE 30 dE SE-
TEMBro dE 2021. a QUal alTEra a ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 01 de outubro de 2021 a 01 de dezembro de 2021.
Leia-se:
ViGÊNcia: 07 de outubro de 2021 a 07 de dezembro de 2021.
Belém, 14 de outubro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 716351
errata
errata ao eXtrato do terMo de FoMeNto 47/2021 – seeL, 
ProTocolo Nº 710853, PUBlicada No doE Nº 34.722 dE 04 dE oU-
TUBro dE 2021. a QUal alTEra a ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 07 de outubro de 2021 a 10 de outubro de 2021.
Leia-se:
ViGÊNcia: 07 de outubro de 2021 a 07 de dezembro de 2021.
Belém, 14 de outubro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 716342

errata
errata ao eXtrato do terMo de FoMeNto 50/2021 – seeL, 
ProTocolo Nº 713358, PUBlicada No doE Nº 34.724 dE 05 dE oU-
TUBro dE 2021. a QUal alTEra a ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 04 de outubro de 2021 a 04 de novembro de 2021.
Leia-se:
ViGÊNcia: 07 de outubro de 2021 a 07 de dezembro de 2021.
Belém, 14 de outubro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 716344
errata
errata ao eXtrato do terMo de FoMeNto 46/2021 – seeL, 
ProTocolo Nº 710778, PUBlicada No doE Nº 34.724 dE 29 dE SE-
TEMBro dE 2021. a QUal alTEra a ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 01 de outubro de 2021 a 01 de dezembro de 2021.
Leia-se:
ViGÊNcia: 07 de outubro de 2021 a 07 de dezembro de 2021.
Belém, 14 de outubro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 716348

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 013/2020-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2019/520078
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1. –o contrato n° 013/2020-SEEl tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a aquisição de material esportivo visando atender 
a SEEl no apoio exclusivo ao projeto de canoagem de velocidade, confor-
me especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independente de transcrição.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1 –O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do Con-
trato nº 013/2020-SEEl, por mais 12 (doze) meses de prazo para vigência 
contratual.
aSSiNaTUra: 01/10/2021 ViGÊNcia: 01/10/2021 à 01/10/2022
coNTraTada: J.l.r araÚJo coM E SErViÇoS, inscrita no cNPJ/Mf nº 
83.913.665/0001-13.
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 716662

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 509/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria conjun-
ta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contra-
tos na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2021/459371; rESolVE: i - dESiGNar a servidora alESSaNdra PaM-
PloNa dE aZEVEdo, mat. 54197305/3, diretora de Produtos Turísticos., 
como fiscal de contrato e a servidora TUANE VITORIA COELHO FURTADO, 
mat. 5960421/1, Gerente de Promoção e captação de Eventos, como su-
plente, do coNTraTo 06/2021, celebrado entre o Estado do Pará, através 
da Secretaria de Estado de Turismo – SETUr e a Empresa Moreira Godoy 
comércio e Serviços Eireli. ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716584

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 500/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1134017; rESolVE: i 
– conceder suprimento de fundos ao servidor MarGarETE riBEiro doS 
SANTOS CARVALHO, Mat. 5960153/1, Gerente de qualificação dos serviços 
turísticos. ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 1.000,00 (Um mil 
reais), para atender as despesas de classificação 339033 (Passagens e 
locomoção). a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 
(Trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de 
contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716313
Portaria Nº 506/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1133565; rESolVE: i 
– conceder suprimento de fundos à servidora STHEfaNi GaBriElE da 
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SilVa NaSciMENTo, Mat. 5960364/1, assessor. ii – o valor do suprimento 
corresponde a r$ 500,00 (Quinhentos reais), para atender as despesas de 
classificação 339033 (Passagens e Locomoção). A utilização do suprimento 
de fundos será no período de 30 (Trinta) dias após a data de recebimento, 
devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após 
o período de aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716359
Portaria Nº 499/GePs/setUr de 13 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1135423 rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora aNdrEZa MEirElES SilVa, 
Mat. 5960416/1, Gerente de Qualificação Profissional II – O valor do su-
primento corresponde a: r$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), para 
atender as despesas de classificação: 339033 (Passagens e Locomoção). A 
utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após 
a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo 
máximo de 15 dias após o período de aplicação.ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716268

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 507/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1126342; rESolVE: conce-
der 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao servidor clEBEr GoMES da SilVa, 
mat. 54195605/2, Técnico em Gestão cultural. oBJ: realizar levantamento 
de campo para elaboração de projeto de sinalização turística. dESTiNo: 
Bragança/Pa e augusto corrêa/Pa.PErÍodo: 18/10 à 22/10/2021.ordE-
Nador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716354
Portaria 505/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1146686; rESolVE: con-
ceder 07 e ½ (sete e meia) diárias à colaboradora eventual fErNaNda 
NaTália dE Sá frEiTaS, id: 7332268. oBJ: Ministrar curso de observa-
ção de pássaros.dESTiNo: Parauapebas/Pa. PErÍodo: 16 à 23/10/2021. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716318
Portaria Nº 508/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1133533; rESolVE: conce-
der 6 e ½ (seis e meia) diárias à servidora áUrEa STElla dE carValHo 
coSTa, mat. 55589438/1, assistente de Gestão em Turismo. oBJ: Parti-
cipar da Oficina de Regionalização do Turismo, apresentação da palestra 
e treinamento do cadastur aos servidores da Secretaria de Turismo. dES-
TiNo: itaituba/Pa.PErÍodo: 17/10 a 23/10/2021. ordENador: aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716349
Portaria 502/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1133779; rESolVE: con-
ceder 06 e 1/2 (seis e meia) diária à servidora MarGarETE riBEiro doS 
SANTOS CARVALHO, Mat. 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Ser-
viços Turísticos. OBJ: Participar da Oficina de Regionalização do Turismo, 
apresentação da palestra e treinamento aos servidores da Secretaria de 
Turismo. dESTiNo: itaituba/Pa. PErÍodo: 17 a 23/10/2021. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716287
Portaria 501/GePs/setUr de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/954953; rESolVE: conce-
der a complementação de 01 (uma) diária, referente à viagem ao municí-
pio de Soure, conforme PorTaria Nº 398/2021, ao servidor dEoclÉcio 
NEVES cordEiro JÚNior, mat. 54197969/1, Téc. de Planej. e Gestão em 
Turismo, que necessitou adiar a partida para o dia 19/09/2021.ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716278
Portaria Nº 503/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1135341; rESolVE: 
conceder 07 e ½ (sete e meia) diárias à servidora aNdrEZa MEirElES 
SILVA, Mat. 5960416/1, Gerente de Qualificação Profissional. OBJ: Acom-
panhar e supervisionar a instrutoria do curso “observação de aves”, atra-
vés da GQPr, em parceria com biólogos. dESTiNo: Parauapebas/Pa. PErÍ-
odo: 16 a 23/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 716298
Portaria 504/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1146570; rESolVE: con-
ceder 07 e ½ (sete e meia) diárias ao colaborador eventual daNiElSoN 
alEiXo, id: 6271995, cPf: 004.786.932-14. oBJETiVo: Ministrar curso 
de observação de pássaros. dESTiNo: Parauapebas-Pa.PErÍodo: 16 à 
23/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 716305

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 563/2021/GGP/dPG, de 13 de oUtUBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 054, 

de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nos artigos 1º e 5º 
da resolução cSdP Nº 154, de 14 de março de 2016; considerando o que 
consta nos autos do Processo cSdP Nº 523/2021 (PaE nº 2021/257127); 
considerando que o conselho Superior da defensoria Pública, na 226ª ses-
são ordinária, realizada no dia 20 de setembro de 2021, à unanimidade, 
aprovou o pedido de Horário Especial de Trabalho formulado pela defenso-
ra Pública aliNE rodriGUES dE oliVEira caldaS, para cursar atividade 
de Mestrado em direito junto à Universidade federal do Pará; rESolVE:
autorizar a defensora Pública aliNE rodriGUES dE oliVEira caldaS, 
id. funcional Nº 80845828, a exercer suas funções em Horário Especial de 
Trabalho, para cursar as disciplinas do curso de Mestrado junto à Univer-
sidade Federal do Pará, identificadas no Processo CSDP Nº 523/2021, na 
forma autorizada pelo Conselho Superior, a fim de que possa se dedicar 
exclusivamente ao curso às terças, quartas e quintas-feiras, durante o se-
gundo semestre do ano corrente.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 716312
Portaria Nº 566/2021/GGP/dPG, de 14 de oUtUBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar Estadual 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no PaE nº 
2021/1126125; considerando o afastamento da defensora Pública clÍVia 
rENaTa loUrEiro croElHaS para gozo de licença-prêmio, previsto para 
o período de 16.11.2021 a 15.12.2021, rESolVE:
designar a defensora Pública JUliaNa aNdrÉa oliVEira, id. funcional nº 
5895991, para exercer suas funções junto à defensoria Pública de Maritu-
ba, no período de 03.11.2021 a 17.12.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 716375
Portaria Nº 535/2021-GGP/dPG de 01/10/2021
o defensor Público Geral do Estado, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o art. 8º, Viii e Xi, da lei complementar nº 054 de 07 de fe-
vereiro de 2006.considerando Processo nº 2021/142404- dEfPUB- dE ; 
04/02/2021;,considerando Parecer Jurídico nº 218/2021-NJ/dP,rESol-
VE:conceder ao Servidor Público Moacir iraN NaSciMENTo MoraES 
filHo, matrícula nº. 5851564, ocupante do cargo de auxiliar de defen-
soria Pública, licença para exercer atividade Política, em virtude de ter 
sido eleito ao cargo de vereador por quatro anos, com ônus para câmara 
Municipal de Belém-Pá, conforme cf/88, e incisos art. 38, a contar de 
01/01/2021,JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo  defensor Público 
Geral

Protocolo: 716536

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 564/2021/GGP/dPG, de 13 de oUtUBro de 2021.
considerando o PaE nº. 2021/631317, de 05/10/2021 e que a servidora 
preenche todos os requisitos para fins de aposentadoria, estando, deste 
modo, em vias de aposentar-se, nos termos do §3º do artigo 2º da iN 04, 
de 27 de agosto de 2020. rESolVE: conceder 180 (cento e oitenta) dias 
de licença Prêmio a Servidora Pública roSa carNEiro rodriGUES, ma-
trícula nº 5141257/1, 60 dias referentes ao Triênio (2008/2011), com gozo 
no período de 13/10/2021 a 11/12/2021, 60 dias referentes ao Triênio 
(2011/2014), com gozo no período de 12/12/2021 a 09/02/2022 e 60 dias 
referentes ao Triênio (2014/2017), com gozo no período de 10/02/2022 a 
10/04/2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 716127

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 13/2021
coNtrato Nº: 001/2016
Processo N.º 2015/498.607 dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa: Polo SEGUraNÇa ESPEcialiZada lTda (cNPJ/Mf nº. 
02.650.833/0001-23).
OBJETO Modifica o valor Contratual, inicialmente estabelecido na CLÁU-
SUla SÉTiMa, consoante dispõe a cláUSUla dÉciMa PriMEira: da re-
pactuação do contrato nº 01/2016, conforme estabelecido na convenção 
coletiva de Trabalho 2021/2022, vigente a partir de 01/01/2021, modi-
ficando os valores por posto, a contar de 01/01/2021. Fica modificado o 
valor global mensal do contrato a contar da data Base de janeiro de 2021, 
para o valor de r$ 130.770,50 (cento e trinta mil e setecentos e setenta 
reais e cinquenta centavos) e o valor anual de r$ 1.569.246,01 ((hum 
milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais 
e um centavo).
daTa aSSiNaTUra: 14/10/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460
Natureza de despesa: 339037
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008460c
Gp Pará: 266601
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: Márcio aNdrÉ MoScoVo da rocHa. 
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cPf/Mf: 613.105.142-91.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua amália carmona, nº 234, Bairro Nova Bra-
sília, cEP: 68790-000, Santa izabel do Pará/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 716560

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico SrP, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
Por loTE ÚNico.
Número: 019/2021-dPE/Pa
Processo nº: 2021/543388-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o registro de Preços para futura 
contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio 
técnico especializado e de suporte à infraestrutura do Núcleo de Tecnologia 
da informação – NTi da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme 
condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br 
ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qual-
quer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa 
interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.
pa.def.br.
Edital a partir de: 24/05/2021. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 27/10/2021 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). Responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. Ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 716326

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1201/2021 - da, 13/10/2021.
Nome: luã Baia ferreira, mat. 5916924/3, cargo chefe de Gabinete da 
defensoria Pública do Estado.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$ 2.000,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$ 3.000,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenador: João Paulo carneiro Gonçalves lédo

Protocolo: 716304
Portaria Nº 1205/2021 - da, 14/10/2021.
Nome: Edilson dos Santos Silva, mat. 5129192, cargo auxiliar de defen-
soria.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8730
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  3.000,00
Natureza da despesa: 3339039 – r$  1.000,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 716390
Portaria Nº 1206 /2021 - da, 14/10/2021.
Nome: Mislene lima Silva, mat. 54191092, cargo Técnica em Gestão Pú-
blica.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  1.400,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 716395
Portaria Nº 1207 /2021 - da, 14/10/2021.
Nome: Norma Miranda Barbosa, mat. 5573858, cargo ouvidora.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339033 – r$  970,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 716398

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 561/2021-dPG, de 07 de oUtUBro de 2021. a SUB-
dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006. considerando o processo nº 2021/753466. rESolVE: TraNS-
fErir, o gozo de férias regulamentares, continua, referente ao aquisitivo 

(2020/2021), do Servidor cliVEr rEiS BaraTa, id. funcional: 54187789/ 
1, concedida por meio da Portaria 313/2021-dPG, de 27/05/2021; publica-
da no doe nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo no período de 15/07/2021 
a 13/08/2021 – 30 dias. ficando agora remanejado para usufruto no inter-
valo de 01/10/2021 a 30/10/2021 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 716103

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida
coNtrato reFerÊNcia: 01/2016 dPPa
ProcESSo N.º 2015/498607- dEfPUB.
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a EMPrESa Polo SEGUraNÇa ESPEcialiZada 
lTda, cNPJ/Mf nº 02.650.833/0001-23.
oBJETo: a coNTraTaNTE, de acordo com a instrução do Processo nº 
2015/498607-dEfPUB, que faz parte integrante e inseparável deste ins-
trumento, reconhece o crédito em favor da coNTraTada no valor total de 
r$ 54.977,96 (cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais 
e três centavos), decorrente do montante resultante do Parecer Técnico 
juntado no seq. 114, emitido pelo Perito contador da defensoria Pública 
do Estado do Pará e requerido pela contratada por meio da carta-ofício nº 
15/2021 /comercial, de 19/02/2021 (seq. 90) – rEPacTUaÇÃo do coN-
TraTo rEfErENTE aoS aUMENToS doS cUSToS dE MÃo dE oBra No 
aNo dE 2020. daTa aSSiNaTUra: 13/10/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 
339037. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008460c. Gp Pará: 266601
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSá-
VEl da coNTraTada: Márcio aNdrÉ MoScoVo da rocHa. cPf/Mf: 
613.105.142-91. ENdErEÇo da EMPrESa: rua amália carmona, nº 234, 
Bairro Nova Brasília, cEP: 68790-000, Santa izabel do Pará/Pa.
ordENador: dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor 
Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 716310

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 047/2021/tJPa // Partes: TJPa e a empre-
sa TEcHScaN iMPorTadora E SErVicoS EirEli – EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 06.083.148/0001-13 // objeto do contrato: contratação de 
empresa especializada na comercialização e instalação de pórtico detector 
de metais para as instalações prediais do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Termo de referência, anexo i do edital // origem: Pregão Eletrônico de 
nº 051/TJPa/2021 // Processo: Pa-Pro-2021/03260 // Valor do contra-
to: r$ 312.392,85 (global) // dotação orçamentária: Programa de Tra-
balho: 02.061.1417.8647; fonte de recursos: 0101; Elemento da des-
pesa: 449052; Nota de reserva 2021/246 // Vigência:  05/10/2021 a 
05/10/2022 // data da assinatura: 06.10.2021 // foro: Belém/Pa // res-
ponsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de adminis-
tração do TJPa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos 
– Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 716504

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 8º termo aditivo ao contrato nº. 008/2020/tJPa//Par-
tes: TJPa e a empresa lidEraNÇa liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº. 00.482.840/0001-38// objeto do contrato: PrES-
TaÇÃo doS SErViÇoS dE liMPEZa, coNSErVaÇÃo, HiGiENiZaÇÃo, co-
PEiraGEM E aPoio de encarregados nos prédios deste Tribunal de Justiça, 
com fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de equipamentos 
necessários e adequados à execução dos serviços//origem: Pregão Eletrô-
nico n° 044/2019// objeto do aditivo: o presente Termo aditivo tem por 
objeto o acréscimo contratual de serviços, no percentual de 0,438%, para 
inclusão de 1 (um) posto de servente de 44 horas semanais para atendi-
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mento do novo prédio anexo ii – corregedoria Geral// Valor: o presente 
aditamento importa no novo valor mensal de r$ 830.740,11 (oitocentos e 
trinta mil, setecentos e quarenta reais e onze centavos).//dotação orça-
mentária: Programas de Trabalho: 02.122.1421.8659, 02.122.1421.8669 
e 02.122.1421.8670; Elemento de despesa: 339037- fonte de recursos: 
0118//data da assinatura: 07/10/2021// foro: Belém/Pa// responsável 
pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração//
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento.

Protocolo: 716292
extrato do 7º termo aditivo ao contrato n°. 042/2019/tJPa // Par-
tes: TJ/Pa e a Empresa coNTarPP ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 26.412.148/0001-27. // objeto do contrato:  contratação de 
empresa especializada para execução da obra de construção do anexo ii 
do Prédio Sede do TJPA, de acordo com as especificações e obrigações des-
critas na concorrência n°.001/TJPa/2019, e no projeto básico, documentos 
que originaram o contrato // objeto do aditivo: o presente Termo aditivo 
tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, em mais 08 (oito) 
meses, do contrato original// Vigência: 11/10/2021 a 10/06/2022// data 
da assinatura: 08/10/2021.// responsável pela assinatura: débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração.

Protocolo: 716511
Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 033/2021/TJPA – Pregão 
029/2021/tJPa // triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ // 
objeto: o presente termo tem por objeto o registro de Preços para aquisi-
ção de equipamentos e utensílios de escritório, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edi-
tal.// Empresas STrafEr ProdUToS MÉdico HoSPiTalarES, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 24.768.176/0001-56, com sede na cidade de Balneário 
camboriú, Estado de Santa catarina, à rua dom Sebastião, nº. 617, sala 
02, bairro Vila real, cEP: 88337-110, telefone: (47) 3183-8219, e-mail: 
licitacao@strafer.com.br // laNcElETTE BioMEdical EirEli (Easy Supri 
Produtos Hospitalares), inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 10.795.950/001-
03, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, à rua João 
batista Nogueira, nº. 500, bairro Vila Nova cumbica, cEP: 07230-451, 
telefone: (61) 99683-0103, e-mail: anapaula_251@hotmail.com; // a c 
do a rodriGUES EirEli (ac distribuidora), inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 28.037.573/0001-09, com sede na cidade de ananindeua, Estado do 
Pará, à Travessa WE 62, nº. 902, casa a, altos, bairro cidade Nova 5, 
cEP: 67140-040, telefone: (91) 99918-4962, e-mail: acdistribuidoraeire-
li@gmail.com; // Vigência: início em 06 outubro  de 2021 e término em 06 
de outubro de 2022 // dotação orçamentária: funcionais programáticas: : 
02.022.1421.8659, 8669 e 8670; 02.331.1421.8657; 02.061.1417.8654, 
8655, 8656; / fonte de recursos: 0101 e 0118; Elemento de despesa: 
339030 e 449052. // data da assinatura: 06/10/2021 // responsável pela 
assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa 
// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento.

Protocolo: 716710

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
rePetiÇÃo
toMada de PreÇos Nº 006/tJPa/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução da obra de 
construção de reservatório elevado de água potável no fórum da comarca 
de afuá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
edital e anexos.
abertura: 03/11/2021, às 10 horas (horário local).
as sessões públicas ocorrerão no auditório do Serviço de licitações, Prédio 
- Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 
3089, bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: cópia gratuita em mídia mag-
nética da licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo 
das cópias. informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br Belém, 14/10/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 716674

.

.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 044/2021-tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e o MUNicÍPio 
dE alMEiriM, aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal, inscrita no cNPJ 
nº. 05.139.464/0001-05// objeto: o objeto do presente acordo de coo-
peração técnica entre os partícipes, visando a cessão de servidores para 
a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das ati-
vidades necessárias à modernização da Justiça no Município.// Vigência: 
03 (três) anos, contados a partir da data de sua assinatura// recursos: não 
haverá repasse de recurso entre os partícipes.// foro: Belém/Pa // data da 
assinatura: 14/10/2021//. responsável pela assinatura: célia regina de 
lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 716613

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.549 de 14 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 316/2021, de 06-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 012928/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora claUdia adriaNa MENdES SaNToS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101180, 06 (seis) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 15 a 20-09-2021.

Protocolo: 716386
Portaria Nº 37.547, de 14 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 314/2021, de 05-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 012884/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora fraNciMarY dE SoUZa alMEida, analista auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0100326, 13 (treze) dias de licença 
em prorrogação para tratamento de Saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no período de 26-09 a 08-10-2021.

Protocolo: 716374
Portaria Nº 37.548, de 14 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 311/2021, de 30-
09-2021, protocolizado sob o Expediente nº 012885/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EMaNUElla roSYaNE dUarTE cErQUEira, audi-
tor de controle Externo, matrícula nº 0101525, 03 (três) dias de licença 
para acompanhar Pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 27 a 29-09-2021.

Protocolo: 716377
Portaria Nº 37.545 de 14 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 313/2021, de 05-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 012848/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria SUEli dE SoUSa rocHa, assessor de con-
selheiro, matrícula nº 0101424, 15 (quinze) dias de licença para tratamen-
to de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 
08-09 a 22-09-2021.

Protocolo: 716369
Portaria Nº 37.546 de 14 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 310/2021, de 29-
09-2021, protocolizado sob o Expediente nº 012871/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NilZETE da coNcEiÇÃo GUiMarÃES BarroS, 
Técnico auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100188, 18 (dezoito) 
dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei 
nº 5.810/94, no período de 26-09 a 13-10-2021.

Protocolo: 716370

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 37.535, de 14 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, inciso XXXiV, do ato nº 63, de 17 de 
dezembro de 2012 – regimento interno do Tribunal de contas do Estado 
do Pará;
r E S o l V E:
iNclUir no art. 1º da PorTaria Nº 37.412, de 27 de agosto de 2021 que 
instituiu os membros do comitê Gestor de dados Pessoais (cGdP) no âm-
bito do Tribunal de contas do Estado do Pará, o inciso:
Vi - Vicente anchieta Júnior (auditor de controle Externo - Planejamento/
Economia – matrícula nº 0101513) como suplente da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão Estratégica.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 14 
de outubro de 2021.
roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Presidente em exercício

Protocolo: 716454



 diário oficial Nº 34.735  109 Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021

Portaria Nº 37.534, de 14 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, inciso XXXiV, do ato nº 63, de 17 de 
dezembro de 2012 – regimento interno do Tribunal de contas do Estado 
do Pará;
r E S o l V E:
iNclUir no art. 2º da PorTaria Nº 37.305, de 09 de agosto de 2021, que 
institui o comitê Gestor de dados Pessoais no âmbito do Tribunal de contas 
do Estado do Pará, o inciso:
Vi - um suplente da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 14 
de outubro de 2021.
roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Presidente em exercício

Protocolo: 716452
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 241-a/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOSÉ DOS 
rEiS SilVa filHo (cPf: 246.967.652-53), responsável à época, de que 
no dia 20.10.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Ses-
são Virtual o Processo nº. 510131/2008, que trata da Tomada de contas 
instaurada na aSSociaÇÃo dE MoradorES dE roNdoN do Pará, em 
face do convênio SUSiPE nº 006/1999 e termo aditivo, tendo como re-
latora a Excelentíssima conselheira rosa Egídia crispino calheiros lopes.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a 
c/c o art. 177, § 3º do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet), no seguinte endereço:
https://www.tce.pa.gov.br/plenariovirtual/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fplenariovirtual%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 14 de outubro de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 716491

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - retorNo de Fase
PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2021/MPc/Pa
Protocolo PaE Nº 2021/247939
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de desenvolvimento e sustentação de sistemas em regime de fábrica de 
Software, sem garantia de consumo mínimo, incluindo análise de requisi-
tos, projeto, codificação, testes, documentação, implantação, configura-
ção, treinamento, garantia, e serviço de contagem e aferição de pontos 
de função, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no 
Termo de referência.
daTa E Hora da SESSÃo: 19/10/2021, às 10:00 h.
local: https://www.compras.gov.br/pt-br
Pregoeiro: Akyson Ferreira da Silva
*  conforme PorTaria Nº 233/2021/MPc/Pa, Publicada no doE Pa Nº 
34.732 de 13/10/2021, Protocolo nº 715162, convocamos as empresas 
participantes do certame para reabertura da Sessão Pública, por meio de 
ata complementar, retornando à fase de juízo de admissibilidade.

Protocolo: 716397

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 234/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Vicente cardoso de 
Jesus, datado de 04/10/2021 (Protocolo PaE nº 2021/1102848), e os ter-
mos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder ao servidor VicENTE cardoSo dE JESUS, ocupante do cargo 
efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200145, 
10 (dez) dias das férias relativas ao período aquisitivo 21/06/2019 a 

20/06/2020, para serem usufruídos no período de 03 a 12/11/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 716332

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 04/2021 – MPc/Pa – conselho superior
dispõe sobre a concessão de custeio das despesas relativas à participação 
de servidor em curso on-line sobre contabilidade com foco na gestão do 
patrimônio público
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
considerando o requerimento do servidor Josué costa corrêa, cargo: ana-
lista-Ministerial – Especialidade ciências contábeis, Matrícula 200121 (seq. 
1), para custeio da sua participação no curso on-line “contabilidade com 
foco na gestão do patrimônio público”, que ocorrerá entre os dias 18 e 22 
de outubro de 2021, e cuja inscrição possui valor de r$ 250,00 (duzentos 
e cinquenta reais);
considerando os documentos e informações que instruem os autos, em 
especial a manifestação do centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional 
(cEaf) à seq. 13, que evidencia a pertinência e interesse institucional do 
curso para o MPc/Pa;
considerando o disposto no art. 3º da resolução nº 04/2017 – MPc/Pa – 
colégio;
rESolVE:
autorizar o custeio das despesas relativas à inscrição do servidor Josué 
costa corrêa, cargo: analista-Ministerial – Especialidade ciências contá-
beis, Matrícula 200121, no curso on-line “contabilidade com foco na gestão 
do patrimônio público”, que ocorrerá entre os dias 18 e 22 de outubro de 
2021, no valor de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
Belém, 13 de outubro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Membro Nato
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
corregedor-Geral
Membro Nato
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
dEÍla BarBoSa Maia
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito

Protocolo: 716315
resolução nº 03/2021 – MPc/Pa – conselho superior
dispõe sobre a concessão de custeio das despesas relativas à participação 
de 03 (três) servidores em capacitação sobre contratação de Bens e Ser-
viços de Tecnologia da informação e comunicação - Tic
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
considerando o requerimento do departamento de Tecnologia da informa-
ção e Telecomunicações (dTiT), por meio do Memorando nº 51/2021/dTiT 
(seq. 16), para a contratação de inscrições para 3 (três) participantes, no 
curso on-line “coNTraTaÇÃo dE BENS E SErViÇoS dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo - Tic” – oferta da empresa promotora do 
evento à seq. 15 –, que possui 16 horas-aula, no valor total de r$ 3.570,00 
(três mil quinhentos e setenta reais);
considerando os documentos e informações que instruem os autos, em 
especial as manifestações do chefe do dTiT, cezar Barroso dos Santos, 
atestando que a temática do evento tem correlação com as atividades 
desempenhadas, e a do centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional 
(cEaf) à seq. 18, a qual evidencia a pertinência e interesse institucional 
do evento para o MPc/Pa;
considerando o disposto no art. 3º da resolução nº 04/2017 – MPc/Pa – 
colégio;
rESolVE:
autorizar o custeio das despesas relativas à contratação de inscrições para 
3 (três) participantes, no curso on-line “coNTraTaÇÃo dE BENS E SErVi-
ÇoS dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo - Tic”, no valor 
total de r$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais).
Belém, 13 de outubro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Membro Nato
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
corregedor-Geral
Membro Nato
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
dEÍla BarBoSa Maia
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito

Protocolo: 716365
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3404/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da respon-
sabilidade da empresa SToQUE SolUÇÕES TEcNolÓGicaS S/a, em sua 
atuação no contrato nº 026/2020, cujo objeto consiste em serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva para equipamento Xerox 700i e controla-
dora de impressão externa, incluindo peças de reposição, consubstanciado 
no Processo nº 119/2021-SGJ-Ta (Protocolo SiP 11205/2021);
 coNSidEraNdo que por meio do ofício nº 011/2021-MPPa/SaG, o chefe 
do Serviço de Artes Gráficas deste Órgão Ministerial solicitou aplicação das 
sanções cabíveis à empresa SToQUE SolUÇÕES TEcNolÓGicaS S/a, em 
razão do descumprimento, em tese, das obrigações contratuais que esta-
belecem que o Serviço de assistência Técnica da Empresa após o atendi-
mento, terá prazo de 48 horas para solução do problema e, caso não seja 
possível cumprir tal prazo, o contratado deverá comunicar por escrito ou 
por e-mail o fiscal do contrato sobre os motivos de ordem técnica que im-
possibilitam o cumprimento do referido prazo.
 coNSidEraNdo que a conduta da empresa caracterizou o descumpri-
mento das obrigações fixadas no item 8.2., alíneas “b” e “c”, da Cláusula 
oitava do contrato nº 026/2020-MP/Pa, o que impõe à aplicação da pena-
lidade de MUlTa de 7,5% do valor total do contrato, perfazendo a quantia 
de r$ 9.810,00 (nove mil, oitocentos e dez reais), nos termos da cláusula 
décima Terceira, item 13.2.1. do contrato em apreço, c/c art. 87, ii, da 
lei nº 8.666/93, conforme Parecer Jurídico nº 459/2021-analista Jurídico, 
emitido pela analista Jurídica da atividade de licitações e contratos deste 
Órgão Ministerial;
 coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 107/2021-SGJ/MP/Pa para co-
municar à Empresa acerca da instauração do processo de penalidade e para 
assegurar o direito à ampla defesa, tendo a Empresa apresentado defesa prévia;
 coNSidEraNdo que, em sede de defesa, a Empresa alegou, em resumo, 
que no dia do atendimento técnico efetuado na máquina foi observada a 
necessidade de substituição de fotorreceptores da impressora, cujo serviço 
de manutenção é objeto do contrato e que por fatos alheios a sua vontade 
tais peças não estavam disponíveis pelos fornecedores, impossibilitando de 
cumprir os prazos estabelecidos no contrato;
 coNSidEraNdo que, em seguida, o fiscal do contrato refutou os argu-
mentos apresentados, afirmando que a alegação da Empresa para não 
cumprimento do prazo contratual não configura motivo de ordem técnica 
que impossibilite o cumprimento do prazo conforme determina o item 8.2. 
do contrato em apreço;
 coNSidEraNdo que a analista Jurídica da atividade de licitações e con-
tratos deste Órgão Ministerial, no Parecer Jurídico nº 512/2021-analista 
Jurídico, manifestou-se novamente pela aplicação da sanção de MUlTa de 
7,5% do valor total do contrato, perfazendo a quantia de r$ 9.810,00 
(nove mil, oitocentos e dez reais), tendo em vista não terem sido apresen-
tados fatos novos que elidam a sanção indicada inicialmente;
 coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da le-
galidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
r E S o l V E:
i – aPlicar, à Empresa SToQUE SolUÇÕES TEcNolÓGicaS S/a, a sanção de 
MUlTa de 7,5% do valor total do contrato, perfazendo a quantia de r$ 9.810,00 
(nove mil, oitocentos e dez reais), nos termos da cláusula décima Terceira, item 
13.2.1. do contrato em apreço, c/c art. 87, ii, da lei nº 8.666/93.
 ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
  ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 716394
Portaria Nº 3411/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
13555/2021, em 14/09/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo PaUlo JoSÉ aNdradE dE liMa ocupante 
do cargo de Oficial de Serviços Auxiliares, lotado na Subprocuradoria-Geral 
de Justiça, Área Técnico-Administrativa/Gestão de Contratos, Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual 
no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquela unidade, a contar de 05/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 3412/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmº. Sr. Promotor de Justiça de 2ª Entrância GUSTaVo 
RODOLFO RAMOS DE ANDRADE, atribuições específicas para, dar 
investidura no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria 
de Justiça de Segunda Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. JoSciElE ViEira 
doS rEiS lacErda, nomeada conforme a PorTaria nº 3216/2021-MP/
PGJ, publicada no d.o.E em 05/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3413/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar a Exmª. Srª. Promotora de Justiça de 2ª Entrância fláVia 
MIRANDA FERREIRA MECCHI, atribuições específicas para, dar investidura 
no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de 
Justiça de Segunda Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. iZadora riBEiro 
fiNEloN PErEira, nomeada conforme a PorTaria nº 3227/2021-MP/PGJ, 
publicada no d.o.E em 07/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 716403
Portaria Nº 3410/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E: dESiGNar a servidora aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira, 
para atuar na carta convite vinculada ao Processo administrativo nº 
183/2019-SGJ-Ta, como membro da Equipe de apoio da comissão 
Permanente de Licitação, para análise das propostas financeiras, em 
substituição aos servidores lUiZ ricardo PiNHo e HENriQUE KlaUTaU 
dE MENdoNÇa, designados pela PorTaria nº. 1170/2021-MP/PGJ, de 20 
de maio de 2021, durante seus impedimentos.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 716434
Portaria Nº 0489/2021-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora BárBara VEiGa fErrEira roSa, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe 
da divisão de desenvolvimento de Pessoal, durante o afastamento da titu-
lar, caMila caValcaNTE doS SaNToS, no período 27/09 a 18/10/2021.
ii - dESiGNar a servidora aNa BEaTriZ PEdroSo BoTElHo PicaNÇo, auxi-
liar de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade 
de apoio da divisão de desenvolvimento de Pessoal, durante o afastamento 
da titular, BárBara VEiGa fErrEira roSa, no período 27/09 a 18/10/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 08 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0490/2021-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SiZETE MEdEiroS do NaSciMENTo, ocupante do 
cargo de Técnico-Biblioteconomista, para exercer a função gratificada de 
chefe da divisão de Biblioteca, durante o afastamento da titular, lUcilENE 
da SilVa aMaral, no período de 09/09 a 08/10/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 716133
..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 65/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 061/2021-MP/Pa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de produção 
de clipping eletrônico de matérias jornalísticas, monitoramento de redes 
sociais e gestão de informação de temas de interesse do Ministério Público 
do Estado do Pará.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.gov.br/compras/pt-br ou no Portal da 
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Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/
data da abertura: 03/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.131.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 716407
..

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 35/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa clUBE dE Tiro 
iroN-cTi (cNPJ: 36.010.611/0001-68).
objeto: Prática de tiro com utilização de estande de tiro, alvos e obreas, 
destinado a capacitação de membros do Ministério Público do Estado do Pará.
Valor Total: r$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 13/10/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 339039.
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 716247

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

coNVite Nº. 004/2021-MP/Pa (repetição do convite nº 003/2021-
MP/Pa).
oBJETo: recuperação das instalações internas e do telhado do Teatro Vi-
tória – Santarém/Pa.
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 183/2019-SGJ-Ta, o qual 
ensejou a carta convite nº. 004/2021-MP/Pa (repetição do convite nº 
003/2021-MP/Pa), e diante do julgamento da comissão Permanente de 
licitação, designada pela PorTaria nº.230/2021-MP/PGJ, adjudico e 
homologo, conforme art. 43, Vi, da lei nº 8.666/93, o objeto licitado a 
favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:

oBJETo 1ª claSSificada Valor GloBal
rEcUPEraÇÃo daS iNSTalaÇÕES iNTErNaS E do 

TElHado do TEaTro ViTÓria – SaNTarÉM/Pa aTcoN ENGENHaria lTda r$78.584,06

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 716345
toMada de PreÇos Nº. 001/2021-MP/Pa
oBJETo: reforma em prédio do Ministério Público do Estado do Pará - 
MPPa: lote i – reforma em sede do MPPa no município de São domingos 
do capim; lote ii - reforma em sede do MPPa no município de Tucumã; 
lote iii – reforma em sede do MPPa no município de Mãe do rio.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 096/2021-SGJ-Ta, o qual 
ensejou a Tomada de Preços nº. 001/2021-MP/Pa e, diante do julgamento 
da comissão Permanente de licitação, designada pela PorTaria nº 
230/2021-MP/PGJ, e do resultado da fase recursal, publicado na imprensa 
Oficial em 14/10/2021, adjudico e homologo, conforme art. 43, VI, da Lei 
nº 8.666/93, o objeto licitado a favor das empresas abaixo, para todos os 
efeitos previstos em lei: 

oBJETo 1ª claSSificada Valor GloBal
loTE ii - rEforMa EM SEdE do MPPa No MUNi-

cÍPio dE TUcUMÃ
coNTiNENTal SErVicE SErV. dE coNS-

TrUÇÃo EirEli r$500.128,55

loTE iii – rEforMa EM SEdE do MPPa No 
MUNicÍPio dE MÃE do rio facE ENGENHaria lTda - EPP r$497.115,31

obs.: lote i homologado em 24/09/2021.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 716650
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3405/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoÃo diNiZ dE SoUZa, aUXiliar dE SEr-
ViÇoS GEraiS, Matrícula n.º 999.2620, lotado na Promotoria de Justiça 
de itupiranga, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/10/2021 a 
3/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000

NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 420,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.080,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3406/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a alBErTo raYol dE MoraES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.920, lotado na Promotoria de Justiça 
de Salinópolis, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 29/9/2021 até 
28/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3407/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GErSoN rodriGUES cardoSo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1279, lotado na Promotoria de Justiça 
de Magalhães Barata, a importância de r$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/10/2021 até 30/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3408/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a ViNiciUS PoNTES dE SoUZa alVarENGa, 
aSSESSor dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3347, lotado na 
Promotoria de Justiça de ourém, a importância de r$ 1.420,00 (hum mil, 
quatrocentos e vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 5/10/2021 até 4/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 300,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.120,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3409/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GilcilENE do Socorro GUSMÃo dE al-
MEida, aSSESSora dE PJ dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3191, 
lotada na Promotoria de Justiça de Óbidos, a importância de r$ 3.435,61 
(três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
1º/10/2021 até 30/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 885,61
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.200,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 350,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 716177
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diÁria
.

Portaria Nº 3337/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131314/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEBEr JoSE PaiXao araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.906
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 08/10/2021 - 08/10/2021, 13/10/2021 - 15/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Bonito/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3338/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131633/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2021 - 21/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligên-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3339/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 130135/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2021 - 29/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “3º congresso do Ministério Público da região Norte”, a ser realizado na 
cidade de Belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3340/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131981/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUBErNilSoN SilVa dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2621
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: oeiras do Pará - Pa
dESTiNo(S): Bagre/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Bagre/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 3341/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132030/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-a-V
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 07/10/2021 - 07/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
bomba d’água na PJ de Bragança, através do oficio 415/2021-MP/2ºPJB.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3342/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132016/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 14/10/2021 - 14/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de abaetetuba/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3343/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131985/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2021 - 21/10/2021, 28/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar atendimentos, 
estudo psicossocial e visitas domiciliares de crianças e adolescentes resi-
dentes na zona urbana e rural do município de Salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3344/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131879/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 21/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até a PJ de Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 3345/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 130919/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2021 - 01/10/2021, 06/10/2021 - 07/10/2021, 
13/10/2021 - 14/10/2021, 20/10/2021 - 21/10/2021, 27/10/2021 - 
27/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Santo antônio do Tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3346/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132013/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 19/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Thiago rodrigues de Matos até o município de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3348/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131992/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriVElToN diaS faYal
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2574 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São João do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Brejo Grande do araguaia/Pa, Palestina do Pará/Pa, Marabá/
Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 21/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Realizar diligências para a devida 
entrega de notificações, em caráter excepcional e emergencial, nos dias 
18 a 21/10/2021.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3349/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132015/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo TErEZiNHo BorGES diaS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.067
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 07/10/2021 - 07/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jair Souza Meireles até a PJ de Santo antônio do Tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 3350/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131980/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2021 - 21/10/2021, 28/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo psicos-
social em casos de crianças em situação de violação de direitos no muni-
cípio de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3351/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131695/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ciNTia criSTiNa raMoS corrEa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2756
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 08/10/2021 - 08/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realização de inspeção trimes-
tral ao acolhimento institucional para crianças e adolescente do município 
de canaã dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 08 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3352/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 130748/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1659
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 07/10/2021 - 08/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3353/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 129524/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2021 - 30/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
 fiNalidadE: Mutirão - Participar de mutirão nos termos da PorTaria nº 
1367/2021 MP/PGJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 3354/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120758/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MiGUEl aNGElo coSTa NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2425
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 30/06/2021, 02/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s) fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3355/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132018/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iGo fErrEira carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2157
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Gurupá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3356/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131599/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 30/10/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de Correição Ordinária nos cargos das PJ´s de Breves/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3357/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131831/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 14/10/2021 - 15/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar e acompanhar a exe-
cução do contrato nº 103/2019-MP/Pa, referente a manutenção de áreas 
verdes da PJ de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 3358/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128961/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa, itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2021 - 22/09/2021, 30/09/2021 - 30/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3359/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 129940/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcYS lUcY GalHardo do ValE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Ponta de Pedras
MaTrÍcUla: 999.1553
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Ponta de Pedras - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 03/09/2021 - 09/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Participar de mutirão de atividades e reuniões 
desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho criado pela PorTaria nº 1367/2021-
MP/PGJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3360/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131853/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2021 - 21/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica e acom-
panhamento da execução de obra da nova PJ de altamira (Termo de coopera-
ção Técnico financeira nº 002/2021 entre Ministério Público e Norte Energia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3361/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128951/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo fEliX da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2358
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2021 - 29/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 3362/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 129570/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo caMPoS SilVa NETo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.394
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): alenquer/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2021 - 17/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3363/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 129086/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alfrEdo MarTiNS dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de conceição do araguaia
MaTrÍcUla: 999.377
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2021 - 23/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar vistoria ordinária na 
casa de Passagem daquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3364/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127775/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Baião
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Baião - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2021 - 17/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3365/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132210/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa, Santo antônio do Tauá/Pa, Benevi-
des/Pa, Marituba/Pa
PErÍodo(S): 14/10/2021 - 14/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva da 
PGJ, da visita institucional à região administrativa Belém ii e Nordeste i (municí-
pios de Santa isabel do Pará, Santo antônio do Tauá, Benevides e Marituba/Pa).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 3366/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132212/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comi-
tiva da PGJ, da visita institucional à região administrativa Nordeste iii 
(municípios de Mãe do rio, aurora do Pará, ipixuna do Pará, Paragominas, 
Ulianópolis, dom Eliseu e Tomé-açu/Pa).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3367/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131646/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2021 - 20/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri nos 
autos do Processo nº 0003909- 41.2015.8.14.0040.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3368/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128700/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/09/2021 - 09/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3369/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 130189/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 24/09/2021 - 24/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - desempenhar funções ministeriais como coordena-
dora auxiliar do cao MEio aMBiENTE
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 3370/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131810/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio GEraldo oliVEira coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SUB-TENENTES) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3319
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2021 - 09/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a implantação do sistema de cfTV e manutenção preventiva/corretiva do 
sistema de alarme daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3371/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128430/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa PErÍodo(S): 13/09/2021 - 15/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri nos 
autos do Processo nº 000266252019.8.14.0076.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3377/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 129461/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lUiS calViNHo diaS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Uruará/Pa, Brasil Novo/Pa, anapu/Pa, Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 10/09/2021 - 19/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a Correição Ordinária nos cargos das PJ´s de Anapu, Me-
dicilândia, Uruará e Brasil Novo/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3378/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131844/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Xinguara/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2021 - 23/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar e acompanhar a execu-
ção do contrato de manutenção de áreas verdes da PJ redenção/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 3379/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 129013/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 06/08/2021 - 10/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Participar de mutirão de atividades e reuniões desenvolvidas 
pelo Grupo de Trabalho criado pela PorTaria nº 1367/2021-MP/PGJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3380/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132240/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 19/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar o Procurador-Geral de 
Justiça e participar da reunião Extraordinária do conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais, bem como da 15ª Sessão ordinária de Plenário do 
conselho Nacional do Ministério Público, que acontecerá em Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3381/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132113/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaiME diaS liMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MaTrÍcUla: 999.3244
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa, Santo antônio do Tauá/Pa, Benevi-
des/Pa, Marituba/Pa
PErÍodo(S): 14/10/2021 - 14/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar e assessorar a 
PGJ e SUB-Ta, em visita institucional à região administrativa Belém ii e 
Nordeste i (municípios de Santa isabel do Pará, Santo antônio do Tauá, 
Benevides e Marituba/Pa).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3382/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132222/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaiME diaS liMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MaTrÍcUla: 999.3244
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar e assessorar a 
PGJ e SUB-Ta, em visita institucional à região administrativa Nordeste iii 
(municípios de Mãe do rio, aurora do Pará, ipixuna do Pará, Paragominas, 
Ulianópolis, dom Eliseu e Tomé-açu/Pa).
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ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3383/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131569/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa claUdia BaSToS dE PiNHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional dos direi-
tos Humanos (caodH)
MaTrÍcUla: 999.264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 02/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, na condição de palestrante e como 
coordenadora do centro de apoio operacional dos direitos Humanos 
(caodH), da palestra que tratará das “Políticas Públicas voltadas à popula-
ção lGBTQia+”, a ser realizado no município de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3384/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131553/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE EdValdo PErEira SalES
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf MaTrÍcUla: 999.817
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 02/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, na condição de diretor-Geral do cEaf, 
da palestra que tratará das “Políticas Públicas voltadas à população lGBT-
Qia+”, a ser realizado no município de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3385/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131594/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 01/11/2021 - 07/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária no cargo da PJ de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3386/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131914/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2021 - 23/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 3387/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131591/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 01/11/2021 - 07/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária no 
cargo da PJ de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de outubro de 2021.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 716108
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0488/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

3581/2020 adoNiaS PiNHEiro 
PirES 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 24/01/2020 13

48377/2019 adriaNNE da coSTa 
GUiMaraES 2017/2018 05 a 

19/11/2019 11/11/2019 9

48151/2019 aGlaildo MoNTEiro 
Maia 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

2509/2020 alEXaNdra SoUZa da 
SilVa 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 17/01/2020 20

48271/2019 aNa aMElia TaVarES 
cHocroN 201/2019 05 a 

21/11/2019 12/11/2019 10

48652/2019 aNa Maria oliVEira da 
PaZ MESSiaS SaNToS 2018/2019 11 a 

16/11/2019 14/11/2019 3

52690/2019 aNToNio JUNio fariaS 
da SilVa 2017/2018 09 a 

24/12/2019 18/12/2019 7

1995/2020 aNToNio MarcoS PaiVa 
SodrE 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 13/01/2020 24

5470/2020 BarBara NaSciMENTo 
MoUra calil 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 23/01/2020 14

2387/2020 BErKElEY JaQUES 
caSTro 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 17/01/2020 20

3411/2020 BiaNca EliSE NaSciMEN-
To fErrEira 2018/2019 06/01 a 

04/02/2020 23/01/2020 13

2508/2020 BrENo iNacio GaioSo 2019/2020 07/01 a 
05/02/2020 17/01/2020 20

2396/2020 claUdia rEGiNa GoMES 
PaNTalEao 2018/2019 07/01 a 

05/02/2020 17/01/2020 20

2030/2020 criSTiaNE GoNcalVES 
aNdradE da SilVa 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 22/01/2020 15

48366/2019 diNa rodriGUES dE 
MaToS da SilVa 2018/2019 27/05 a 

07/06/2019 03/06/2019 5

2190/2020 dircElia PErEira HaGE 2018/2019 07 a 
21/01/2020 13/01/2020 9

1926/2020 EMaNUEl SalUSTiaNo 
caValcaNTE lEiTE 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 14/01/2020 23

48028/2019 EUNicE roSa filGUEira 
dE MElo 2018/2019 16/10 a 

14/11/2019 05/02/2019 10

453/2020 GilMara rodriGUES 
SilVa SaNToS 2018/2019 07 a 

21/01/2020 07/01/2020 15

3486/2020 GiSEllE NoroNHa dE 
PiNHo 2017/2018 07/01 a 

05/02/2020 24/01/2020 13

5416/2020 JaKEliNE da SilVa 
MoNTEiro 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 22/01/2020 15

2372/2020 JEffErSoN lUiZ do 
NaSciMENTo riBEiro 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 17/01/2020 20

47925/2019 JUliaNa caMPBEll 
TaVEira aMaro 2018/2019 01 a 

30/11/2019 07/11/2019 24

2538/2020 JoSE VENiciUS fraNco 
dE oliVEira 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 13/01/2020 24

52158/2019 lUciaNa JorGE MoraES 
SilVa 2017/2018 02 a 

21/12/2019 12/12/2019 10
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48660/2019 MaiSa GaBY MUTraN 
rUSSo BENdElaK 2018/2019 29/10 a 

27/11/2019 14/11/2019 14

48715/2019 Marcia daS dorES SaN-
ToS da coNcEicao 2017/2018 04/11 a 

03/12/2019 14/11/2019 20

2546/2020 Marcio HENriQUE 
frEiTaS da cUNHa 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 20/01/2020 17

2604/2020 Maria do carMo doS 
SaNToS SoUTo 2018/2019 07 a 

21/01/2020 17/01/2020 5

46082/2019 Maria riTa ViEira 
corrEa 2018/2019 14/10 a 

12/11/2019 29/10/2019 15

52241/2019 MaYrlaN carNEiro 
aGUiar 2018/2019 02 a 

31/12/2019 17/12/2019 15

359/2020 MicHEllE BarBoSa dE 
BriTo 2017/2018 11 a 

23/12/2019 19/12/2019 5

52565/2019 PriScila NaSciMENTo 
GoMES frEirE 2018/2019 16/12/2019 a 

07/01/2020 19/12/2019 20

48685/2019 raPHaEl caBral facco 2018/2019 31/10 a 
18/11/2019 13/11/2019 6

2338/2020 roSEliTa araUJo 
MiraNda 2019/2020 15/01 a 

13/12/2020 15/01/2020 30

52203/2019 SilVio VicTor NaSci-
MENTo TriNdadE 2018/2019 02 a 

27/12/2019 07/12/2019 21

826/2020 WalaMir diaS dE 
oliVEira 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 08/01/2020 29

52192/2019 WaNdErlaN dE MElo 
BriTo 2018/2019 09/12 a 

07/01/2020 17/12/2019 22

1153/2020 VENUSa Maria SaNToS 
frEirE 2018/2019 06 a 

14/01/2020 06/01/2020 9

52326/2019 ViViaN raQUEl SarMEN-
To coSTa 2018/2019 25/11 a 

24/12/2019 18/12/2019 7

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 07 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 716114
.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

toMada de PreÇos Nº 001/2021-MP/Pa
oBJETo: rEforMa EM PrÉdioS-SEdE do MPPa, localiZadoS NaS coMarcaS dE 
SÃo doMiNGoS do caPiM (loTE i), TUcUMÃ (loTE ii) e MÃE do rio (loTE iii).
dEciSÃo
considerando os termos estabelecidos no art.109, da lei federal 8.666/93, 
conheço dos recursos administrativos interpostos pelas empresas facE 
ENGENHaria lTda e coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coSTrUÇÃo 
EirEli, em desfavor do julgamento da comissão Permanente de licitação-
CPL do MPPA, que julgou a proposta financeira da empresa POSITANO AR-
QUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, como primeira classificada nos Lotes 
ii e iii da Toma de Preços nº 001/2021-MP/Pa, e que tem objeto a reforma 
de prédios-sede do MPPa em comarcas do interior do Estado;
Considerando o parecer nº 322/2021-ASS/JUR/PGJ, ratifico a Decisão fun-
damentada apresentada pela Comissão Permanente de Licitação as fls. 
(75/77-v), julgo parcialmente procedentes os recursos interpostos, e des-
classifico a proposta da empresa POSITANO ARQUITETURA E CONSTRU-
ÇÃo EirElli dos lotes ii e iii da TP nº 001/2021-MP/Pa, pelo não atendi-
mento do disposto na LC nº 123/2006, e especificamente quanto ao Lote 
ii, em função do descumprimento do subitem 9.1.7. do edital.
À comissão Permanente de licitação, para prosseguimento do certame.
Belém, 13 de outubro de 2021.
césar Bechara Nader Mattar Jr.
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716356
.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 29/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Baixo amazonas
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
administração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução que compõem a região administrativa Baixo amazonas.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Baixo amazonas, o qual terá validade até a homologação do resultado 
final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).

1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução integrantes da região administrativa Baixo amazonas.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá validade 
caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e o semestre atual no 
ato de inscrição online, ou se a sua média geral for inferior ao mínimo estabelecido.
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3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Mi-
nistério Público Estadual no Município de Santarém, integrante da região 
administrativa Baixo amazonas, na medida da demanda das unidades e de 
acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716680
editaL Nº 28/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Tocantins
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Tocantins.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Tocantins, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.

1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Tocantins.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
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de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de abaetetuba, Barcarena, cametá, iga-
rapé-açu e Tailândia, integrantes da região administrativa Tocantins, na 
medida da demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade orça-
mentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716673
editaL Nº 30/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de ciências con-
tábeis para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Baixo amazonas
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 

2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Ministé-
rio Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-cPJ, 
do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), de 5 
de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a forma-
ção de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ciências 
contábeis, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Baixo amazonas.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente 
Edital, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de ciências 
contábeis nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região 
administrativa Baixo amazonas, o qual terá validade até a homologação do 
resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta e 
seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 por dia de 
cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o servidor público 
em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução integrantes da região administrativa Baixo amazonas.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência

cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023
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1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de ciências contábeis dos órgãos de execução e/ou auxiliares do 
Ministério Público Estadual no Município de Santarém, integrante da região 
administrativa Baixo amazonas, na medida da demanda das unidades e de 
acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716686

editaL Nº 31/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Engenharia civil para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Baixo amazonas
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
Engenharia civil, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução que compõem a região administrativa Baixo amazonas.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Engenharia 
civil nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região ad-
ministrativa Baixo amazonas, o qual terá validade até a homologação do 
resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta e 
seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 por dia de 
cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o servidor público 
em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução integrantes da região administrativa Baixo amazonas.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência

cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023

EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 
– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022

EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022

UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 
icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
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iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 
iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023

 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de Engenharia civil dos órgãos de execução e/ou auxiliares do 
Ministério Público Estadual no Município de Santarém, integrante da região 
administrativa Baixo amazonas, na medida da demanda das unidades e de 
acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 

inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716687
extrato de recomendação Nº 007/2021-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no artigo 2º, inciso 
iV da resolução nº 164/2017 do cNMP, art. 52, parágrafo 2º, inciso iV, 
da resolução 007/2019-cPJ e no artigo 1º, inciso iV do ato conjunto n. 
02/2010-MP/PGJ-cGMP, torna pública a rEcoMENdaÇÃo 007/2021-MPPa
-PJa, expedida nos autos do Procedimento administrativo nº 002/2021 
MP/PJa, que se encontra à disposição na rua Santo antônio, nº 20, bairro 
imperatriz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
ao MUNicÍPio dE aNaPU: Secretaria Municipal de Saúde providencie, com 
o máximo urgência, a adequação dos serviços municipais de saúde ao prin-
cípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e demais regras, 
princípios e diretrizes previstas na lei n° 8.069/90, em observância ao dis-
posto nos arts. 4°, caput e par. único, alíneas “b”, “c” e “d”, c/c art.259, par. 
único, do citado diploma legal e art. 227, caput, da constituição federal; 
seja providenciado o remanejamento e/ou a lotação, em setor próprio, de 
um ou mais profissionais da área da psicologia para fins de atendimento, 
em caráter prioritário, de crianças e adolescentes usuários de substâncias 
entorpecentes; seja providenciada a articulação entre os serviços de saú-
de a cargo dessa r. Secretaria e as redes Municipal e Estadual de Ensino, 
bem como o conselho Tutelar e a autoridade policial local; Que os serviços 
médicos em geral, fornecidos pelo município à população, também se or-
ganizem de modo a prestar atendimento prioritário a crianças e adoles-
centes usuários de substâncias entorpecentes ou que apresentem outros 
problemas de saúde.
aliNE da SilVa cUNHa – Promotor de Justiça

Protocolo: 716115
extrato de recomendação Nº 008/2021-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no artigo 2º, inciso 
iV da resolução nº 164/2017 do cNMP, art. 52, parágrafo 2º, inciso iV, 
da resolução 007/2019-cPJ e no artigo 1º, inciso iV do ato conjunto n. 
02/2010-MP/PGJ-cGMP, torna pública a rEcoMENdaÇÃo 008/2021-MPPa
-PJa, expedida nos autos do Procedimento administrativo nº 002/2021 
MP/PJa, que se encontra à disposição na rua Santo antônio, nº 20, bairro 
imperatriz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
AO MUNICÍPIO DE ANAPU: 1 – Aos médicos, profissionais da área de saú-
de, professores, diretores e responsáveis por estabelecimentos de aten-
ção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola, creche ou entidades de 
atendimento, que comuniquem ao conselho Tutelar local ou à Promotoria 
de Justiça da comarca, tão logo tenham conhecimento, os casos de suspei-
ta ou confirmação de violência (agressões físicas, agressões psicológicas, 
maus-tratos, negligência, abuso e exploração sexual), contra crianças e 
adolescentes de que tenham conhecimento; 2 – Que quando da comuni-
cação, sejam fornecidos os dados relativos à situação da criança ou ado-
lescente e/ou à violência por ela sofrida de que tenham conhecimento, 
inclusive, se possível, nome e endereço dos pais ou responsável, nome e 
endereço do agressor/abusador etc; 3 – Que o conselho Tutelar, quando do 
recebimento da comunicação, leve o fato diretamente ao conhecimento do 
Ministério Público (cf. art.136, inciso IV, do ECA), para fins de deflagração 
de procedimento investigatório próprio destinado à apuração do fato, a 
cargo da polícia judiciária, com a colaboração, para fins de oitiva da vítima, 
de profissionais das áreas da psicologia, pedagogia e assistência social a 
serviço do Poder Judiciário ou do município1, sem prejuízo do acionamento 
de outros serviços e programas municipais destinados ao atendimento da 
mesma e de sua família.
aliNE da SilVa cUNHa – Promotor de Justiça

Protocolo: 716118
Portaria Nº 0491/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de acordo 
com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, ao servidor do Ministério 
Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME ParcEla TriÊNio PErÍodo

132198/2021 lENa VEiGa E SilVa aNdradE 1ª 2017/2020 14/10 a 12/11/2021

130930/2021 Maria do Socorro dE JESUS 
TEiXEira 2ª 2001/2004 29/09 a 28/10/2021

129209/2021 ViTor lira caValcaNTE doS 
SaNToS 1ª 2016/2019 18/11 a 17/12/2021
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 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 13 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 716134
Portaria Nº 0492/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
 alTErar o gozo da 2ª parcela da licença-Prêmio da servidora Maria do 
Socorro dE JESUS TEiXEira, estabelecida pela PorTaria nº 491/2021-
MP/SUB-Ta, referente ao triênio 2001/2004, de 29/09 a 28/10/2021 para 
21/09 a 20/10/2021 (GEdoc 131263/2021).
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 13 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 716139
Portaria Nº 0494/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar férias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo
130995/2021 EdEMilSoN roBErTo raMalHo dE SoUSa 2020/2021 16/11 a 15/12/2021
132127/2021 EdilMa SilVa SaNToS 2020/2021 10/01 a 08/02/2022
121443/2020 EVErToN coSTa doS SaNToS 2019/2020 16/11 a 15/12/2020
131996/2021 EVErToN coSTa doS SaNToS 2020/2021 24/11 a 23/12/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 13 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 716140
Portaria Nº 0495/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aNTErior NoVo PErÍodo

118251/2020 alEXaNdrE da SilVEira SaM-
Paio NETo 2019/2020 01 a 30/09/2020 08/09 a 07/10/2020

119932/2021 aNa PriScila corrEa da SilVa 2020/2021 02 a 31/08/2021 18/11 a 17/12/2021
125511/2020 aNdrE ricardo oToNi ViEira 2016/2017 01 a 30/07/2017 17/07 a 15/08/2017

130945/2021 aNElicE foNSEca BElEM lEiTao 
SilVa 2017/2018 06 a 14/10/2021 01 a 09/10/2021

117694/2021 BrUNo TraVaSSoS da roSa 
BraGa 2020/2021 07/06 a 06/07/2021 21/06 a 20/07/2021

126199/2020 claUdia EUlalia araUJo TorK 
da SilVa 2019/2020 19/11 a 18/12/2020 08/09 a 07/10/2021

109521/2021 GaBriElla criSTiNa SoUZa 
falcao 2020/2021 01 a 30/06/2021 03/05 a 01/06/2021

120323/2021 GilcilENE MaGalHaES loPES 2020/2021 12/07 a 10/08/2021 01 a 30/08/2021
117838/2021 GlaUcY lUaNa PiNTo frEiTaS 2020/2021 10/06 a 09/07/2021 14/06 a 13/07/2021

119784/2021 Karla KariME VaScoNcEloS 
GUErrEiro 2020/2021 08/09 a 07/10/2021 13/10 a 11/11/2021

125715/2020 KilVia Karla SErra caSTElo 
BraNco 2018/2019 03/11 a 02/12/2020 09/11 a 08/12/2020

100675/2021 ladiElSoN NaSciMENTo doS 
SaNToS 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 01/02 a 02/03/2021

118504/2021 lUiZ ricardo PiNHo 2020/2021 01 a 30/07/2021 05/07 a 03/08/2021
123957/2020 MaNoEl alcaNTara da PaiXao 2019/2020 01 a 30/11/2020 20/11 a 19/12/2020

122188/2021 MarGarida Maria SaNTaNa 
dE MoUra 2020/2021 13/09 a 12/10/2021 04/10 a 02/11/2021

117231/2021 Maria criSTiNa loPES dE 
SoUSa 2020/2021 01 a 30/07/2021 16/07 a 14/08/2021

116688/2021 Maria do carMo doS SaNToS 
SoUTo 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 12/07 a 10/08/2021

119684/2021 Maria do Socorro BraZ dE 
MoUra 2020/2021 01 a 30/07/2021 26/07 a 24/08/2021

132091/2021 Maria JoSE raMoS da SilVa 2020/2021 01 a 30/11/2021 01 a 30/03/2022

115376/2021 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro 
coSTa 2020/2021 15/07 a 13/08/2021 07/06 a 06/07/2021

116935/2021 PaUlo roBErTo MorEira 
SaNToS 2020/2021 02 a 31/08/2021 26/07 a 24/08/2021

105915/2021 PaUlo SErGio BaSToS dE 
alMEida 2020/2021 01 a 30/07/2021 01 a 30/04/2021

130872/2021 rafaEla XaBrEGaS fErrEira 
BriNGEl 2020/2021 10/01 a 08/02/2022 13/10 a 11/11/2021

131922/2021 raiMUNdo SaNdro dE carVa-
lHo raMoS 2020/2021 01 a 30/11/2021 10/01 a 08/02/2022

125769/2021 SaNdra Maria doS SaNToS 
PiNHEiro 2020/2021 01 a 30/09/2021 08/09 a 07/10/2021

106758/2021 SaNdra Maria Maia SaMPaio 2020/2021 03/05 a 01/06/2021 01 a 30/04/2021
115347/2021 TErcio cardoSo MENEZES 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 12/07 a 10/08/2021

123474/2020 WaGNEr lUiZ BarBoSa do 
ESPiriTo SaNTo 2019/2020 05/10 a 03/11/2020 01 a 30/04/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 13 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 716142
Extrato da PORTARIA nº 05/2021 – MP/PJMA-2º Cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 000996–157/2019 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 05/2021 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: raiMUNdo/Maria daS NEVES lEMoS coSTa
aSSUNTo: acompanhamento de eventual situação de risco em que estaria 
inserida a senhora idosa davina dos Santos.
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça respondendo pelo 2º 
cargo da PJMa

Protocolo: 716152
Portaria Nº 0493/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês outubro de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 24 de 
setembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês outubro de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 23 de se-
tembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 1102/2021-MP/
PGJ, de 14/05/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 16 e 17/10/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa criMiNal
PErÍodo: 16 e 17/10/2021
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês outubro de 2021, elaboradas pela coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça cíveis, datada de 24 de setembro de 2021 e 
coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 23 de 
setembro de 2021, ambas publicada no site do Ministério Público do Estado 
do Pará e da PorTaria nº 1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2021.
dia 16/10/2021 (sábado)
rePreseNtaNte do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
Thyago da costa feio (assessor técnico especializado da Procuradoria Justiça cível)
lais cristina Silva Safe de Matos (assessora de Procuradoria de Justiça criminal)
dia 17/10/2021 (domingo)
rePreseNtaNte do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
fernando Maroja Silveira (assessor da Procuradoria cível)
Thais Maria Teixeira costa assessora técnica especializada de Procuradoria 
de Justiça criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 13 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 716153
Extrato da PORTARIA nº 01/2021 – MP/PJMA-2º Cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública 
a instauração do Procedimento Preparatório SiMP Nº 000810–157/2019 
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que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 01/2021 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
ASSUNTO: procedimento preparatório que visa identificar junto à Munici-
palidade a natureza dos recursos utilizados nas obras das Unidades Básicas 
de Saúde das comunidades Piracicaba, curral Grande, Entroncamento Boa 
Sorte e KM 35 da Pa 254
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça respondendo pelo 2º 
cargo da PJMa

Protocolo: 716156
extrato para publicação do arquivamento do inquérito civil nº 
000254-151/2016-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 pública 
o Arquivamento do Inquérito Civil nº 000254-151/2016-MPPA para fins de 
cientificação do interessado IURI CUNHA ESTEVÃO.
Procedimento: inquérito civil nº 000254-151/2016-MPPa
data do arquivamento: 05/02/2021
interessada: iUri cUNHa ESTEVÃo
informa: o inteiro teor do arquivamento se encontra disponível na 4ªPJ-
dPPMa, facultando aos interessados apresentar razões escritas ou docu-
mentos ao conselho Superior do Ministério Público, que serão juntados aos 
autos do inquérito civil, visando obstar o arQUiVaMENTo, até a sessão do 
cSMP para homologação ou rejeição da promoção de arquivamento, nos 
termos do art. 27, §§1º e 2 º da resolução 007/2019-cPJ.
Promotor de Justiça: rodiEr BaraTa aTaÍdE
Promotoria de Justiça: 4º Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa (r. Ângelo custódio, 36 (anexo i), 
cidade Velha – cEP-66015-160 / Telefone: 3198-2651).

Protocolo: 716146
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 006/2021/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetubas, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº000133-921/2021/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 06/2021/MP/PJaB
Polo Passivo: daniele Gouveia de ataíde de Santana
assunto: “acompanhar as politicas públicas para retirada da situação de risco 
dos menores de a. J. G. d. a., M. d. J. G. d. a, J. c. G. d a e a. a. d. S”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 716181
resUMo da Portaria N. 021/2021/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000403-138/2021
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
oriGEM: Notícia de fato n. 000403-138/2021
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Asse-
gurar o tratamento médico da infante i.P.B. junto ao Município de São 
domingos do araguaia e ao Estado do Pará, conforme a prescrição médica”
São domingos do araguaia/Pa, 13 de outubro de 2021
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 716270
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 006/2021-MP/PJsda
referência: Procedimento administrativo nº 000403-138/2021
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, com fundamento 
no art. 129, iii, da constituição da república, bem como nos art. 26, i, da lei 
n. 8.625/93, art. 52, inciso Vi da lei complementar Estadual 57/06, artigo 9º 
da resolução nº 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público, torna 
pública a expedição da recomendação Nº 006/2021- MP/PJSda, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, 
situada na avenida Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São 
domingos do araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 006/2021-MP/PJSda
interessados: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do ara-
GUaia/Pa; SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do 
araGUaia/Pa; SEcrETaria ESTadUal dE SaÚdE E ProcUradoria do 
ESTado do Pará
assunto: recomendar à Prefeitura de São domingos do araguaia, Secreta-
ria de Saúde de São domingos do araguaia, Secretaria Estadual de Saúde 
E Procuradoria do Estado do Pará que:
No prazo máximo de dez dias, asseguro o fornecimento e a regularidade no 
fornecimento da medicação não genérica do fenobarbital (gardenal, con-
forme indicação médica), haja visto o paciente ser alérgico a tal medicação 
genérica, bem como da medicação Etira;
No prazo de quinze dias, inicie o tratamento do paciente com sessões de 
fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, à razão de cinco sessões 
por semana, conforme determinação médica;
No prazo de trinta dias, realize a consulta com um endocrinologista infantil, 
averiguando inclusive a possibilidade de fazer tal consulta vi Tfd;
ressalta-se que, embora esta recomendação não possua caráter vinculativo e 
obrigatório, é meio extrajudicial voluntário e amigável de prevenção de ações 
judiciais; constitui em mora o destinatário quanto às providências recomen-

dadas; torna inequívoca a demonstração da consciência da irregularidade que 
motivou a recomendação; e constitui elemento probatório em ações judiciais.
Por fim, em razão de ser demanda prioritária, fixa-se o prazo de dez dias 
para que os destinatários informem as medidas iniciais adotadas para o fiel 
cumprimento da presente recomendação.
São domingos do araguaia/Pa, 29 de setembro de 2021.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo – Promotor de Justiça

Protocolo: 716264
Nota de UtiLidade PÚBLica – coNsULta PoPULar Nº. 
001/2021-MP/4PJ de castaNHaL - Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, através da 4ª Promotoria de Justiça 
de castanhal-Pa, por meio da sua titular, Maria JoSÉ ViEira dE carVa-
lHo cUNHa, nos autos do procedimento administrativo SiMP mº. 004392-
040/2021, vem, de público, proceder em coNSUlTa PoPUlar rElaTiVa À 
rEaliZaÇÃo da 52ª EXPofac – Exposição e feira agropecuária de cas-
tanhal, neste município, no ano de 2021, tendo em vista a situação da 
pandemia de coVid-19, que ainda vivenciamos.
as respostas devem ser enviadas, até o dia 30 de outubro do ano corrente, às 
00:00, para o e-mail: 4pjcc@mppa.mp.br. respondendo a seguinte consulta:
Você concorda com a realização da 52ª EXPofac, no ano de 2021, consi-
derando a situação de PaNdEMia dE coVid-19? SiM oU NÂo.
caso deseje, JUSTifiQUE:
Maria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa
Titular da 4ª Promotoria cível de defesa comunitária e da cidadania de 
castanhal

Protocolo: 716257
editaL de coNVocaÇÃo Para aUdiÊNcia PÚBLica
o Ministério Público do Estado do Pará – Promotoria de Justiça criminal de 
ananindeua, por intermédio de seus Promotores de Justiça Paulo ricardo 
de Souza Bezerra, ana carolina Vilhena Gonçalves Gomes, amarildo da 
Silva Guerra, Vyllya costa Barra Sereni e Paulo arias carvalho cruz, no 
uso de suas atribuições legais e institucionais e nos termos do art. 129, ii 
da constituição federal de 1988, do art. 27 da lei federal nº 8.625/93, 
do art. 55, parágrafo único, inciso iV da lei complementar Estadual nº 
057/2006 e nas disposições da resolução nº 82/2012 do conselho Nacio-
nal do Ministério Público, e considerando que tem a atribuição de zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na constituição, convocam a todos e tornam pú-
blico que será realizada audiência Pública para obter informações gerais, 
colher dados e receber propostas correspondentes aos temas-objeto do 
Plano de atuação para o biênio 2020 – 2021 e, por conseguinte, deliberam:
1. a audiência Pública realizar-se-á dia 27 (vinte e sete) de outubro de 
2021, no período de 09:00h às 13:00h, no auditório da Promotoria de 
Justiça de ananindeua, situado no Edifício-sede Geraldo castelo Branco 
rocha, localizado na rodovia Br-316 – Km. 08, ananindeua, Pará.
2. Na referida audiência pública, aberta à sociedade e presidida por mem-
bros do Ministério Público do Estado do Pará, deverá ser cumprido o regi-
mento aprovado e que será publicado no átrio da Promotoria de Justiça de 
ananindeua com cinco dias de antecedência, acompanhado do respectivo 
programa, limitando-se a participação presencial ao máximo de 50 % da 
capacidade do auditório e recomendando-se a utilização de máscara.
3. Serão debatidos os temas: defesa dos vulneráveis; prevenção e repressão às 
drogas e aperfeiçoamento da atuação da Promotoria criminal de ananindeua.
4. Serão convidados a participar da audiência pública autoridades com 
atribuições relacionadas aos temas propostos.
5. Todos os participantes autorizam a gravação da respectiva imagem e som, 
haja vista que será imprescindível à documentação do evento proposto.
6 Situações não previstas nas normas da audiência pública serão resolvi-
das pelos integrantes da Promotoria de Justiça criminal de ananindeua.
7. Encerrados os trabalhos, serão confeccionados, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a ata e o relatório da audiência pública.
ananindeua, Pa, 13 de outubro de 2021.
Promotores de Justiça Paulo ricardo de Souza Bezerra, ana carolina Vilhe-
na Gonçalves Gomes, amarildo da Silva Guerra, Vyllya costa Barra Sereni 
e Paulo arias carvalho cruz.

Protocolo: 716284
editaL Nº 21/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de comunicação 
Social- Publicidade e Propaganda para os órgãos auxiliares e/ou de execu-
ção da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
comunicação Social-Publicidade e Propaganda, visando ao preenchimento 
de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem a região 
administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de comunicação 
Social-Publicidade e Propaganda nos órgãos auxiliares e/ou de execução 
integrantes da região administrativa Belém i, o qual terá validade até a 
homologação do resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
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1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.

2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de estagiá-
rio de comunicação Social-Publicidade e Propaganda dos órgãos de execução 
e/ou auxiliares do Ministério Público Estadual no Município de Belém, inte-
grante da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unida-
des e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716646
editaL Nº 20/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de ciência/En-
genharia da computação para os órgãos auxiliares e/ou de execução da 
região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ci-
ência/Engenharia da computação, visando ao preenchimento de vagas nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem a região administrativa 
Belém i.
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1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de ciência/Enge-
nharia da computação nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes 
da região administrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação 
do resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 
(três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 
3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público 
do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO 

EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de ciência/Engenharia da computação dos órgãos de execução e/ou 
auxiliares do Ministério Público Estadual no Município de Belém, e distrito 
de icoaraci, integrantes da região administrativa Belém i, na medida da 
demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-
financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá ser 
vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do Pará se 
apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior contendo média 
geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá ser inferior a 7,0 (sete), 
bem como os demais documentos solicitados pelo setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716640
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editaL Nº 22/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Engenharia civil 
para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de En-
genharia civil, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Engenharia 
civil nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região admi-
nistrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação do resultado 
final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023

 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-

VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de Engenharia civil dos órgãos de execução e/ou auxiliares do 
Ministério Público Estadual no Município de Belém, integrante da região 
administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
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comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716653
editaL Nº 18/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Biblioteconomia 
para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
Biblioteconomia, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Bibliotecono-
mia nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região admi-
nistrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação do resultado 
final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de Biblioteconomia dos órgãos de execução e/ou auxiliares do 
Ministério Público Estadual no Município de Belém, integrante da região 
administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
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protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá ser 
vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do Pará se 
apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior contendo média 
geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá ser inferior a 7,0 (sete), 
bem como os demais documentos solicitados pelo setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716633
editaL Nº 19/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de ciências contábeis 
para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Ministé-
rio Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-cPJ, 
do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), de 5 
de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a forma-
ção de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ciências 
contábeis, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou 
de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de ciências con-
tábeis nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região ad-
ministrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação do resultado 
final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de ciências contábeis dos órgãos de execução e/ou auxiliares do 
Ministério Público Estadual no Município de Belém, integrante da região 
administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
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o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716638
editaL Nº 17/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de arquitetura 
e Urbanismo para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região admi-
nistrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Ministé-
rio Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-cPJ, 
do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), de 5 
de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a forma-
ção de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de arquitetu-
ra e Urbanismo, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de arquitetura e 
Urbanismo nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região 
administrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação do resulta-
do final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-
liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) 
últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, 
em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do 
Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de arquitetura e Urbanismo dos órgãos de execução e/ou auxiliares 
do Ministério Público Estadual no Município de Belém, integrante da região 
administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
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de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do ENcaMiNHaMENTo do caNdidaTo Para ENTrEViSTa dE ESTáGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716626
editaL Nº 24/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Serviço Social 
para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Ministé-
rio Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-cPJ, 
do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), de 5 
de dezembbro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a for-
mação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de Serviço 
Social, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Serviço Social 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Belém I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta e 
seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 por dia de 
cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o servidor público 
em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (Pcd), para efeito do cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de Serviço Social dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministé-
rio Público Estadual no Município de Belém, e distrito de icoaraci, integran-
tes da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
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aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716663
editaL Nº 25/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Psicologia para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Sudeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembbro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
Psicologia, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou 
de execução que compõem a região administrativa Sudeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Psicologia nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Sudeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 
do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de Psicologia dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual no Município de Marabá, integrante da região administra-
tiva Sudeste i, na medida da demanda das unidades e de acordo com a 
disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
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5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do ENcaMiNHaMENTo do caNdidaTo Para ENTrEViSTa dE ESTáGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá ser 
vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do Pará se 
apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior contendo média 
geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá ser inferior a 7,0 (sete), 
bem como os demais documentos solicitados pelo setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716664
editaL Nº 26/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Sudeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Sudeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Sudeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta e 
seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 por dia de 
cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o servidor público 
em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 

reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de 
estagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Minis-
tério Público Estadual nos Municípios de itupiranga, Jacundá, Marabá, 
rondon do Pará, São domingos do araguaia, São Geraldo do araguaia 
e São João do araguaia, integrantes da região administrativa Sudeste 
i, na medida da demanda das unidades e de acordo com a disponibi-
lidade orçamentário-financeira da instituição.
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4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716665
editaL Nº 16/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administração 
para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Belém I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 

tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta e 
seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 por dia de 
cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o servidor público 
em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
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3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministé-
rio Público Estadual no Município de Belém e distrito de icoaraci, integran-
tes da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716618
editaL Nº 23/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Psicologia para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembbro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
Psicologia, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou 
de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Psicologia nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Belém I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da quin-
ta seleção pública de estagiários.

1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por meio 
do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO EXCEPCIO-
Nal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
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d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de Psicologia dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual no Município de Belém, integrante da região adminis-
trativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo com a 
disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso à 
Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no prazo de 5 
(cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata o item 5.8, a qual 
deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716661
editaL Nº 27/2021-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Nordeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Nordeste i.

1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Nordeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial. o 
servidor público em regime de estágio não receberá bolsa de estágio nem 
auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo: 

iNSTiTUiÇÃo dE ENSiNo SUPErior NÚMEro do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará - cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MPPa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MPPa 22/10/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará 
– fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MPPa 11/04/2022

facUldadE ESTácio do Pará - ESTácio- faP Termo de cooperação nº 003/2016 - MPPa 13/03/2022
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPo-

liTaNa da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MPPa 30/08/2022

facUldadE PaN aMaZÔNica - faPaN Termo de cooperação nº 017/2015 - MPPa 08/12/2021
facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia 

– fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MPPa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MPPa 16/05/2023
facUldadE ESTácio dE BElÉM - iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MPPa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MPPa 06/11/2022

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará - UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MPPa 27/01/2022

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MPPa 20/01/2022
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MPPa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – 
UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018- MPPa 23/04/2022

facUldadE idEal – faci Termo de cooperação n° 05/2018- MPPa 13/06/2022
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MPPa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci – 
UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MPPa 10/09/2023

facUldadE PiTáGoraS dE ParaUaPEBaS ii Termo de cooperação nº 013/2019-MPPa 02/12/2021
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- 

icES UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MPPa 14/01/2022

facUldadE PiTáGoraS dE ParaGoMiNaS Termo de cooperação nº 002/2020-MPPa 14/01/2022
iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – 

iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MPPa 25/03/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MPPa 23/08/2023
 icES- UNaMa alciNco cacEla Termo de cooperação n° 010/2021-MPPa 08/09/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl da aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação n° 008/2021-MPPa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMa-
ZÕNia- fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MPPa 01/09/2023

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônjuge, com-
panheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
a) estar o candidato regularmente matriculado e freqüentando os 3 (três) últimos 
anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem 3.1, em instituição de 
ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará;
b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusivamente por 
meio do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – INSCRIÇÕES CADASTRO 
EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço eletrônico 



 diário oficial Nº 34.735  137 Sexta-feira, 15 DE OUTUBRO DE 2021

do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no período indicado 
no subitem 5.2;
c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendi-
mento total do candidato, que será  comprovado  por  intermédio  do  histó-
rico  ou  documento  que contenha expressamente tal informação, fornecido 
pela instituição de ensino superior, com assinatura do responsável e/ou código 
de validação/autenticação, a ser anexado em campo próprio;
d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 
(sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à con-
firmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e 
anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de castanhal, colares, concórdia do Pará, 
curuçá, igarapé-açu, inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapa-
nim, Santa Maria do Pará, Santo antônio do Tauá, São caetano de odive-
las, São domingos do capim, São francisco do Pará e Vigia, integrantes 
da região administrativa Nordeste i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 18 a 31/10/2021 e de-
verão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTÁGIO DE 
NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na 
aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado 
do Pará (www.mppa.mp.br)
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2021.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8, a qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado pelo e-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
a) não for localizado em virtude de e-mail desatualizado, incompleto ou 
incorreto;
b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 716668

editaL do 1º Processo seLetiVo siMPLiFicado – Pss – MPPa
coNtrataÇÃo de serVidor teMPorÁrio
editaL Nº 1/Pss/MPPa, de 14 de oUtUBro de 2021
o Ministério Público do Estado do Pará – MPPa, de personalidade jurídica 
de direito público com autonomia administrativa e financeira, com sede e 
foro em Belém, capital do Estado do Pará, tendo por missão institucional a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, torna público a realização do 1º Processo Se-
letivo Simplificado – PSS, para a contratação de Servidor Temporário para 
exercício das atribuições do cargo de analista Jurídico, com base no art. 
37, iX da constituição federal e lei complementar n.º 07/1991, com as 
alterações da lei complementar n.º 131/2020 (art. 1º, V, alínea “d”).
das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 O 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA será regido por este 
Edital, seus Anexos, eventuais retificações e/ou aditamentos, bem como 
pelos diplomas legais estabelecidos em seu caput;
1.2 O 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA será executado pela 
Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, por 
meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, designada pela Por-
taria nº 2339/2021, de 9/8/2021, publicada no Diário Oficial do Estado – 
d.o.E de 13/8/2021 e republicada no d.o.E de 13/9/2021, a quem caberá 
o acompanhamento, execução e a supervisão de todo o processo, bem 
como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando o regular 
desenvolvimento do 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA;
1.3 a presente seleção visa o preenchimento de 12 (doze) vagas do cargo 
de analista Jurídico, conforme anexo i deste edital;
1.4 Aos candidatos com deficiência, será reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas do cargo de analista Jurídico, conforme disposto no decreto 
Estadual nº 1.741/2017, de 19/4/2017, publicado no d.o.E. de 20/4/2017;
1.5 aos candidatos que se autodeclararem negros, de cor preta ou parda, 
será reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas do cargo 
de analista Jurídico, conforme o quesito cor ou raça usado pela fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
1.5.1 Para viabilizar a participação dos candidatos negros, de cor preta ou 
parda, nas vagas de livre concorrência e ainda nas vagas reservadas às 
cotas raciais, as inscrições ocorrerão por meio de dois acessos distintos, 
denominados PSS livre concorrência e PSS negros, de cor preta ou parda, 
conforme cronograma no anexo ii deste Edital;
1.6 aos candidatos quilombolas e indígenas, será reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas do cargo de analista Jurídico;
1.7 O 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA compreenderá as se-
guintes fases:
a)Primeira fase: inscrição e homologação, de caráter habilitatório e eliminatório;
Segunda fase: análise documental e curricular,de caráter eliminatório e 
classificatório;
Terceira Fase: Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.
1.7.1 aos candidatos inscritos no PSS negros, de cor preta ou parda, have-
rá processo de heteroidentificação complementar;
1.7.2 a fase de entrevista de que trata o subitem “c” deste Edital, será 
realizada na Sede do MPPa em Belém/Pa.
1.8 Para efeito de inscrição, o 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/
MPPa será dividido em PSS livre concorrência e PSS negros de cor preta ou 
parda, abrangendo os seguintes cargos:
1.8.1 PSS livre concorrência;
1.8.1.1 analista Jurídico livre concorrência, abrangendo candidatos que 
disputam vagas em livre concorrência e candidatos que disputam vagas 
em razão de deficiência na forma do item 1.4 deste edital;
1.8.1.2 analista Jurídico indígena ou Quilombola;
1.8.2 PSS negros de cor preta ou parda;
1.8.2.1 analista Jurídico negros de cor preta ou parda.
1.9 a Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área Técnico-administra-
tiva, dará ampla divulgação às fases de chamada do 1º Processo Seletivo 
Simplificado – PSS/MPPA e aos resultados de todas as fases no endereço 
eletrônico www.sipros.pa.gov.br – 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/
MPPA, e, ainda a publicação no Diário Oficial do Estado do Edital e Resul-
tado final, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação de todos os atos, editais e comunicados.
1.10 o cronograma para a realização deste 1º Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS encontra-se no Anexo II deste edital, sujeito a eventuais 
alterações posteriores, devidamente motivadas e amplamente divulgadas 
no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br – 1º Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS/MPPA.
1.11 os requisitos, as atribuições das funções em contratação temporária, o ven-
cimento base e a jornada de trabalho constam no anexo iii do presente Edital.
1.12 O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes da 
realização das etapas deste Processo Seletivo.
das Fases do Processo seLetiVo siMPLiFicado
2.1 da PriMeira Fase: iNscriÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
2.1.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação irrestrita 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese;
2.1.2 A inscrição no 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA será re-
alizada, exclusivamente, por meio eletrônico, no seguinte endereço www.si-
pros.pa.gov.br – 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA, no horário de 
00h01min do dia 18 de outubro de 2021 às 23h59min do dia 22 de outubro de 
2021, conforme previsto no cronograma do anexo ii deste Edital.
ler atentamente o Edital;
o candidato deverá preencher o cadastro e posteriormente requerer sua 
inscrição que, além de outras informações, exigirá o número do cPf e 
e-mail do candidato, dados de contato e informações acerca da escolarida-
de, experiência profissional e qualificação;
Conferir os dados digitados no cadastro eletrônico de inscrição e confirmá-los;
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anexar documentação comprobatória das informações prestadas.
2.1.3 o candidato será responsável por qualquer erro ou omissão das in-
formações prestadas no momento da inscrição;
2.1.4 Será indeferida a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não 
atendimento a quaisquer dos requisitos fixados neste Edital;
2.1.5 Os dados prestados na ficha de inscrição são de inteira responsabili-
dade do candidato, podendo ser excluído do 1º Processo Seletivo Simplifi-
cado – PSS/MPPa aquele que informá-los incorretamente, bem como aque-
le que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
após a realização das etapas e publicações pertinentes;
Não será cobrada taxa de inscrição;
2.1.7 Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida a sua alteração;
2.1.8 Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item 2.1.2 deste Edital;
2.1.9 a Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área técnico-adminis-
trativa, não se responsabilizará pelo não recebimento de solicitação de 
inscrição por motivos de ordem técnica, problemas em computadores, fa-
lhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, ou 
por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;
2.1.10 No ato da inscrição o candidato deverá fazer o upload – envio de ar-
quivos nos formatos “JPEG” ou “PNG” ou “JPG” ou “Pdf” (tamanho máximo 
do arquivo de 1 MB) para o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br – 1º 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA, das seguintes documentações, 
para conferência:
documentação comprobatória da escolaridade quanto à graduação no cur-
so de direito (frente e Verso) (upload – campo “Escolaridade”);
Documentação profissional (Frente e Verso) (upload – campo “Experiência 
profissional”);
Documentação de qualificação profissional, de acordo com as informações 
prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição (frente e 
Verso) (upload – campo “Qualificação Profissional”);
cadastro de Pessoa física (upload – campo “demais documentos”);
rG ou carteira Nacional de Habilitação (frente e Verso) (upload – campo 
“demais documentos”);
certidão de quitação eleitoral (upload – campo “demais documentos”);
carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do 
sexo masculino (frente e Verso) (upload – campo “demais documentos”);
comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, de 
luz, água ou telefone que pode estar em nome do candidato, do pai ou da 
mãe. Quando o comprovante de residência não estiver em nome do candi-
dato, do pai ou da mãe, este poderá ser apresentado em nome de terceiro, 
desde que acompanhado de declaração de residência, conforme modelo 
contido no anexo V deste Edital, na qual o titular do documento declara e 
assina que o candidato reside no imóvel, ou ainda, a cópia do contrato de 
locação (upload – campo “demais documentos”);
certidões de antecedentes criminais da Justiça Estadual comum e da Justi-
ça federal comum do domicilio do candidato e/ou do Estado do Pará dentro 
do prazo de validade específico (upload – campo “Demais documentos”);
laudo Médico, emitido no máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data 
de publicação deste Edital, especificando a deficiência e o código corres-
pondente da Classificação Internacional (CID), para inscrição nas vagas 
destinadas a pessoas com deficiência (PcD);
 autodeclaração do candidato para inscrição nas vagas destinadas a pes-
soas que se autodeclararem negros de cor preta ou parda conforme o que-
sito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (iBGE), conforme modelo contido no anexo Vi deste Edital, 
(upload – campo “demais documentos”);
declaração de Etnia e de Vínculo com a comunidade indígena per-
tencente, com a ciência de que o processo seletivo se dará em por-
tuguês, assinada por pelo menos duas lideranças indígenas ou 
órgão oficial do Estado, para inscrição nas vagas destinadas a indígenas ou 
quilombolas, modelo sugerido no anexo Vii deste Edital, (upload – campo 
“demais documentos”);
declaração de Pertencimento emitida e assinada por pelo menos uma auto-
ridade quilombola, devidamente identificada (Associação Quilombola), para 
inscrição nas vagas destinadas a indígenas ou quilombolas, modelo sugerido 
no anexo Viii deste Edital, (upload – campo “demais documentos”);
2.1.11 Será automaticamente eliminado deste processo seletivo, o candidato 
que não atender aos requisitos constantes no item 2.1.10 deste Edital;
2.1.12 Será também, automaticamente eliminado deste processo seletivo, 
o candidato que comprovadamente fornecer de maneira falsa, as informa-
ções ou documentos descritos nos itens j, k e l do item 2.1.10;
2.1.13 São consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enqua-
dram nas categorias descritas pela lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pes-
soa com Deficiência – Lei Brasileira de Inclusão, art. 4º do Decreto Federal 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo decreto nº 5.296, de 
2 de dezembro de 2004;
2.1.14 Para a apuração das inscrições nas vagas destinadas a pessoas 
com deficiência (PcD), serão observadas as regras dispostas no Decreto nº 
1.741, de 19/4/2017, publicado no d.o.E. de 20/4/2017;
2.1.15 Junta Médica realizará perícia, a fim de ser avaliada a compatibili-
dade da deficiência com o cargo a que concorre;
2.1.16 A Comissão de Heteroidentificação do processo seletivo, designada 
pela Portaria nº 3075/2021-MP/PGJ, avaliará o candidato, primordialmen-
te, com base no fenótipo ou, subsidiariamente, em quaisquer outras infor-
mações que auxiliem a análise acerca de sua condição de pessoa negra.
2.1.17 o não enquadramento do candidato na condição de pessoa negra 
não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza, represen-
tando, tão somente, que o candidato não atendeu aos quesitos de cor ou 
raça, utilizados pelo iBGE;
2.1.18 o candidato que se autodeclarar negro, de cor preta ou parda, 
deverá, obrigatoriamente, se inscrever como candidato às vagas de ana-
lista Jurídico livre concorrência e como candidato às vagas reservadas para 

analista Jurídico negros, de cor preta ou parda, em ambos os processos se-
letivos disponibilizados, para fins de viabilizar ao candidato a concorrência 
concomitante às vagas conforme disposto no artigo 3º da lei nº 12.990, 
de 9 de junho de 2014;
2.1.19 o candidato que se autodeclarar negro, de cor preta ou parda, que 
não se inscrever como candidato às vagas de analista Jurídico livre concor-
rência e como candidato às vagas reservadas para analista Jurídico negros, 
de cor preta ou parda, em ambos os processos seletivos disponibilizados, 
conforme disposto nos itens1.8 e 2.1.18, concorrerá exclusivamente nas 
vagas nas quais se inscreveu;
2.1.20 após o preenchimento dos dados, o envio da documentação e a 
confirmação da inscrição, o sistema emitirá um número que comprova a 
inscrição do candidato e a pontuação obtida pelo candidato de acordo com 
os critérios de avaliação constantes no anexo iV deste Edital.
2.2 da seGUNda Fase: aNÁLise docUMeNtaL e cUrricULar
2.2.1 Para a segunda fase, serão analisadas pela comissão do 1º Processo 
Seletivo Simplificado – PSS/MPPA as documentações comprobatórias apre-
sentadas no ato da inscrição dos candidatos que obtiverem, no mínimo, 
nota 6,0 (seis), observado ainda, o limite máximo de 3 (três) vezes o 
número de vagas ofertadas para cada categoria de inscritos, respeitando 
o critério de desempate;
2.2.2 Somente serão pontuados, no campo “Qualificação Profissional”, os 
certificados e/ou diplomas e/ou comprovantes correspondentes na área de 
atuação relacionada ao cargo em que concorre dos últimos 05 (cinco) anos, 
emitidos e concluídos até a data da inscrição deste 1º PSS;
2.2.3 Na hipótese de não comprovação das informações prestadas no ato 
da inscrição, o candidato não receberá a devida pontuação e será elimina-
do do 1º Processo Seletivo Simplificado– PSS/MPPA;
2.2.4 os critérios e respectivas pontuações a serem considerados para 
análise documental curricular são os constantes no anexo iV deste Edital;
2.2.5 Não será aceita, para fins de comprovação da Análise Documental e 
curricular, documentação ilegível, parcial, incompleta, extemporânea ou 
com erro de preenchimento e/ou digitação;
2.2.6 a nota do candidato nesta fase será a validação do somatório dos 
pontos obtidos em relação a sua análise documental e curricular.
da terceira Fase: eNtreVista
2.3.1 Serão convocados para entrevista somente os candidatos classifi-
cados na etapa anterior, pela ordem decrescente da pontuação obtida na 
análise documental e curricular, limitada a convocação ao quantitativo de 
03 (três) vezes o número de vagas ofertadas para cada categoria de inscri-
tos, respeitando o critério de desempate;
2.3.2 os critérios de avaliação da entrevista e suas respectivas pontuações 
são os constantes no anexo iV deste Edital;
2.3.3 a nota do candidato nesta Terceira fase será o somatório dos pontos 
obtidos de acordo com os critérios de avaliação do candidato que obtiver a 
nota mínima de sua respectiva entrevista;
2.3.4 Será aprovado nesta fase o candidato que obtiver a nota mínima de 
5,0 (cinco) pontos;
2.3.5 Para garantia da segurança do processo seletivo, o candidato deverá 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico como: smartphones, ta-
blets, iPod, iPad, pendrive, BIP, walkman, gravador ou similares, máquina 
de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, máquina 
fotográfica ou similares ou qualquer outro receptor de mensagens, durante 
a realização da entrevista, incluindo o período de espera;
2.3.6 Não será permitido o uso de quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como: chapéu, boné e gorro. assim como não será admitida a utilização 
de qualquer objeto / material, de qualquer natureza, que cubra a orelha 
ou obstrua o ouvido.
2.3.7 Não é permitida comunicação entre os candidatos já avaliados e os 
que estão aguardando, sob pena de eliminação;
2.3.8 Será automaticamente eliminado do 1º Processo Seletivo Simplifi-
cado –  PSS/MPPa o candidato que não atender aos requisitos dos itens 
2.3.5, 2.3.6 e 2.3.7;
2.3.9 Somente ingressará nos espaços da entrevista, o candidato que estiver 
portando documento de identificação original com foto e currículo resumido, 
com no máximo 03 (três) páginas, contendo as comprovações apresentadas 
no ato da inscrição. Serão considerados documentos de identidade o rG e a 
carteira Nacional de Habilitação – cNH (somente o modelo com foto);
2.3.10 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, cPf, títulos eleitorais, carteira de meia passagem, carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados;
2.3.11 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que au-
tenticada, nem protocolos;
2.3.12 Por ocasião da realização da entrevista, o candidato que não apre-
sentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 
2.3.9 deste Edital, não poderá realizá-la e será automaticamente eliminado 
do 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA;
2.3.13 Terá sua fase anulada e será automaticamente eliminado do 1º 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA o candidato que, durante a sua 
realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para ob-
ter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase deste 1º Processo 
Seletivo Simplificado – PSS/MPPA;
2.3.14 Será automaticamente eliminado do processo, o candidato que não com-
parecer à entrevista no local, data e horários definidos (horário de Brasília).
2.4 o ProcediMeNto coMPLeMeNtar de HeteroideNtiFicaÇÃo 
2.4.1 O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclara-
ção dos candidatos que se autodeclararem negros, de cor preta ou parda, 
conforme o quesito de cor ou raça, utilizado pela fundação instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será realizado presencialmente 
pela Comissão de Heteroidentificação do processo seletivo, designada pela 
Portaria nº 3075/2021-MP/PGJ, no prédio sede do Ministério Público do 
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Estado do Pará; 
2.4.2 o candidato negro será chamado para entrevista complementar de 
heteroidentificação por meio de comunicado que será publicado no ende-
reço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, conforme cronograma do anexo ii;
2.4.3 o candidato não concorrerá na condição de negro quando:
a) Não comparecer à entrevista;
b) Não assinar a declaração de autoidentificação;
c) Não concordar com sua filmagem durante a entrevista perante a comis-
são de heteroidentificação;
d) a comissão considerar que o candidato não atendeu à condição de pessoa negra.
2.4.4 O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será 
publicado no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, do qual constarão 
o nº de inscrição do candidato, a conclusão do parecer da comissão de 
heteroidentificação a respeito da confirmação da autodeclaração e as con-
dições para exercício do direito de recurso pelos interessados;
2.4.5 os candidatos negros concorrerão, na forma dos itens 2.1.18 e 
2.1.19, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, 
de acordo com sua classificação na seleção, observado o seguinte: 
a) os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido 
para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchi-
mento das vagas reservadas; 
b) Na hipótese de desistência de candidato negro aprovado em vaga reser-
vada, a vaga será preenchida pelo candidato negro classificado na posição 
imediatamente posterior; 
c) Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados su-
ficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados, observada a ordem de classificação, o mesmo apli-
cando-se a vagas não preenchidas por candidatos indígenas e quilombolas, 
e também deficientes.
2.4.6 os candidatos habilitados até 03 (três) vezes o número de vagas 
abertas serão convocados para participarem do procedimento de heteroi-
dentificação presencial, com indicação de local, data e horário prováveis 
para realização do procedimento de acordo com o cronograma do anexo ii 
deste 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA;
2.4.7 O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será 
utilizada na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos;
2.4.8 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração 
não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convo-
cados para o procedimento de heteroidentificação;
2.4.9 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria dos seus 
membros, sob forma de parecer motivado, cujo acesso será restrito, nos 
termos do art. 31 da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, cujas 
deliberações terão validade apenas para este 1º PSS, não servindo para 
outras finalidades, sendo vedado à comissão de heteroidentificação delibe-
rar na presença dos candidatos;
2.4.10 Das decisões da comissão de heteroidentificação caberá recurso di-
rigido à comissão recursal, conforme designação da Portaria nº 3075/2021-
MP/PGJ, devendo ser encaminhado ao endereço eletrônico comissaopss@
mppa.mp.br, conforme cronograma do anexo ii deste Edital;
2.4.11 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filma-
gem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido 
pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato;
2.4.12 das decisões da comissão recursal não caberá recurso;
2.4.13 O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será 
publicado no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, no qual constarão 
os dados de identificação do candidato pelo número de inscrição apenas e 
a conclusão final a respeito da confirmação da autodeclaração.
dos critÉrios de deseMPate
3.1 Os critérios de desempate serão aplicados de uma única vez, ao final 
do certame, na seguinte ordem:
a) o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até 
o último dia de inscrição no 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA, 
nos termos do parágrafo único do art. 27da lei nº 10.741/2003 – Estatuto 
do idoso;
b) O candidato que obtiver maior pontuação na qualificação profissional;
c) o candidato que obtiver maior pontuação na contagem do tempo de 
experiência profissional na área que concorre;
d) o candidato que tiver maior idade, considerando o dia, mês e ano de 
nascimento.
da cLassiFicaÇÃo FiNaL
4.1 A pontuação final do candidato será composta pela somatória das no-
tas obtidas na análise documental/curricular e na entrevista;
4.2 Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da pontua-
ção final em cada vaga, de acordo com a categoria de inscrição, observada 
a pontuação final de que trata o subitem anterior;
4.3 Será considerado aProVado E claSSificado, o candidato cuja or-
dem de classificação esteja dentro do número de vagas ofertadas, confor-
me anexo i deste Edital.
dos recUrsos
5.1. os recursos deverão ser dirigidos à comissão organizadora do Proces-
so Seletivo Simplificado – 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA, 
por meio do endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, salvo o recurso a 
que se refere o item 5.4.1;
5.2 os recursos deverão ser interpostos nas datas estabelecidas conforme 
cronograma constante no anexo ii deste Edital, observado o horário local 
da cidade de Belém/Pa, contados a partir da data seguinte a da publicação 
do fato que lhe deu origem;
admitir-se-á um único recurso individualizado por candidato, a cada even-
to que lhe deu origem;
Somente será aceito recurso contra os seguintes atos:
resultado Preliminar da análise documental e curricular;

Recurso Preliminar da Decisão da Comissão de Heteroidentificação.
5.4.1 Das decisões da comissão de heteroidentificação caberá recurso na 
forma do item 2.4.10;
das decisões dos recursos de que trata o subitem anterior, não caberão 
recursos adicionais.
5.6 Não será permitida a interposição de recurso fora do prazo estabelecido no 
cronograma do Anexo II deste 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA.
5.7 o resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.
sipros.pa.gov.br – 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA;
o recurso não terá efeito suspensivo;
5.9 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso;
5.10 o MPPa não se responsabilizará quando os motivos de ordem técnica não 
lhe forem imputáveis, quando os recursos não forem recebidos por falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, problemas de 
ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos,bem como por 
outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados;
5.11 Não serão analisados recursos que apresentarem no corpo da funda-
mentação outras situações que não a cabível para recurso.
5.12 Em caso de alteração do resultado preliminar após análise dos recur-
sos, será publicada a reclassificação dos candidatos e a divulgação da nova 
lista de aprovados em cada etapa.
do iNGresso Na FUNÇÃo eM coNtrataÇÃo teMPorÁria
6.1 São requisitos básicos para o ingresso temporário no cargo de analista 
Jurídico através do 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA:
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade;
Estar quite com as obrigações eleitorais e militares, conforme o caso;
Não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em jul-
gado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;
Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível ao cargo 
que concorre, conforme exigência no anexo iii;
Possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribui-
ções da função pretendida, comprovadas através de atestado emitido por 
profissional competente;
Não possuir acúmulo de cargos públicos, exceto quando houver compatibili-
dade de horários, nos casos estabelecidos no art.162 da lei nº5.810/1994;
o candidato aprovado e convocado não poderá assumir a função e será eli-
minado deste 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA se houver sido 
contratado e distratado da função de servidor temporário na administração 
Pública Estadual num período inferior a 6 (seis) meses da data da inscrição, 
conforme lei complementar nº 77/2011.
Não ter sido contratado anteriormente por outro órgão da administração Pública 
Estadual, cujo distrato ocorreu por ato motivado e/ou determinação judicial;
Não ter vínculo jurídico com a administração Pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, com os Poderes 
legislativo e Judiciário, com os Tribunais de contas e outros ramos do 
Ministério Público, salvo nas hipóteses de acumulação lícita previstas na 
constituição federal, observada a compatibilidade de horário;
Não ser cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, de membro da comissão organiza-
dora, de membro do Ministério Público do Estado do Pará ou de servidor 
ocupante de cargo comissionado ou função de confiança.
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
7.1 O 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA terá validade de 1 
(um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano, a critério da Pro-
curadoria-Geral de Justiça;
7.2 a inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades da documen-
tação, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, 
acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas consequências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal;
7.3 o não comparecimento do candidato dentro do prazo previsto no Edital e 
após convocado para a celebração do contrato temporário de prestação de ser-
viços implicará sua exclusão do processo, salvo nos casos de impedimento legal, 
justificado pelo candidato, que será analisado pela Comissão Organizadora;
7.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi-
cações, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital, publicado no ende-
reço eletrônico www.sipros.pa.gov.br – 1º Processo Seletivo Simplificado 
– PSS/MPPA e/ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Pará;
7.5 os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora, obser-
vados os princípios e normas que regem a administração Pública.
7.6 os resultados e chamadas para as respectivas fases do processo se-
letivo serão divulgados no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br – 1º 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA;
7.7 Após a data de homologação do resultado definitivo do 1º Processo 
Seletivo Simplificado
– PSS/MPPa, os candidatos selecionados deverão apresentar as documen-
tações originais de que trata o subitem 6.1, respectivamente, nos dias e 
horários especificados e divulgados na página de acompanhamento do 1º 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/MPPA, no Edifício Sede do Ministério 
Público do Estado do Pará, localizado na rua João diogo, nº 100, cEP: 
66.015-165 – cidade Velha – Belém - Pará, para conferência pelo departa-
mento de recursos Humanos.
7.8 os candidatos selecionados serão contratados pelo prazo de até 1 (um) 
ano, prorrogável no máximo por igual período, uma única vez, nos termos 
do artigo 2º da lei complementar nº 7 de 25 de setembro de 1991;
7.9 No caso de homologação do resultado do concurso público do MPPa, cujas pro-
vidências estão em curso, para o cargo efetivo de analista Jurídico ocorrer durante 
a vigência do contrato temporário, este será rescindido a critério da administração;
7.10 caso o concurso público, para provimento de cargos efetivos de analista 
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Jurídico, seja homologado no prazo de até 03 (três) meses da data da divul-
gação do resultado final deste PSS, a Administração não estará obrigada a 
contratar os aprovados no 1º Processo Seletivo Simplificado do MPPA.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém (Pa), 14 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
aNeXo i
das VaGas

1º Processo Seletivo 
Simplificado-PSS lotação cargo categoria da vaga Nº de  vagas

PSS liVrE coNcor-
rÊNcia

Município de Belém e 
distritos de icoaraci e 

Mosqueiro
analista Jurídico

Vagas reservadas 
para livre concor-

rência
8

Vagas reservadas 
para pessoas com 
deficiência (PcD)

1

Vagas reservadas 
para indígenas ou 

Quilombolas
1

totaL 10

1º Processo Seletivo 
Simplificado-PSS lotação cargo categoria da vaga Nº de vagas

PSS NEGroS dE cor 
PrETa oU Parda

Município de Belém e 
distritos de icoaraci e 

Mosqueiro
analista Jurídico

Vagas reservadas 
para negros de cor 

preta ou parda
2

totaL 2

aNeXo ii
croNoGraMa

aTiVidadES daTa/PErÍodo diaS ÚTEiS

Publicação do Edital de abertura do 1º PSS/MPPa 15/10/2021 01

realização da Primeira fase – inscrições 1º PSS/MPPa 18 a 22/10/2021 05

realização da segunda fase – análise documental e
curricular do Pss livre concorrência 26/10 a 11/11/2021 10

divulgação do resultado preliminar da segunda fase
–análise documental e curricular do Pss livre concorrência 12/11/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 
segunda fase – análise

documental e curricular do Pss livre concorrência
16/11/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
da segunda fase – análise

documental e curricular do Pss livre concorrência
17 a 18/11/2021 02

divulgação do resultado dos recursos interpostos
contra o resultado preliminar da segunda fase do Pss livre concor-

rência / Divulgação do Resultado definitivo da segunda fase – Análise 
documental e curricular do Pss livre concorrência / convocação para 

terceira fase

19/11/2021 01

Período de realização da Terceira fase – Entrevista pessoal do Pss livre 
concorrência 22 a 25/11/2021 04

Resultado definitivo do Pss livre concorrência 26/11/2021 01

realização das segunda fase – análise documental e
curricular do PSS negros de cor preta ou parda 29 a 30/11/2021 02

divulgação do resultado preliminar da segunda fase
– análise documental e curricular do PSS negros de cor preta ou 

parda
01/12/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 
segunda fase – análise documental e curricular do PSS negros de cor 

preta ou parda
02/12/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
da segunda fase–análise documental e curricular do PSS negros de cor 

preta ou parda
03 a 06/12/2021 02

Divulgação do Resultado definitivo da segunda fase – Análise Documental 
e curricular do PSS negros de cor preta ou parda / convocação para 

terceira fase
07/12/2021 01

Período de realização da Terceira fase – Entrevista pessoal e processo 
de heteroidentificação complementar do PSS negros de cor preta ou 

parda
09 a 16/12/2021 06

Divulgação do Resultado preliminar do processo de heteroidentificação 
complementar do PSS negros de cor preta ou parda 10/12/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 
processo de heteroidentificação complementar do PSS negros de cor 

preta ou parda
13/12/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
do processo de heteroidentificação complementar do PSS negros de cor 

preta ou parda
14/12/2021 01

divulgação do resultado dos recursos interpostos contra o resultado pre-
liminar do processo de heteroidentificação complementar do PSS negros 

de cor preta ou parda
15/12/2021 01

Resultado definitivo do PSS negros de cor preta ou parda 17/12/2021 01

ToTal diaS PrEViSTo 40 dias úteis

aNeXo iii
das atriBUiÇÕes,reQUisitos,VeNciMeNto Base e carGa HorÁria

cargo atribuições requisitos Vencimento Base Jornada de 
Trabalho

analista Jurídico

Prestar apoio jurídico e administrativo 
aos membros e unidades administrativas 
do Ministério Público do Estado do Pará; 

emitir pareceres; elaborar notas técnicas; 
elaborar relatórios; elaborar minutas de 

peças processuais, despachos,
notificações e outros documentos; 

realizar pesquisas e elaborar consultas; 
elaborar minutas de anteprojetos de 
lei e atos administrativos; analisar 
a constitucionalidade de leis e atos 

normativos; realizar atendimento jurídico, 
interno e externo, quando do interesse 
do Ministério Público do Estado do Pará; 

participar de diligências externas; auxiliar 
o membro na realização de audiências, 
reuniões e sessões; atender e prestar 

informações ao público; integrar, quando 
designado, comissões, equipes e grupos 

de trabalho; acompanhar matérias, 
procedimentos e processos de interesse 
do Ministério Público do Estado do Pará; 
receber, protocolizar e entregar autos 
processuais e documentos; analisar e 

manter sistematicamente organizada a 
legislação relativa a sua área de trabalho; 
manter registro e controle das atividades 

desenvolvidas; orientar as atividades 
dos estagiários em trabalhos teóricos e 

práticos em sua área de atuação; operar 
os equipamentos disponibilizados e os 
sistemas de informação tecnológica na 
execução de suas atividades; e exercer 

outras atividades compatíveis com o 
cargo.

escolaridade: di-
ploma de graduação 
no curso de direito 
(Bacharel em direi-
to), expedido por 

instituição de Ensino 
Superior reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação.

r$ 3.555,74
30 horas 
semanais

rESUMo daS TarEfaS do aNaliSTa JUrÍdico

dESEMPENHar aTiVidadES Na árEa JUrÍdica E adMiNiSTraTiVa, aTUaNdo JUNTo aoS ÓrGÃoS dE EXEcUÇÃo E 
UNidadES adMiNiSTraTiVaS do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.

aNeXo iV
dos critÉrios de aVaLiaÇÃo cUrricULar : NÍVeL sUPerior 
(BacHareL eM direito)
Identificação do Candidato:
Escolaridade

formação requisito Pontuação

1.Graduação:

diploma do curso de graduação de nível superior diverso do curso de 
direito,expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação. 2,5 pontos

2.Especialização:

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

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 3,5 pontos

3.Mestrado:
diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado,expedido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 4,5 pontos

4.doutorado:
diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado,expedido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 6,5 pontos

Pontuação atribuída para escolaridade: 
Experiência Profissional:

critério requisito Pontuação

Tempo de Serviço
Documento que comprove a experiência profis-

sional na área ou função a que concorre.
0,3 por ano completo, até o máximo 

de 3 pontos

Pontuação atribuída para escolaridade: 
Qualificação Profissional:
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critério requisito Pontuação

curso de capacitação Pro-
fissional

Certificados de cursos de capacitação, devida-
mente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e 
conteúdos ministrados,na área ou função a que 

concorre.

01 ponto para cada 40 (quarenta) 
horas apresentadas e comprova-
das, até o máximo de 10 pontos

Pontuação atribuída para escolaridade: 
Pontuação total da avaliação curricular (i+ii+ iii):   
Identificação do candidato: ______________________________
aVaLiaÇÃo eNtreVista: NÍVeL sUPerior (BacHareL eM direito)

critério descrição Pontuação
Máxima

Pontuação
atribuída

i. Habilidade de comunicação

domínio da linguagem verbal e habilidade de falar com 
clareza e objetividade;

Possuir consciência e controle da linguagem corporal;
Ser convincente, criar empatia 
e gerar interesse;

ouvir a mensagem, compreendê-la e dar a resposta 
adequada.

2,5

ii. capacidade para trabalhar 
em Equipe

Ser proativo, mostrando-se disposto 
a contribuir para o desenvolvimento da atividade;

Ser confiante e seguro na tomada de decisão;
Administrar conflitos e ser capaz de identificar

e conciliar as necessidades da equipe.
2,5

iii. Habilidades técnicas e 
domínio do conteúdo da área 

de atuação

Possuir conhecimento técnico adequado à função pre-
tendida;

dominar conteúdos relativos à área de atuação que poderão 
auxiliar no desempenho das tarefas diárias. 2,5

iV. comprometimento

apresentar real interesse em exercer a função pretendida;
conhecer, minimamente, a missão do órgão;

demonstrar disposição para realizar as atribuições do cargo 
a que concorre, de acordo com a realidade apresentada. 2,5

Pontuação Total da Entrevista(i+ ii+ iii+iV):  

aNeXo V
ModeLo de decLaraÇÃo de residÊNcia 

Eu, ,  portador(a) do rG Nº
 ,  expedido  pelo ,  inscrito  )a)  no  cPf  /  Mf  sob  o  nº
 , DECLARO para os devidos fins de comprovação de residência, 
sob as      penas      da      lei      (art.      2º      da      lei      7.115/83)      
que      o      Sr.(a)
  ,portador(a) do rGnº   
,expedido pelo e inscrito no  cPf/Mf sob o nº  ,é residente 
e  domiciliado na rua   .declara ainda estar 
ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção 
penal prevista no art 299 do código Penal, conforme transcrição abaixo:
“art. 299 – omitir, em documento publico ou particular, declaração que 
nele deveria constar,ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que deveria ser escrita., com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é públi-
co e reclusão de 1(um)a3(três)anos, se o documento é particular.

Belém, / / .

Nome do proprietário

oBS:JUNTar cÓPia dE UMa daS coNTaS: luz,água,telefone.

aNeXo Vi
ForMULÁrio  de  aUtodecLaraÇÃo 

Nome: _____________________________________________________

inscrição: __________________________________________________

declaro  ser  negro(a)  de  cor  preta  ou  parda  e  assumo  a  opção  de  
concorrer  às vagas  por  meio  do  Sistema  de  cotas  para  negros(as),  
de  acordo  com  os  critérios e  procedimentos inerentes  ao  sistema. 
as informações  prestadas  nesta  declaração  são  de  minha  inteira res-
ponsabilidade,  e assumo estar ciente de que se for comprovada  falsidade 
desta autodeclaração, a minha classificação no processo seletivo será tor-
nada sem efeito, o que implicará a perda da vaga.

________________,  .....  de  ....... de  2021. 

___________________________________________________
assinatura  do(a) candidato(a)

aNeXo Vii
decLaraÇÃo de etNia e de VÍNcULo coM coMUNidade iNdÍGeNa

Eu,____________________, portador da cédula de identida-
de nº__________________UF______, DECLARO, para fins de ocu-
pação de vaga destinada a candidato indígena, que pertenço a et-
nia_________________________________________.
Nome da localidade:___________________________
Endereço:___________________________________
Município de:__________________________Estado:_______ 
Telefone (     )________________

 Por ser a expressão da verdade, assino esta declaração.

____________________________,_______de____________________
de 20____.
cidade e data

__________________________________________________________
assinatura do(a) candidato(a)

atenção: É obrigatório coletar nos quadros a seguir a assinatura, devida-
mente identificada, de 3 (três) Lideranças Indígenas diferentes.

aNeXo Viii
decLaraÇÃo de PerteNciMeNto

a comunidade quilombola _____________________________________
__________________ declara, para os devidos fins, e na melhor forma 
de direito, que______________________________________________
_________________ mantém vínculo social, cultural, político com esta 
comunidade quilombola.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

_______________________________
assinatura da liderança indígena

_________________________________
Nome legível da liderança indígena

_________________________________
Nº da cédula de identidade da liderança indígena

_______________________________
assinatura da liderança indígena

_________________________________
Nome legível da liderança indígena

_________________________________
Nº da cédula de identidade da liderança indígena

_______________________________
assinatura da liderança indígena

_________________________________
Nome legível da liderança indígena

_________________________________
Nº da cédula de identidade da liderança indígena
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Breve apresentação do candidato (a comunidade deve, nas linhas abaixo e de forma sucinta, apresentar o candidato e 
descrever um pouco da sua relação com a comunidade).

___________________,______de__________________20___.

______________________________________________________

assinatura do representante

associação Quilombola local
Protocolo: 716703

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 115/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta no Processo n° 3684/2020,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder à ser-
vidora ValEria Maria alBUQUErQUE fraNco dE Sá, cargo: assistente-
Técnico, sessenta (60) dias da licença prêmio, referente ao período aqui-
sitivo 2010/2013.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de setembro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 116/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta no Processo n° 4479/2021,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao servi-
dor arTHUr BraGa cHaVES, cargo: diretor – Gestão operacional, sessen-
ta (60) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2011/2014.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de setembro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 117/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta no Processo n° 3706/2020,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder à ser-
vidora HaYETT BENcHiMol aBUfaYad diNiZ, cargo: chefe de Gabine-
te, sessenta (60) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 
2014/2017.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de setembro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 118/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta no Processo n° 3673/2020,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder à servidora 
EliSa fUrTado cordEiro, cargo: agente de Serviços auxiliares, sessenta 
(60) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2014/2017.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de setembro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício

Portaria n° 119/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta no Processo n° 3668/2020,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao ser-
vidor JoSE adilSoN do ESPiriTo SaNTo dE SoUZa, cargo: assistente da 
Procuradoria ii, sessenta (60) dias da licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo 2015/2018.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de setembro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 120/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta no Processo n° 3670/2020,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder à servi-
dora carla SUElY dE alMEida caMPoS, cargo: assistente da Procurado-
ria i, sessenta (60) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 
2016/2019.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de setembro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 121/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 74, da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo 
n° 4575/2021,
rESolVE:
i - conceder ao servidor ricardo aUGUSTo diaS da SilVa – cargo: 
chefe de Gabinete, o gozo de trinta (30) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2018/2019, a ser usufruído a partir de 03.11 até 02.12.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria n° 122/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 74, da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo 
n° 4577/2021,
rESolVE:
i - conceder à servidora Maria aMElia alVES PiMENTa – cargo: assessor 
MP-NS-021-2, o gozo de trinta (30) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 03.11.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 08 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício

Protocolo: 716243

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 01/2021-MPcM/Pa
constatada a regularidade dos atos procedimentais, HoMoloGo o Pro-
cesso licitatório nº 4397/2021, na modalidade PrEGÃo PrESENcial nº 
01/2021-MPcM/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação 
de serviço de internet dedicada de 200Mbps (/29), com fornecimento de 
serviços gerenciados para segurança de perímetro de rede firewall/UTM, 
monitoramento e rádios Wifi, nas dependências e instalações do Ministé-
rio Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, e adJUdico seu 
objeto em favor da empresa vencedora, forTEl forTalEZa TElEcoMUNi-
caÇÃo S.a, inscrita no cNPJ/Mf nº 06.809.941/0001-57, com valor global 
de r$33.516,00 (trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais).
Belém, 13 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM/Pa, em exercício

Protocolo: 716381
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

reGistro de PreÇo Nº 013/2021. PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 
013/2021 /sesMaB/FMs. Processo adMiNistratiVo Nº 069/2021. 
objeto: registro de Preço Para Eventual aquisição de Medicamentos e Ma-
terial Técnico/Hospitalar. assinatura: 08/10/2021. Vigência 12 (doze) 
meses. Vencedores; altamed distribuidora de Medicamentos ltda, cNPJ 
21.581.445/0001-82, itens: 9, 18, 29, 34, 35, 52, 79, 89, 98, 99, 116, 117, 
122, 138, 156, 157, 163, 168, 170, 177, 178, 186, 189, 196, 209, 212, 227, 
229, 253, 255, 273, 292, 296, 310, 328, 366, 389, 417, 432, 438, 442, 443, 
444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 458, 459, 463, 468, 469, 470, 472, 
513, 514, 549, 551, Valor Global r$ 1.382.506,10; f. cardoso E cia ltda, 
cNPJ: 04.949.905/0001-63; itens: 1, 2, 3, 5, 6, 15, 23, 25, 31, 32, 36, 37, 
38, 39, 54, 56, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 87, 94, 110, 111, 113, 114, 
115, 118, 120, 123, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 140, 141, 142, 146, 
158, 160, 162, 164, 166, 187, 188, 190, 191, 194, 195, 198, 199, 201, 202, 
205, 206, 207, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 223, 224, 228, 
235, 236, 246, 252, 264, 265, 272, 281, 286, 287, 288, 289, 291, 294, 295, 
298, 301, 303, 305, 308, 309, 313, 315, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 
331, 333, 334, 335, 336, 342, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
358, 360, 361, 362, 363, 365, 368, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 382, 383, 
384, 386, 388, 390, 391, 392, 394, 395, 397, 402, 405, 406, 408, 409, 410, 
416, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 433, 434, 437, 439, 449, 
465, 466, 467, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 486, 487, 488, 492, 
496, 497, 501, 502, 503, 504, 506, 510, 511, 515, 516, 521, 522, 523, 524, 
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 552, 
554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 
Valor Global r$ r$ 4.900.362,00; Paramed distribuidora de Medicamentos 
ltda - Epp, cNPJ sob nº 16.647.278/0001-95; itens: 4, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 
27, 28, 42, 47, 48, 50, 57, 61, 65, 66, 67, 68, 77, 80, 83, 86, 88, 90, 96, 100, 
101, 103, 105, 107, 109, 119, 131, 135, 137, 143, 144, 147, 154, 161, 165, 
167, 174, 179, 192, 193, 197, 200, 203, 204, 217, 221, 232, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 247, 256, 257, 258, 260, 267, 268, 276, 283, 285, 
290, 299, 302, 306, 312, 314, 316, 319, 349, 357, 359, 364, 369, 371, 379, 
387, 393, 399, 400, 401, 404, 407, 418, 419, 430, 431, 435, 453, 454, 455, 
456, 457, 461, 462, 464, 478, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 498, 499, 500, 
507, 508, 518, 553, Valor Global r$ 6.910.287,80; r S lobato Neto Eireli, 
cNPJ n.º 38.028.373/0001-43, itens: 10, 11, 12, 16, 19, 22, 24, 26, 30, 33, 
40, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 78, 84, 95, 97, 102, 
104, 106, 108, 124, 125, 127, 139, 145, 148, 149, 150, 153, 155, 171, 172, 
173, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 225, 274, 275, 277, 278, 282, 293, 297, 
300, 304, 307, 311, 323, 324, 332, 337, 338, 339, 340, 341, 367, 377, 378, 
381, 385, 396, 398, 403, 411, 412, 415, 423, 436, 440, 441, 460, 471, 491, 
493, 494, 495, 512, 517, 519, 520, 525, 526, 527, 528, 529, 546, 547, 548, 
550, 569, Valor Global r$ r$ 4.597.052,00. Maria Francinete carvalho 
Lobato - secretária Municipal de saúde.

eXtratos de coNtratos
coNtrato Nº 2021/170 

Processo adMiNistratiVo Nº 069/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 013/2021. objeto: registro de 
Preço Para Eventual aquisição de Medicamentos e Material Técnico/Hospitalar. 
contratante: Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa. contratada: 
altamed distribuidora de Medicamentos ltda, cNPJ 21.581.445/ 0001-82. Va-
lor Global: r$ 414.751,83. Vigência: 08/10/2021 à 31/12/2021. ord. desp. 
Maria Francinete carvalho Lobato - secretária de saúde de abaetetuba.

coNtrato Nº 2021/171 
Processo adMiNistratiVo Nº 069/2021 

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 013/2021. objeto: registro de 
Preço Para Eventual aquisição de Medicamentos e Material Técnico/Hospitalar. 
contratante: Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa. contratada: f. 
cardoso e cia ltda, cNPJ: 04.949.905/0001-63. Valor Global: r$ 737.343,08. 
Vigência: 08/10/2021 à 31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete carva-
lho Lobato - secretária Municipal de saúde de abaetetuba.

coNtrato Nº 2021/172 
Processo adMiNistratiVo Nº 069/2021 

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 013/2021. objeto: registro de 
Preço Para Eventual aquisição de Medicamentos e Material Técnico/Hospi-
talar. contratante: Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa. con-
tratada: Paramed distribuidora de Medicamentos ltda - Epp, cNPJ sob nº 
16.647.278/0001-95 - Valor Global: r$ 1.444.003,19.  Vigência: 08/10/2021 
à 31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato - secretá-
ria de saúde de abaetetuba.

coNtrato Nº 2021/173 
Processo adMiNistratiVo Nº 069/2021 

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 013/2021. objeto: registro de 
Preço Para Eventual aquisição de Medicamentos e Material Técnico/Hospita-
lar. contratante: Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa. contra-
tada: r S lobato Neto Eireli, cNPJ n.º 38.028.373/0001-43. Valor Global: 
r$ 1.379.115,60. Vigência: 08/10/2021 à 31/12/2021. ord. desp. Maria 
Francinete carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde de aba-
etetuba.

Protocolo: 716578

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº32/2021
o Município de aurora do Pará, através do pregoeiro, torna público o aviso 
de prorrogação do Pregão Eletrônico Nº32/2021, objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de construção em geral, elétri-
cos em geral e hidráulicos, objetivando atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal e suas Secretarias do Município de aurora do Pará. a abertura será 
no dia 15/10/2021 às 08:00hs, continua inalterados as demais informações.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 716581

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto 

de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo
toMada de PreÇos N° 2-006/2021 

objeto: execução das seguintes obras: construção de uma praça; construção 
de cercamento para fechamento do complexo poliesportivo de Vila dos ca-
banos; e construção de calçada e meio-fio em canteiro central. A Prefeitura 
Municipal de Barcarena, através de sua comissão permanente de licitação, em 
conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital que disciplina 
a licitação, torna público aos interessados que, após análise dos documentos 
de habilitação apresentados pelas 14 (quatorze) empresas participantes da 
licitação em destaque, cuja sessão pública de abertura iniciou às 09:00h do 
dia 17 de setembro de 2021, julgou nove empresas HaBiliTadaS e cinco 
iNaBiliTadaS. os nomes empresariais das habilitadas e das inabilitadas, 
bem como os motivos que ocasionaram as inabilitações, estão devidamente 
registrados no resultado completo de análise e julgamento dos documentos 
de habilitação do processo licitatório que poderá ser adquirido na sala da cPl, 
no endereço descrito no edital, ou no portal da transparência da prefeitura no 
seguinte endereço: barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao ou, ainda, no portal 
do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). os representantes das 
empresas participantes, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventu-
almente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir da data de publicação deste ato administrativo 
(resultado) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 22 de outubro 
de 2021, conforme art. 109, inciso i, alínea “a”, c/c § 1º, da lei nº. 8.666/93. 
os documentos de habilitação das 14 (quatorze) empresas participantes es-
tão 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 jurisdicionado 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. como uma 
das empresas habilitadas foi enquadrada como ME e apresentou certidão de 
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional com validade expirada na data 
de sua entrega, caso seja declarada vencedora de um ou dos dois lotes em 
que está concorrendo, será concedido o prazo de cinco dias úteis, contados 
a partir da data de publicação do resultado resumido (definitivo) de análise e 
julgamento das propostas no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE-IOEPA) e 
em jornal de grande circulação no Estado do Pará, para que ela apresente no 
departamento de licitações e contratos ou envie por e-mail a referida certi-
dão válida, sob pena de decadência do direito à contratação, conforme art. 43, 
§§ 1º e 2º, da lei complementar n° 123/2006. Pedimos que entreguem os 
recursos administrativos no departamento de licitações e contratos, 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 (22/10/2021).Para confirmarmos o recebimento dos recursos 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: 716582

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 017/2021

coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, empresa: S. f. MariNHo 
EirEli cNPJ/Mf sob o nº 34.210.198/0001-50, contrato administrativo nº. 
260/2021, com o valor total de r$ 337.959,80, oBJETo: fornecimento parce-
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lado de aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico, para manu-
tenção das secretarias municipais e demais fundos municipais de Brasil Novo/
Pa: foNTE dE rEcUrSoS: 2.106, 2.107, 2.109, 2.114, 2.016, 2.118, 2.063, 
2.073, 2.052, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 
31/07/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 01/10/2021 - ordena-
dor de despesas: Weder Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 716585

ato eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021

coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNTraTado: SalVa-
dor MaTEriaiS ElETricoS EirEli, cNPJ: 23.743.283/0001-67, contrato 
administrativo nº. 240/2021, com o valor total de 47.149,92; oBJETo: aqui-
sição de fornecimento de material de construção, hidráulico e elétrico, para 
manutenção da MUNicÍPio dE BraSil NoVo/ fUNdo MUNiciPal dE aSSiS-
TENcia Social - fMaS foNTE dE rEcUrSoS: 08 244 0137 2.101, 08 122 
1002 2.075, 08 244 0006 2.078, 08 244 0132 2.080, 08 244 0132 2.081, 
08 244 0132 2.082, 08 244 0135 2.083, 08 244 0135 2.084, 08 244 0135 
2.085, 08 244 0135 2.086, 08 244 0135 2.087, 08 244 0138 2.090, 08 244 
0139 2.091, 08 244 0140 2.092, 08 243 0137 2.096, 08 244 0137 2.104, 
ViGÊNcia doS coNTraToS: até 30/06/2022. - ordenador de despesas: 
assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 21/09/2021.

WaLcLÉia rodriGUes de LiMa
Secretária Municipal de assistência Social

Protocolo: 716589

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2021-083101
a Presidente da comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Breves, comunica que no dia 04/11/2021, às 09:00 hs (horário 
local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, 
nº 01, centro - Breves - Pará, estará realizando licitação na Modalidade To-
mada de Preço, objetiva a contratação de empresa especializada na execução 
dos serviços de Pavimentação em Blokret de 06 Vias Urbanas (Rua Tancredo 
Neves, rua José reinaldo, rua Mario cardoso, rua Tiradentes e Passagem 
Mapuá) no Município de Breves/Pa. o Edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados no endereço acima, no horário local de 08:00h as 14:00h. No Portal 
do TcM - GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://
breves.pa.gov.br e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com. Aldenira Sarges 
e souza - Presidente da cPL.

Protocolo: 716590

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de aUtoriZaÇÃo 

disPeNsa Nº 058/2021 - PMc
a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50, com base 
no art. 24, inciso iV da lei federal 8.666/1993, aUToriZa a diSPENSa de 
licitação cujo objeto: construção de uma Ponte em madeira na área frontal 
da feira do açaí com dimensões (5,00 M de largura Por 9,00 de compri-
mento), Ponte com dimensões (8,00 M de largura Por 28,00 M de com-
primento) e rampas e Escadas de acesso (3,00 M X 71,00 M), na feira li-
vre - cametá/Pa, em favor de r l Serviços de construções & comercio ltda 
cNPJ: 42.296.474/0001-72, Valor Total r$ 138.307,04. data da autorização: 
06/10/2021. Victor correa cassiano, ordenador.

aViso de ratiFicaÇÃo 
disPeNsa Nº 058/2021 - PMc 

a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50, com base 
no art. 26 da lei federal 8.666/1993, raTifica a diSPENSa de licitação cujo 
objeto: construção de uma ponte em madeira na área frontal da feira do açaí 
com dimensões (5,00 M de largura Por 9,00 de comprimento), Ponte com 
dimensões (8,00 M de largura Por 28,00 M de comprimento) e rampas e Es-
cadas de acesso (3,00 M X 71,00 M), na feira livre - cametá/Pa, em favor de 
r l Serviços de construções & comercio ltda - cNPJ: 42.296.474/0001-72. 
Valor Total R$ 138.307,04. Data da Ratificação: 06/10/2021. Victor correa 
cassiano, ordenador de despesas.

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 011/2021-PMc 

a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50, Secre-
taria Municipal de Saúde, cNPJ nº 11.311.333/0001-58, Secretaria Municipal 
de Educação, cNPJ nº18.782.198/0001-78, Secretaria Municipal de assistên-
cia Social,cNPJ nº 18.782.228/0001-46, com base no art25 caput, e 26 da 
lei federal 8.666/93, aUToriZa E raTifica a inexigibilidade de licitação cujo 
objeto:contratação de empresa para serviços de transportes da frota de ve-
ículos da Prefeitura Municipal de cametá via Balsa, nos trechos de cametá 

(sede) - margem direita do rio Tocantins até a Vila de carapajó - margem es-
querda do rio Tocantins e Vila de carapajó - margem esquerda do rio Tocan-
tins até cametá (sede) - margem direita do rio Tocantins, em favor de camila 
Navegação e Transportes Eireli, cNPJ: 83.754.820/0001-04.Valor anual - PM-
c:r$ 1.366.056,00.Valor anual - SMS: r$ 212.520,00. Valor anual - SEMEd: 
r$ 277.680,00. Valor anual - SEMaS: r$ 187.560,00. Valor Total anual: r$ 
2.043.816,00. data: 07/10/2021. ordenadores de despesas: Victor correa 
cassiano, Prefeito Municipal de cametá. Klenard attilio ranieri, Secretário Mu-
nicipal de Saúde. Patrícia do Socorro Barros de Medeiros, Secretária Municipal 
de Educação. elane Pinto cassiano, secretária de assistência social.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 01.011/2021-PMc 

objeto: contratação de empresa para serviços de transportes da frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de cametá via Balsa, nos trechos de cametá (sede) - margem 
direita do rio Tocantins até a Vila de carapajó - margem esquerda do rio Tocan-
tins e Vila de carapajó - margem esquerda do rio Tocantins até cametá (sede) 
- margem direita do rio Tocantins. contratante: Prefeitura Municipal de cametá, 
cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: camila Navegação e Transportes Eireli, 
cNPJ: 83.754.820/0001-04. Valor anual r$ 1.366.056,00. Vigência: 07/10/2021 a 
07/10/2022. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito.

coNtrato Nº 02.011/2021-sMs
objeto: contratação de empresa para serviços de transportes da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal de cametá via Balsa, nos trechos de cametá 
(sede) - margem direita do rio Tocantins até a Vila de carapajó - margem 
esquerda do rio Tocantins e Vila de carapajó - margem esquerda do rio To-
cantins até cametá (sede) - margem direita do rio Tocantins. contratante: 
Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: ca-
mila Navegação e Transportes Eireli, cNPJ: 83.754.820/0001-04. Valor anual 
r$ 212.520,00. Vigência: 07/10/2021 a 07/10/2022. ordenador: Klenard 
attilio ranieri, secretário Municipal de saúde.

coNtrato Nº 03.011/2021-seMed 
objeto: contratação de empresa para serviços de transportes da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal de cametá via Balsa, nos trechos de cametá 
(sede) - margem direita do rio Tocantins até a Vila de carapajó - margem es-
querda do rio Tocantins e Vila de carapajó - margem esquerda do rio Tocan-
tins até cametá (sede) - margem direita do rio Tocantins. contratante: Se-
cretaria Municipal de Educação, cNPJ 18.782.198/0001-78. contratado: ca-
mila Navegação e Transportes Eireli, cNPJ: 83.754.820/0001-04. Valor anual 
r$ 277.680,00. Vigência: 07/10/2021 a 07/10/2022. ordenadora: Patrícia 
do socorro Barros de Medeiros, secretária Municipal de educação.

coNtrato Nº 04.011/2021-seMas 
objeto: contratação de empresa para serviços de transportes da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal de cametá via Balsa, nos trechos de cametá 
(sede) - margem direita do rio Tocantins até a Vila de carapajó - margem 
esquerda do rio Tocantins e Vila de carapajó - margem esquerda do rio To-
cantins até cametá (sede) - margem direita do rio Tocantins. contratante: 
Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ 18.782.228/0001-46. con-
tratado: camila Navegação e Transportes Eireli, cNPJ: 83.754.820/0001-04. 
Valor anual r$ 187.560,00. Vigência: 07/10/2021 a 07/10/2022. ordenado-
ra: elane Pinto cassiano, secretária Municipal de assistência social.

coNtrato Nº 01.058/2021-PMc 
objeto: construção de uma Ponte em Madeira na área frontal da feira do açaí 
com dimensões (5,00 M de largura Por 9,00 de comprimento), Ponte com 
dimensões (8,00 M de largura Por 28,00 M de comprimento) e rampas e Es-
cadas de acesso (3,00 M X 71,00 M), na feira livre - cametá/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: r l 
Serviços de construções & comercio ltda - cNPJ: 42.296.474/0001-72, Valor 
Total r$ 138.307,04. Vigência: 06/10/2021 à 06/04/2022. ordenador: Vic-
tor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 716592

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

a) espécie: contrato nº. 027/2021 (tP. 005/2021), firmado em 01/10/2021, 
entre O Município de Conceição do Araguaia - PA, através da Secretaria Mu-
nicipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano, e a empresa JardiM 
EMPrEENdiMETNoS iMoBoliarioS EirEli, cNPJ 19.054.712/0001-11. b) 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE rEViTaliZaÇÃo E rEcaPEaMENTo EM ViaS PUBlicaS do 
MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa, EM coNfoMirdad coM 
aNEXoS do EdiTal E ProcESSo Nº 363.385/2021, coNVENio 001/2021 - 
SEPlad. c) fundamento legal: lEi 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
d) Vigência: o prazo máximo para a conclusão da obra objeto desta licitação, 
e de 120 (cento e vinte) dias corridos e, o prazo de vigência do contrato será 
de 240 (duzentos e quarenta) dias, ambos a serem contados a partir da data 
da assinatura do contrato. e) funcional Programática: dotação orçamentária: 
05.0501.15451.0501.1040. Elemento: 4.4.90.51 fonte 1001/1520. f) Valor 
contratual: r$ 3.201.044,75 (Três Milhões e duzentos e Um Mil e Quarenta e 
Quatro reais e Setenta e cinco centavos). g) Signatários: Pelo contratante, o 
sr. Jair Lopes Martins e pela contratada a sra. Luciana coelho Jardim.

Protocolo: 716593
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
retiFicaÇÃo de aViso 

de toMa da de PreÇo Nº 00012/2021-tP
Na matéria circulada do dia 13/10/2021, denominada aViSo dE ToMa 
da dE PrEÇo, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da EM SErViÇoS dE ENGENHaria E coNSTrUÇÃo ciVil, oBJETiVaNdo 
a coNSTrUÇÃo do PoSTo dE SaÚdE Na coMUNidadE NoSSa SENHora 
aParEcida, ZoNa rUral do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, EM coN-
forMidadE coM o ProJETo BáSico, PlaNilHa orÇaMENTaria, croNo-
GraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScriTiVo. aoNde se LÊ: aber-
tura será dia 28/10/2021 às 09:00, Leia-se a abertura será dia 29/10/2021 
as 09:00 horas.

Protocolo: 716594

aViso de caNceLaMeNto de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2021-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, através de diretoria de licitação 
e contratos, tona publico para conhecimento de todos que está caNcElada 
a licitação cujo o objeto é a rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE TraNSPor-
TES EScolar TErrESTrE E flUVial, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE iPiXUNa 
do Pará. MoTiVo: Houve a solicitação de inclusão de novas rotas, devendo, 
então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais.

arteMes siLVa de oLiVeira
Prefeito Municipal

Protocolo: 716597

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325/2021/CPL, Beneficiária - GAME-
Leira coM. e serVicos Ltda - cNPJ: 03.687.304/0001-67 - vence-
dora do item: 11 perfazendo o valor total de: r$ 122.460,00 (cento e vinte 
e dois mil, quatrocentos e sessenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
326/2021/CPL, Beneficiária - HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTA-
cao EirEli - cNPJ: 12.283.935/0001-01 vencedora dos itens: 33, 54, 73, 
75, 78, 82, 83, 91, 97 e 109 perfazendo o valor total de: r$ 12.613,00 (doze 
mil,  seiscentos e treze reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 327/2021/
CPL, Beneficiária - BELICHE EIRELI - CNPJ: 12.463.041/0001-01 vencedora 
dos itens: 05, 15, 19, 26, 41, 61, 68, 72, 74, 77, 79, 80, 92, 93, 94, 104 
e 110 perfazendo o valor total de: r$ 102.100,00 (cento e dois mil e cem 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 328/2021/CPL, Beneficiária - EMILLY 
criSTiNa MElo dE araUJo EirEli - cNPJ: 28.155.068/0001-69 - vencedora 
do item: 64 perfazendo o valor total de: r$ 6.992,00 (Seis mil,  novecentos e 
noventa e dois reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 329/2021/cPl, Bene-
ficiária - JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRELI - CNPJ: 31.552.803/0001-
82 vencedora dos itens: 01, 02, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 
53, 56, 57, 58, 63, 67, 69, 71, 76, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 95, 96, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 111 perfazendo o valor total de: r$ 
279.520,90 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e no-
venta centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 330/2021/CPL, Beneficiária 
- r.B.c. coMErcio aTacadiSTa dE GENEroS aliMENTicioS lTda - cNPJ: 
36.557.168/0001-40 vencedora dos itens: 04, 07, 09, 27, 28, 34, 36, 55, 
60, 62, 65, 66, 70 e 89 perfazendo o valor total de: r$ 95.093,50 (Noventa 
e cinco mil, noventa e três reais e cinquenta centavos). Vigência da ata: 12 
meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão Eletrônico nº 079/2021-
cPl/PMM. Processo licitatório nº 14.347/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE aliMENToS ESTocáVEiS Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES doS ProGraMaS E ProJEToS ViNcUladoS À 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS 
coMUNiTárioS - SEaSPac. Marabá 14/10/2021. Nadjalúcia oliveira Lima 
- secretária Municipal de assistência social, Proteção e assuntos co-
munitários - seasPac - Portaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 716598

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 057/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 16.219/2021-PMM, tipo Menor Preço, Modo de dispu-
ta aberto/Fechado. data da Sessão: 28/out/2021 - 10h00min (horário de 
Brasília). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE liMPEZa, Hi-
GiENiZaÇÃo E dESiNfEcÇÃo dE PoÇoS arTESiaNoS, coM a UTiliZaÇÃo 
dE QUÍMicoS TENSoaTiVoS E BiodEGradáVEiS, aNáliSE fÍSico-QUÍMi-

ca E BacTEriolÓGica da áGUa, dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E UNidadES dE 
ENSiNo da rEdE PÚBlica dE MaraBá/Pa. Íntegra do Edital no site www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 927862, Portal da Transparência da 
PMM/licitações ou Mural de licitações do TcM/Pa. informações: Sala da cEl/
SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, 
Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br. Georgeton R Morais - Pregoeiro.

Protocolo: 716599
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 084/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 15.068/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar E fioS 
dE SUTUra Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá/
Pa. onde sagraram-se vencedoras as empresas: GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda - cNPJ: 01.399.246/0001-40 - vencedora do item: 55 per-
fazendo o valor total de: r$ 15.089,40 (Quinze mil, oitenta e nove reais e 
quarenta centavos), d l HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
ldTa - cNPJ: 03.602.727/0001-37 - vencedora dos itens: 46, 50, 52 e 125 
perfazendo o valor total de: r$ 136.020,00 (cento e trinta e seis mil, vinte 
reais), f cardoSo E cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63 - vencedora 
dos itens: 116, 118 e 216 perfazendo o valor total de: r$ 494.190,00 (Qua-
trocentos e noventa e quatro mil, cento e noventa reais), MEdilar iMPor-
Tacao E diSTriUicao dE ProdUToS MÉdico HoSPiTalarES S/a- cNPJ: 
07.752.236/0001-23 - vencedora dos itens: 151, 153 e 155 perfazendo o va-
lor total de: r$ 1.173.150,00 (Um milhão, cento e setenta e três mil e cento e 
cinquenta reais), BraGaNTiNa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda - 
cNPJ: 07.832.455/0001-12 - vencedora do item: 119 perfazendo o valor total 
de: r$ 126.720,00 (cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais), SilVa 
E dElGado coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES EirEli 
- cNPJ: 08.393.709/0001-06 - vencedora dos itens: 14, 43, 174, 226, 244, 
245, 250, 251, 252, 253, 258, 261, 262 e 263 perfazendo o valor total de: 
r$ 51.773,20 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte 
centavos), farMacEUTica diSTriBUidora lTda - cNPJ: 10.468.162/0001-
02 - vencedora dos itens: 16, 18, 19, 20, 26, 42, 44, 45, 47, 48, 53, 77, 110, 
114, 115, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 156, 162, 163, 
164, 165, 167, 169 e 171 perfazendo o valor total de: r$ 784.190,40 (Se-
tecentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa reais e quarenta centavos), 
cirUrGica BioMEdica EirEli - cNPJ: 11.215.901/0001-17 - vencedora do 
item: 152 perfazendo o valor total de: r$ 149.500,00 (cento e quarenta e 
nove mil e quinhentos reais), diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirE-
li - cNPJ: 11.888.791/0001-54 - vencedora dos itens: 199, 200, 201, 202, 
203 e 204 perfazendo o valor total de: r$ 3.124,00 (Três mil, cento e vinte e 
quatro reais), MEdical lifE coMErcio EirEli - cNPJ: 14.425.382/0001-00 
- vencedora do item: 173 perfazendo o valor total de: r$ 88.500,00 (oitenta 
e oito mil e quinhentos reais), ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS lTda - cNPJ: 16.647.278/0001-95 - vencedora dos itens: 28, 159 e 194 
perfazendo o valor total de: r$ 8.458,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta 
e oito reais), c. c. ViEira & MoraiS NETo lTda - cNPJ: 17.033.801/0001-
56 - vencedora dos itens: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 22, 23, 24, 25, 
27, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 54, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 107, 108, 111, 112, 120, 121, 122, 127, 128, 130, 132, 135, 144, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
195, 196, 197, 198, 207, 215, 221, 223, 225, 228, 229, 231, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 247, 248, 259, 260, 264 e 265 perfazendo o valor total de: 
r$ 1.552.514,90 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhen-
tos e quatorze reais e noventa centavos), UNidaS MEdical iMPorTacao E 
EXPorTacao lTda - cNPJ: 17.094.914/0001-61 - vencedora dos itens: 30, 
31, 34 e 35 perfazendo o valor total de: r$ 96.000,00 (Noventa e seis mil 
reais), HoSPMEd coMErcio EirEli - cNPJ: 18.224.182/0001-40 - vencedo-
ra dos itens: 140 e 141  perfazendo o valor total de: r$ 18.000,00 (dezoi-
to mil reais),  alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda - cNPJ: 
21.581.445/0001-82 - vencedora dos itens: 67, 72, 75, 113, 133, 168, 170, 
172 e 222 perfazendo o valor total de: r$ 855.277,50 (oitocentos e cinquenta 
e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), P G liMa 
coM EirEli - cNPJ: 23.493.764/0001-61 - vencedora dos itens: 157, 158, 
191, 192, 193, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 224, 
246 e 249 perfazendo o valor total de: r$ 133.349,40 (cento e trinta e três 
mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos ),  iNSTrUMEd 
iNSTrUMENToS MEdicoS HoSPiTalarES EirEli - cNPJ: 24.626.549/0001-
54 - vencedora dos itens: 01, 29, 49, 51, 65, 68, 76, 106, 117, 123, 124, 
126, 166 e 257 perfazendo o valor total de: r$ 434.705,00 (Quatrocentos e 
trinta e quatro mil, setecentos e cinco reais), MEdEVicES ProdUToS MEdi-
coS E HoSPiTalarES lTda - cNPJ: 24.774.241/0001-56 - vencedora dos 
itens: 33 e 237 perfazendo o valor total de: r$ 25.915,00 (Vinte e cinco mil, 
novecentos e quinze reais), JBl SErVicoS E diSTriBUidora dE MaTErial 
MEdico HoSP. - cNPJ: 31.636.399/0001-25 - vencedora dos itens: 160 e 
161 perfazendo o valor total de: r$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), 
aTiVidadE coMErcio dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda - cNPJ: 33.772.464/0001-75 - vencedora dos itens: 40, 56, 57, 58, 
59, 131, 142, 230 e 254  perfazendo o valor total de: r$ 252.450,60 (duzen-
tos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centa-
vos), dlM HoSPiTalar EirEli - cNPJ: 34.186.181/0001-04 - vencedora dos 
itens: 232, 233, 234, 235 e 236 perfazendo o valor total de: r$ 46.083,80 
(Quarenta e seis mil, oitenta e três reais e oitenta centavos), loBaTo co-
MErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda - cNPJ: 34.875.727/0001-34 
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-vencedora dos itens: 60, 61, 62, 63, 190, 255, e 256 perfazendo o valor 
total de: r$ 22.569,10 (Vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e nove re-
ais e dez centavos), HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS 
lTda - cNPJ: 36.028.477/0001-22 - vencedora dos itens: 15, 104, 105, 129, 
136, 148, 154 e 227 perfazendo o valor total de: r$ 223.439,92 (duzentos 
e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois cen-
tavos), aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda - cNPJ: 
37.556.213/0001-04 - vencedora dos itens: 11, 12, 13, 17 e 21 perfazendo 
o valor total de: r$ 7.323,60 (Sete mil, trezentos e vinte e três reais e ses-
senta centavos), J l doS SaNToS coMErcio dE ProdUToS HoSPiTala-
rES - cNPJ: 83.880.294/0001-10 - vencedora dos itens: 95, 10, 214 e 217 
perfazendo o valor total de: r$ 13.341,70 (Treze mil, trezentos e quarenta e 
um reais e setenta centavos), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927495. Marabá 11/10/2021. irizan silva - secretário Municipal de saú-
de - sMs - Portaria nº 3554/2021-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 104/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 19.194/2021-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS Para rEaliZaÇÃo dE TESTES iMU-
NoHEMaTolÓGicoS coM cESSÃo EM rEGiME dE coModaTo dE EQUi-
PaMENToS (cENTrÍfUGa, iNcUBadora, PiPETador E oUTroS) a fiM dE 
SUPrir aS NEcESSidadES da aGÊNcia TraNSfUSioNal do HoSPiTal 
MaTErNo iNfaNTil. onde sagrou vencedora a empresa: EXPaNSÃo diaG-
NÓSTicoS lTda - cNPJ: 04.365.798/0001-26 - vencedora do lote Único: 01 
perfazendo o valor total de: r$ 89.305,48 (oitenta e nove mil trezentos e cin-
co reais e quarenta e oito centavos), pelo que HOMOLOGO o resultado final. 
UaSG: 927495. Marabá 11/10/2021. irizan silva - secretário Municipal 
de saúde - sMs - Portaria nº 3554/2021-GP.

Protocolo: 716600

coNtrato Nº 420/2021-FMs/PMM 
Processo adMiNistratiVo Nº 15.067/2021-PMM 

Pregão Eletrônico n° 087/2021-CPL/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de Meios auxiliares de locomoção, Equipamentos e aparelhos para aten-
der os pacientes com dificuldades de locomoção cadastrados no Serviço Social 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marabá. Marca MÉdica 
coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 11.872.351/0001-09 
no Valor:  r$ 18.000,00 (dezoito Mil reais), dotações orçamentárias: 10 301 
0082 2.344 aquisição de Material de Serviço Social Emenda imposta Verea-
dora irismar, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente. data da assinatura: 13/10/2021. Valmir silva Moura - secre-
tário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 716601

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato ao coNtrato Nº 409/2021/seMad, PreGÃo PreseN-
ciaL srP Nº 013/2021-ceL/seVoP/PMM, gerado em função do Proces-
so licitatório nº 2.535/2021-/PMM, objeto: prestação de serviço em arbitra-
gem esportivas, destinados a atender as necessidades dos eventos esportivos 
realizados pela secretaria municipal de esporte e lazer da secretaria municipal 
de esporte e lazer. Empresa: S & a iMPacTUS coNSTrUÇÕES dE Edifi-
cioS SolUÇoES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 05.423.002/0001-07; Valor r$ 
18.650,00 (dezoito mil e seiscentos reais), assinatura 14/10/2021 Vigência: 
31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 397/2021/seMad 
Processo administrativo nº 11.464/2021-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 029/2021-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 056/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aquisição de materiais esportivos - para Secretaria Municipal de Esporte e 
lazer. Empresa: V G dE SoUSa fErrEira - cNPJ: 23.912.114/0001-03; Va-
lor r$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), assinatura 11/10/2021 Vigência: 
31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 411/2021/seMad 
Processo administrativo nº 16.638/2021/PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 092/2021/cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 317/2021-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE TaNQUE, alE-
ViNoS E raÇÃo para atender o projeto de piscicultura da Secretaria Munici-
pal de agricultura. Empresa: S & a iMPacTUS coNSTrUcao dE EdificioS, 
SolUcoES E SErVicoS EirEli, cNPJ sob o nº 05.423.002/0001-07; Valor 
r$ 114.209,00 (cento e quatorze mil e duzentos e nove reais), assinatura 
14/10/2021 Vigência: 31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato ao coNtrato Nº 407/2021/seasP 

Processo administrativo nº 21.452/2021/PMM, autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 035/2021/cEl/SEVoP/PMM, objeto: SEr-
ViÇoS dE laNTErNaGEM E PiNTUra dE VEÍcUloS coM MaTErial iNclUSo, 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTE-
ÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS. Empresa: l. a. QUEiroZ EirEli, cNPJ sob 
o nº 34.791.063/0001-25; Valor r$ 75.625,00 (setenta e cinco mil e seiscentos 
e vinte e cinco reais), assinatura 14/10/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia 
oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL
eXtrato ao coNtrato Nº 405/2021/sMsi

Processo administrativo nº 13.856/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 034/2021-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 055/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES (TiPo MarMiTEX), Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNÇa iNSTiTUcioNal. 
Empresa: dEliciaS E SaBorES lTda, cNPJ: 29.490.960/0001-69; Valor r$ 
65.072,40 (sessenta e cinco mil, setenta e reais e quarenta centavos), assina-
tura 11/10/2021 Vigência: 31/12/2021. Jair Barata Guimarães secretário 
de Segurança Institucional

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 404/2021/seVoP 

Processo nº 1.995/2021/PMM, autuado na modalidade coNcorrÊNcia 
(SrP) Nº 002/2021-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
nº 046/2021/cEl/SEVoP/PMM, objeto: locação de Maquinas e Veículos, para 
atender as necessidades da Secretaria de Viação e obras PUBlicaS. Empresa: 
dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - cNPJ 07.506.424/0001-71; Valor 
r$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), assinatura 14/10/2021 Vigên-
cia: 31/12/2021. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 716602

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao coNViTE Nº 014/2021-cEl/SEVoP/
PMM, Processo n° 17.112/2021-PMM, objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo dE oBra dE drENaGEM NaS rUaS 
alaMEda 01 E 02 - Bairro liBErdadE - NÚclEo cidadE NoVa (MaraBá 
- Pa), conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa 
coNSTrUTora VlM lTda - cNPJ: 09.269.899/0001-17, vencedora com o 
Valor ToTal: r$ 227.163,69. assinatura: em 14/10/2021, secretário Mu-
nicipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 716605

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia (SrP) Nº 010/2021-
cEl/PMM, Processo n° 14.514/2021-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE PEQUENoS rEParoS doS PrÉdioS PÚBlicoS da SaÚdE 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudica-
do e Homologado a empresa: Md SErViÇoS E ENGENHaria lTda, cNPJ: 
19.969.637/0001-19, vencedora com o valor GloBal r$ 2.626.499,99. as-
sinatura: em 13/10/2021, secretário Municipal de saúde - Valmir silva 
Moura - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Ata de Registro de Preços n° 073/2021/CEL/SEVOP/PMM. origem: coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 010/2021-cEl/PMM, Processo n° 14.514/2021-PMM, 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE PEQUENoS rEParoS doS PrÉdioS 
PÚBlicoS da SaÚdE do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, a empresa: Md SEr-
ViÇoS E ENGENHaria lTda, cNPJ: 19.969.637/0001-19, vencedora com 
o valor GloBal r$ 2.626.499,99. assinatura: em 14/10/2021, secretário 
Municipal de saúde - Valmir silva Moura - secretário.

Protocolo: 716606

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 045/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 15.841/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E 
corrETiVa coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS dE cENTraiS dE ar coNdicio-
Nado Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETária MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaS-
Pac E daS UNidadES ViNcUladaS, conforme Edital e seus anexos. Ho-
mologado a empresa BrUNo araUJo doS PaSSoS - BEMfrio, cNPJ nº 
26.077.955/0001-30, vencedora do lote 01 no valor total de r$ 255.553,00 
(duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais). Pelo 
que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 13.10.2021, Nadjalúcia oli-
veira Lima - secretaria Municipal de assistência social, Proteção e 
assuntos comunitários - seasPac.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Ata de Registro de Preço Nº 074/2021-CEL/SEVOP/PMM. origem: refe-
rente ao PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 045/2021-cEl/SEVoP/PMM, Processo 
n° 15.841/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM rEPoSiÇÃo 
dE PEÇaS dE cENTraiS dE ar coNdicioNado Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETária MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo 
E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E daS UNidadES ViNcUladaS, 
conforme Edital e seus anexos. EMPrESa: BrUNo araUJo doS PaSSoS - 
BEMfrio, cNPJ nº 26.077.955/0001-30, vencedora do lote 01 no valor total 
de r$ 255.553,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta 
e três reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de assistência Social, 
Proteção E assuntos comunitários - SEaSPac. Vigência: 12 meses. assina-
tura: 13.10.2021. Nadjalúcia oliveira Lima - secretária Municipal de 
assistência social, Proteção e assuntos comunitários - seasPac.
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eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
051/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 18.889/2021-PMM -cEl/SE-
VoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
PEÇaS dE rEPoSiÇÃo E UTENSilioS Para oficiNa MEcÂNica, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo 
PUBlica - SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos; Homologado as 
empresas alVorada coMErcio dE MaQUiNaS E fErraMENTaS lTda, 
cNPJ: 27.414.742/0001-10, vencedora dos lotes 01 no valor total de r$ 
223.799,17 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais e 
dezessete centavos) e ElETro forTE coMErcio VarEJiSTa dE MaTEriaiS 
ElETricoS EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62, vencedora do lote 02 no 
valor total de r$ 60.790,00 (sessenta mil setecentos e noventa reais). Pelo 
que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 07.10.2021, Fabio cardoso 
Moreira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas - seVoP.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Ata de Registro de Preço Nº 071/2021-CEL/SEVOP/PMM. origem: re-
ferente ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 051/2021-cEl/SEVoP/PMM, Pro-
cesso n° 18.889/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE rEPoSiÇÃo E UTENSilioS Para 
oficiNa MEcÂNica, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - PMM, conforme Edital e 
seus anexos; as EMPrESaS: alVorada coMErcio dE MaQUiNaS E fErra-
MENTaS lTda, cNPJ: 27.414.742/0001-10, vencedora dos lotes 01 no valor 
total de r$ 223.799,17 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e 
nove reais e dezessete centavos) e ElETro forTE coMErcio VarEJiSTa 
dE MaTEriaiS ElETricoS EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62, vencedora 
do lote 02 no valor total de r$ 60.790,00 (sessenta mil setecentos e noventa 
reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - 
SEVoP. Vigência: 12 meses. assinatura: 13.10.2021. Fabio cardoso Morei-
ra - secretário Municipal de Viação e obras Públicas - seVoP.

Protocolo: 716607

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 012/2021-seMGa

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES 
E MarMiTEX, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS daS SEcrETariaS: SEM-
Ga, fMS E fMaS. disponibilidade do Edital 15/10/2021 no endereço www.
mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início 
da entrega de propostas: 15/10/2021. abertura das propostas: 27/10/2021 
as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal
decreto 008/2021

Protocolo: 716609

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 005/2021-FMs
oBJETo: aQUiSiÇÃo do rESTaNTE doS EQUiPaMENToS E MaTErial PEr-
MaNENTE Para coNTEMPlar a UNidadE BáSica dE SaÚdE do iGaraPÉ 
do PiraNHa E da ESf BaiXa da oNÇa. disponibilidade do Edital 15/10/2021 
no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 15/10/2021. abertura das propostas: 
28/10/2021 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal
decreto 008/2021

Protocolo: 716610
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 53/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para Serviços de 
Transporte escolar dos alunos da Educação Básica da rede Municipal e Es-
tadual, e atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Mu-
nicípio de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data da abertu-
ra: 28/10/2021 ás 09h00minmin. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 716611

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL n° 9/2021-00067 

Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
objeto: Eventual contratação de empresa para prestação de serviços de ma-
nutenção corretiva e preventiva, serviços de torno e solda e serviços de ma-
nutenção de feixe de molas nos equipamentos e veículos pertencentes a frota 
da Prefeitura Municipal de Paragominas. data de abertura: 03/11/2021 as 
09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 12h e das 14h as 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Paragomi-
nas/Pa, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 15/10/2021.Thiago 
Gonçalves da Mota - Pregoeiro. Portaria n° 060/2021-GPP.

Protocolo: 716612

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de reaBertUra
PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-068PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do fundo 
Municipal de Turismo, mediante a Pregoeira devidamente designada, torna 
público que fica REABERTO o presente processo, com a sessão marcada para 
às 09:00 horas do dia 03 de Novembro de 2021, onde será dado continuidade 
aos trabalhos referentes à licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
068/2021-PMP, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para 
registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimen-
to de material gráfico turístico para atendimento da demanda da Secretaria 
Municipal de Turismo SEMTUr, no âmbito do Município de Parauapebas, Es-
tado do Pará.

ParaUaPEBaS - Pa, 14 de outubro de 2021.
MidiaNe aLVes rUFiNo LiMa

Pregoeira
Protocolo: 716361

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200307
oriGeM: coNtrato nº 20200307

dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2019-020SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: r. M. aBdalla.
oBJETo: coNSTrUÇÃo do cENTro TEcNolÓGico dE aPoio a aGricUlTU-
ra faMiliar - cETaf, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.420.515,71 (dois milhões, quatrocentos 
e vinte mil, quinhentos e quinze reais e setenta e um centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 10 de agosto de 2020 a 05 de agosto de 
2021
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 10 de agosto de 2020 a 02 de abril 
de 2022
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 1º Tac: 21 de dezembro de 2021
PraZo adiTado No 1º Tac: Na ViGENcia 240(duzentos e quarenta) dias 
(05 de agosto de 2021 a 02 de abril de 2022) e Na EXEcUÇÃo de 27(vinte e 
sete) dias (21 de dezembro de 2021).
daTa do adiTiVo: 22/07/2021

Protocolo: 716457

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200307
oriGeM: coNtrato nº 20200307

dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2019-020SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: r. M. aBdalla.
oBJETo: coNSTrUÇÃo do cENTro TEcNolÓGico dE aPoio a aGricUlTU-
ra faMiliar - cETaf, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.420.515,71 (dois milhões, quatrocentos 
e vinte mil, quinhentos e quinze reais e setenta e um centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 10 de agosto de 2020 a 05 de agosto de 2021
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 2.817.882,37 (dois milhões, oitocen-
tos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterada.
PraZo dE EXEcUÇÃo aPÓS 2º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 2º Tac: iTENS do coNTraTo: r$ 38.281,49 (Trinta e 
oito mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), iTENS 
NoVoS: r$ 209.679,97 (duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e nove 
reais e noventa e sete centavos).
daTa do adiTiVo: 22/07/2021

Protocolo: 716458
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210553

oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-052PMP
coNTraTaNTE SEcrETaria ESPEcial dE GoVErNo
coNTraTada(o) daTaWaY TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda
oBJETo aquisição de licença de Uso Perpétuo de Solução analítica integrada 
de Processamento Preditivo, Estatística e Mineração de dados (composto por 
um conjunto de 32 núcleos de processamento), com garantia de atualização e 
suporte técnico do fabricante durante toda a vigência contratual; Serviços de 
instalação, configuração, customização, testes e documentação da implanta-
ção desta solução, com transferência de conhecimento, Treinamento Especia-
lizado, e Serviços Técnicos Especializados para atendimento, sob demanda, 
para atender ao ambiente computacional e de negócios da Prefeitura de Mu-
nicipal de Parauapebas.
Valor ToTal r$ 14.158.086,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e oito 
mil, oitenta e seis reais).
ViGÊNcia 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura das partes
daTa da EMiSSÃo 01 de outubro de 2021

Protocolo: 716460

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210536
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-006PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ

finalidade: Que terá por objeto, registro de preço para contratação de em-
presa especializada para fornecimento de materiais equipamentos de prote-
ção individual (epi’s), para serem utilizados nas demandas e necessidades dos 
seus colaboradores em serviços de responsabilidade da secretaria de obras- 
SEMoB, desta prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-006PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-006PMP, conforme abaixo:
Empresa: E c  dE  SoUSa EMPrEENdiMENToS EirEli; c.N.P.J. nº 
14.711.641/0001-69, estabelecida à r l 89 QUadra079 lT028 ENTrE rUaS 
10 E 11,  UNiÃo,  Parauapebas  Pa,  (094)  98405-1010,  representada  nes-
te  ato  pelo  Sr(a).  EValdo coSTa dE SoUSa, c.P.f. nº 262.053.002-49, 
r.G. nº 1439946 SSP Pa.
iTEM 00001 00006 00009 00010 00011 00014 00015 00016 00019 00023 00024
Valor ToTal r$ 53.939,50
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 28 de setembro de 2021

Protocolo: 716461

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210519
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-059PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ

finalidade: Que terá por objeto, rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE TiJolo dE Barro co-
Zido, TiPo fUrado, dE 8 fUroS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNici-
Pal dE oBraS SEMoB, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-059PMP.
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS.
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-059PMP, conforme abaixo:
Empresa: WaMiX SErViÇoS ElETricoS E coMErcio EirEli; c.N.P.J. nº 
30.179.472/0001-14, estabelecida à rUa TailÂNdia, S/Nº, QUadra 13, 
loTE 25, loTEaMENTo rESidENcial liNHa VErdE, Parauapebas Pa, repre-
sentada neste ato pelo Sr(a). aNToNio WaNToildo alMEida rodriGUES, 
c.P.f. nº 279.350.862-49, r.G. nº 1742417 Pc Pa.
iTEM 00001 00002 00003
Valor ToTal r$ 122.075,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 20 de setembro de 2021.

Protocolo: 716462

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 078/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-078PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do fundo 
Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna pú-
blico que às 09:00 horas do dia 03 de Novembro de 2021, fará realizar licita-
ção na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br, para registro de Preços para contratação de empresa para 
aquisição de toners, refis de tinta das cores preta, magenta, ciano, amarelo e 
cartuchos das cores preto e colorido, além de serviços de recarga dos toners 
e cartuchos das diversas impressoras pertencentes à Secretaria Municipal de 
Saúde, no Município de Parauapebas, 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 cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, 

localizada 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.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no 
ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 14 de outubro de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 716240

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

sessÃo de aBertUra de ProPostas coMerciais
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-004seGoV

a comissão Permanente de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS comunica a todos os interessados que a Sessão de abertura das 
Propostas comerciais referente ao processo licitatório na modalidade coN-
corrÊNcia Nº 3/2021-004SEGoV, que tem como objeto a EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE PoNTES EM coNcrETo arMado Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará, será no dia 19 
de outubro de 2021, às 09:00 horas, na Sala de reuniões da central de lici-
tações e contratos, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N, no 
município de Parauapebas, Estado do Pará.

ParaUaPEBaS - Pa, 14 de outubro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 716241

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-006seMoB

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de obras, mediante a comissão de licitação devidamente 
designada, torna público que às 09:00 horas do dia 17 de Novembro de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do tipo menor preço, 
para a contratação de empresa especializada em execução de serviços de 
drenagem, terraplanagem e pavimentação em blocos de concreto intertrava-
dos nas ruas do Bairro Betânia, Município de Parauapebas, Estado do Pará, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependên-
cias da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, 
localizada 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/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou do Portal do 
TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 14 de outubro de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 716242

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20180483
oriGeM: coNtrato nº 20180483

dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2018-001SEMEl
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS-SEMEl
coNTraTada: dioS & caMilo lTda.
oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl localiZado No coMPlEXo VS-10, SiTU-
ado Na ESQUiNa coM a rUa JoSÉ Maria caETaNo, QUadra 05, loTES 
1,2,3,4,5 E 15 (ESQUiNa E MEia QUadra-fUNdoS coM a rUa oPala), 
Bairro Morada NoVa, oNdE SErá iMPlaNTado UM Polo dE dESEN-
VolViMENTo do ProJETo EdUcaNdo PElo ESPorTE - PrEParaNdo Para 
Vida, NESTE MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 11 de outubro de 2018 a 11 de outubro 
de 2019.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: r$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e 
quatro mil reais).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 3º Tac: 11 de outubro de 2018 a 11 de 
outubro de 2022.
Valor adiTado No 3º Tac: r$ 156.000,00(cento e cinquenta e seis mil re-
ais) E o PraZo dE 12(doze) MESES (11 de outubro de 2021 a 11 de outubro 
de 2022).
daTa do adiTiVo: 08/10/2021.

Protocolo: 716488

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso de errata de editaL

Pregão presencial nº 9/2021-0027
reGistro de PreÇos para contratação de empresa para prestação de ser-
viços continuados de transporte escolar com a utilização de veículos tipo ôni-
bus, Micro-ônibus e van com condutor, destinados ao transporte de alunos da 
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educação básica e ensino médio da zona rural para zona urbana durante o ano 
letivo no Município de Piçarra-Pa. aViSo: o Pregoeiro comunica aos interes-
sados na licitação em epígrafe que foi realizada a alteração do edital, relativa 
aos (item 8.1.4, alinhas e, f, g, h, i, j), onde os mesmo serão exigidos, apenas 
no ato da assinatura do contrato. Por se tratar de modificação estritamente 
procedimental e de caráter geral, sem qualquer impacto sobre a formulação 
de propostas ou habilitação sobre a abrangência de participação no certame, 
torna-se despicienda a devolução de prazo. deste modo, a abertura da sessão 
pública fica designada para o dia 15/10/2021 às 08:30 horas.
informações e editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n 
centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com.

fone: 94 3422-1341
EDER RABELO-Pregoeiro

Protocolo: 716614
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aVisos de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 035/2021. objeto: registro de Preços Para aquisição de peças para as 
Maquinas Pesadas que Estão a Serviço da Sec. Mun. de infraestrutura. Tipo 
menor preço por lote. a audiência pública ocorrerá no dia 27/10/2021, às 
14h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. a integra do edital poderá 
ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do Município 
https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.
a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 036/2021. objeto: registro de Preços Para contratação de Empre-
sa Para fornecimento de Peças os Veiculos a Serviço da Semed/fundeb, da 
Sec. Mun. de agricultura, Sec. Mun. de Meio ambiente e Gabinete/PMP. Tipo 
menor preço por lote. a audiência pública ocorrerá no dia 27/10/2021, às 
17h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. a integra do edital poderá 
ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do Municí-
pio https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. shayane Nayara Farias 
Kostov - Pregoeira Oficial.

aViso de aLteraÇÃo 
coNtrato Nº 20210215 

Processo iNeXiGiBiLidade 004/2021, publicado no d.o.U seção 3 
pág. 290  e doE/Pa pág. 97 em 13/10/2021. No QUe se LÊ 07 de outubro 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 07 de outubro de 
2021. Leia-se 14 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da 
assinatura: 14 de outubro de 2021. Leila raquel Possimoser - Prefeita 
Municipal de Placas.

Protocolo: 716616
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL 
de saNta BÁrBara do ParÁ

retiFicaÇÃo - aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 29 de setembro de 2021 na pag. 102, Edi-
ção 34.715, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0052/2021.
oNde se LÊ: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 11 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs.
Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 25 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 13:30hs.

Protocolo: 716619

PreFeitUra MUNiciPaL 
de saNta BÁrBara do ParÁ

retiFicaÇÃo - 
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura informa que no dia 29 de setembro de 2021 na pag. 102, Edi-
ção 34.715, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0031/2021.
oNde se LÊ: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 11 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 08:00hs.
Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 18 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 08:00hs.

Protocolo: 716617

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 32/2021-PMsiP
a prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que reali-
zará licitação objetivando aquisição de equipamentos odontológicos, material 
permanente e material de informática para equipar as seguintes unidades de 
saúde: ESf americano, ESf Jardim das acácias, aSf Novo Horizonte, ESf Sa-
grada família, ESf Santa rita de cássia, ESf Triângulo e ESf Santa lúcia, com 
recursos oriundos de emenda parlamentar-proposta nº11745.308000/1200-
02; sessão pública: 27 de outubro de 2021, às 10hs, horário de Brasília, 
www.comprasnet.gov.br, edital disponível: endereço eletrônico: http://www.
comprasnet.gov.br (UaSG 455288) e TcMPa - informações e-mail: pregoei-
ropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
Pregoeiro

Protocolo: 716333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 162/2021 - 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 a aquisição de Equipamentos de Ponto Eletrônico 
(Relógio de Ponto), Com no-Break e Software Para os Setoriais da Semsa, 
para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. larissa Martins olivei-
ra - Matrícula 82964, cPf: 015.957.772-10e rG: 6740820 - SSP/Pa. Ser-
vidora da SEMSa. - cássio Eduardo Mileo antunes - Matrícula 54275, cPf: 
654.238.362-04e rG: 3297999 - SSP/Pa. Servidor da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário, bem como a Portaria nº 026/2020, publicada 
no dia 02/04/2020 no Diário Oficial nº 34167, pág. 59, protocolo 538881. 
registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 14 de 
outubro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal 
de saúde/decreto nº 744/2021 - Ga/PMs.

Protocolo: 716621

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo de PUBLicaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00049/2021

O município de São Domingos do Capim, através da pregoeira Tor-
Na nula e sem EfEiTo a publicação de aviso de licitação realizada no dia 
14/10/2021, pagina 120, diário oficial do estado nº 34.734 que objetiva o RE-
GiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE EM aTENdiMENTo a PrE-
fEiTUra, SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo, SaÚdE, aSSiSTÊNcia Social 
E fUNdoS aGrEGadoS ao MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 15/10/2021
Protocolo: 716623

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00048/2021
O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna públi-
co a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada 
no dia 14/10/2021, PAGINA 120 do Diário Oficial Do Estado Nº 34.734, que 
objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇao 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE forNEciMENTo dE liNK dE 
iNTErNET EM aTENdi MENTo a PrEfEiTUra E SEcrETariaS do MUNiciPio 
dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa. oNde se LÊ: a abertura será do dia 
26/10/2021 às 08:00 horas; Leia-se: a abertura será do dia 27/10/2021 às 
08:00 horas, continuando inalterada as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 23/03/2021
Protocolo: 716625
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.041-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 26/10/2021, às 08:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.041-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aQUiSiÇÃo dE 01 (UM) TraTor aGrÍcola 
aTENdEr a 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 lici-
tações do TcM-Pa.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.042-PMsJa srP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 26/10/2021, às 08:40h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.042-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
aQUiSiÇÃo dE diSco rEcorTado 26X6,0, Para aTENdEr a PrEfEiTU-
ra dE SÃo JoÃo 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: 716627

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo 

Pregão Eletrônico SRP nº 049/2021, tipo menor preço por item. objeto: 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa objetivando 
a prestação de serviços funerários, com fornecimento de materiais (urnas) e
serviços de translado, com vista aos atendimentos das necessidades de famí-
lias carentes assistidas pela Secretaria Municipal de assistência Social. a ses-
são de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 27/10/2021 
às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldogua-
ma.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria 
de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 
12:00hs. eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 716628

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210508

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: M araUJo coMercio de PaNiFicaÇÃo eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E PaPElaria, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.574,75 (um mil, quinhentos e setenta e qua-
tro reais e setenta e cinco centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de r$ 1.574,75
ViGÊNcia...................: 23 de Setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 23 de Setembro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210509
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: M araUJo coMercio de PaNiFicaÇÃo eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E PaPElaria, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNici-
Pio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 3.062,75 (três mil, sessenta e dois reais e se-
tenta e cinco centavos)

ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.16, no valor de r$ 3.062,75
ViGÊNcia...................: 23 de Setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 23 de Setembro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210510
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: M araUJo coMercio de PaNiFicaÇÃo eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E PaPElaria, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE do MUNiciPio 
dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 412,15 (quatrocentos e doze reais e quinze centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e 
Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de r$ 412,15
ViGÊNcia...................: 23 de Setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 23 de Setembro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210511
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: M araUJo coMercio de PaNiFicaÇÃo eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E PaPElaria, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E ProMoÇÃo 
Social do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 905,35 (novecentos e cinco reais e trinta e cinco 
centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Mate-
rial de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de r$ 905,35
ViGÊNcia...................: 23 de Setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 23 de Setembro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210531
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: aNJos & aNJos Ltda - Me
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.314,50 (um mil, trezentos e quatorze reais e 
cinquenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 1.314,50
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210532
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: aNJos & aNJos Ltda - Me
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais)

ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 663,00
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210533
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: aNJos & aNJos Ltda - Me
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaU-
dE do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 2.198,50 (dois mil, cento e noventa e oito reais 
e cinquenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220001.2.031 Manutenção da Secretaria 
de Saúde e Saneamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 2.198,50
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021
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coNtrato Nº...........: 20210534
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: aNJos & aNJos Ltda - Me
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de 
r$ 986,00
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210535
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: Y M GoraYeB saNtos
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 7.231,60 (sete mil, duzentos e trinta e um reais 
e sessenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento
3.3.90.39.63, no valor de r$ 7.231,60
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210536
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: Y M GoraYeB saNtos
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.862,60 (quatro mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais e sessenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 4.862,60
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210537
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: Y M GoraYeB saNtos
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaU-
dE do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 3.992,20 (três mil, novecentos e noventa e dois 
reais e vinte centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220001.2.031 Manutenção da Secretaria 
de Saúde e Saneamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 3.992,20
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210538
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: Y M GoraYeB saNtos
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 7.545,20 (sete mil, quinhentos e quarenta e 
cinco reais e vinte centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de 
r$ 7.545,20
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210539
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: r. Prado siLVa GoLd serVice 
coMerc. eM GeraL
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 39.470,66 (trinta e nove mil, quatrocentos e 
setenta reais e sessenta e seis
centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 39.470,66
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210540
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: r. Prado siLVa GoLd serVice 
coMerc. eM GeraL
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.040,21 (quatro mil, quarenta reais e vinte e 
um centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 4.040,21
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210541
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: r. Prado siLVa GoLd serVice 
coMerc. eM GeraL
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaU-
dE do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 6.156,71 (seis mil, cento e cinquenta e seis 
reais e setenta e um centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220001.2.031 Manutenção da Secretaria 
de Saúde e Saneamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 6.156,71
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210542
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: r. Prado siLVa GoLd serVice 
coMerc. eM GeraL
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.600,76 (quatro mil, seiscentos reais e setenta 
e seis centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de 
r$ 4.600,76
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210543
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: B M PacHeco coMercio serVicos 
Pecas e acessorios eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 125,00
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021
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coNtrato Nº...........: 20210544
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: B M PacHeco coMercio serVicos 
Pecas e acessorios eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 125,00
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210546
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: B M PacHeco coMercio serVicos 
Pecas e acessorios eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 137,00 (cento e trinta e sete reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria Mu-
nicipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 137,00
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210547
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: GraFica e editora NasciMeNto eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.147,20 (um mil, cento e quarenta e sete reais 
e vinte centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 1.147,20
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210548
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: GraFica e editora NasciMeNto eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 2.483,20 (dois mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e vinte centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 2.483,20
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210549
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: GraFica e editora NasciMeNto eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaU-
dE do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 16.067,70 (dezesseis mil, sessenta e sete reais 
e setenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220001.2.031 Manutenção da Secretaria 
de Saúde e Saneamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 16.067,70
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210550
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: GraFica e editora NasciMeNto eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-

SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.500,40 (um mil, quinhentos reais e quarenta 
centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de 
r$ 1.500,40
ViGÊNcia...................: 04 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 04 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210551
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: iNFo direct coMerciaL Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.014,00 (um mil, quatorze reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 1.014,00
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210552
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: iNFo direct coMerciaL Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.944,00 (um mil, novecentos e quarenta e 
quatro reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 1.944,00
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210553
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: iNFo direct coMerciaL Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaU-
dE do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220001.2.031 Manutenção da Secretaria 
de Saúde e Saneamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 598,80
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210554
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: iNFo direct coMerciaL Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 1.092,00 (um mil, noventa e dois reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de 
r$ 1.092,00
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210555
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: LUXNorte iNdUstria, coMercio 
e serVicos Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 10.159,60 (dez mil, cento e cinquenta e nove 
reais e sessenta centavos)
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ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 10.159,60
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210556
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: LUXNorte iNdUstria, coMercio 
e serVicos Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 5.079,80 (cinco mil, setenta e nove reais e oi-
tenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 5.079,80
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210557
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: LUXNorte iNdUstria, coMercio 
e serVicos Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaU-
dE do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 5.079,80 (cinco mil, setenta e nove reais e oi-
tenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220001.2.031 Manutenção da Secretaria 
de Saúde e Saneamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 5.079,80
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210558
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: LUXNorte iNdUstria, coMercio 
e serVicos Ltda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 10.159,60 (dez mil, cento e cinquenta e nove 
reais e sessenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de 
r$ 10.159,60
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210559
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
coNtratada(o).....: rB coMUNicacao VisUaL eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 8.000,00
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210560
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: rB coMUNicacao VisUaL eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 4.000,00
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210561
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: rB coMUNicacao VisUaL eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaU-
dE do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.101220001.2.031 Manutenção da Secretaria 
de Saúde e Saneamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de r$ 4.000,00
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210562
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL do traBaLHo 
e ProMoÇÃo sociaL
coNtratada(o).....: rB coMUNicacao VisUaL eireLi
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEc ESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Tra-
BalHo E ProMoÇÃo Social do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de 
r$ 8.000,00
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2021

Protocolo: 716629

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0607001-srP

o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-0607001-SrP, objeto rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico E iNSUMoS HoS-
PiTalarES, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE SaÚdE do 
MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU., lavrado em favor das Empresas: alTaMEd diS-
TriBUidora dE MEdicaMENToS lTda - ME; c.N.P.J. nº 21.581.445/0001-
82, no valor: r$ 1.989.317,14 (Hum milhão, novecentos e oitenta e nove mil, 
trezentos e dezessete reais, quatorze centavos);BraGaNTiNa diSTriBUido-
ra dE MEdicaMENToS lTda; c.N.P.J. nº 07.832.455/0001-12, no valor: r$ 
98.972,40 (Noventa e oito mil, novecentos e setenta e dois reais, quarenta 
centavos); E M dE f GUiMarÃES; c.N.P.J. nº 05.966.522/0001-66, no valor: 
r$ 2.018.076,60 (dois milhões, dezoito mil, setenta e seis reais, sessenta 
centavos); M B dE araUJo XaViEr-MBX Prod. MÉdicoS HoSP. E odoN-
ToloGicoS; c.N.P.J. nº 37.205.854/0001-14, no valor: r$ 25.000,00 (Vinte 
e cinco mil reais); PolYMEdH. EirEli - EPP; c.N.P.J. nº 63.848.345/0001-
10, no valor: r$ 5.600.564,62 (cinco milhões, seiscentos mil, quinhentos e 
sessenta e quatro reais, sessenta e dois centavos); r c ZaGallo MarQUES 
& cia lTda; c.N.P.J. nº 83.929.976/0001-70, no valor: r$ 29.050,00 (Vinte 
e nove mil, cinquenta reais); S. V. BraGa iMPorTadora EirEli; c.N.P.J. 
nº 30.888.187/0001-72, no valor: r$ 1.187.955,60 (Hum milhão, cento e 
oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, sessenta centavos); 
Vida BioTEcNoloGia lTda; c.N.P.J. nº 11.308.834/0001-85, no valor: r$ 
53.500,00 (cinquenta e três mil, quinhentos reais).

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-1106001-srP
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-1106001-SrP, objeto aQUiSi-
ÇÃo dE EQUiPaMENToS Para a iNSTalaÇÃo dE 04 (QUaTro) lEiToS dE 
SEMi UTi Para aSSiSTÊNcia rESPiraTÓria dE PaciENTES iNTErNadoS 
coM SiNToMaS GraVES dE coVid-19, lavrado em favor das Empresas: E M 
dE f GUiMarÃES; c.N.P.J. nº 05.966.522/0001-66, no valor: r$ 159.185,03 
(cento e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais, três centavos);  
BElMEdical coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda; c.N.P.J. nº 
12.735.479/0001-93, no valor: r$ 296.551,00 (duzentos e noventa e seis 
mil, quinhentos e cinquenta e um reais);  MTB TEcNoloGia lTda; c.N.P.J. 
nº 01.405.834/0001-40, no valor: r$ 22.000,00 (Vinte e dois mil); THiaGo 
S SoUZa EirEli; c.N.P.J. nº 24.302.801/0001-70, no valor: r$ 133.612,83 
(cento e trinta mil, seiscentos e doze reais, oitenta  e três centavos).

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0909001-srP
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-0909001-SrP, objeto rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE aEroNaVE MoNoMoTor coNVENcio-
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Nal, Para SErViÇoS dE TraNSPorTE dE PaciENTES EM UTi aÉrEa, EM 
caráTEr dE UrGÊNcia E/oU EMErGÊNcia, Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ aÇU, lavrado em favor da 
Empresa:  SaNTarEM TaXi aErEo lTda; c.N.P.J. nº 10.626.900/0001-00, 
no valor: r$ 1.440.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e quarenta mil reais).

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-1708001-srP
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homolo-
gação do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-1708001-SrP, objeto: 
o forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE iNforMaTica Para iNforMa-
TiZaÇÃo daS EQUiPES dE SaÚdE da faMÍlia E EQUiPES dE aTENÇÃo 
PriMária, Por MEio da iMPlEMENTaÇÃo dE ProNTUário ElETrÔNico., 
lavrado em favor das Empresas:  iNforTEcH coMErcio E SErViÇoS dE iN-
forMaTica EirEli; c.N.P.J. nº 16.914.974/0001-10,no valor: r$ 31.860,00 
(Trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais); SPEEdNET EirEli; c.N.P.J. nº 
17.574.884/0001-90, no valor: r$ 27.888,00 (Vinte e sete mil, oitocentos e 
oitenta e oito reais); Via NoViTa lTda; c.N.P.J. nº 04.447.180/0001-05, r$ 
16.800,00 (dezesseis mil, oitocentos reais).

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-0607001-arP

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0607001-srP
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico E 
iNSUMoS HoSPiTalarES, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU., assinatura da ata: 08 de Setem-
bro de 2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresas 
adjudicadas e homologadas: : alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS lTda - ME; c.N.P.J. nº 21.581.445/0001-82, no valor: r$ 1.989.317,14 
(Hum milhão, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e dezessete re-
ais, quatorze centavos);BraGaNTiNa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda; c.N.P.J. nº 07.832.455/0001-12, no valor: r$ 98.972,40 (Noventa e 
oito mil, novecentos e setenta e dois reais, quarenta centavos); E M dE f 
GUiMarÃES; c.N.P.J. nº 05.966.522/0001-66, no valor: r$ 2.018.076,60 
(dois milhões, dezoito mil, setenta e seis reais, sessenta centavos); M B dE 
araUJo XaViEr-MBX Prod. MÉdicoS HoSP. E odoNToloGicoS; c.N.P.J. 
nº 37.205.854/0001-14, no valor: r$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais); 
PolYMEdH. EirEli - EPP; c.N.P.J. nº 63.848.345/0001-10, no valor: r$ 
5.600.564,62 (cinco milhões, seiscentos mil, quinhentos e sessenta e quatro 
reais, sessenta e dois centavos); r c ZaGallo MarQUES & cia lTda; c.N.P.J. 
nº 83.929.976/0001-70, no valor: r$ 29.050,00 (Vinte e nove mil, cinquenta 
reais); S. V. BraGa iMPorTadora EirEli; c.N.P.J. nº 30.888.187/0001-72, 
no valor: r$ 1.187.955,60 (Hum milhão, cento e oitenta e sete mil, nove-
centos e cinquenta e cinco reais, sessenta centavos); Vida BioTEcNoloGia 
lTda; c.N.P.J. nº 11.308.834/0001-85, no valor: r$ 53.500,00 (cinquenta e 
três mil, quinhentos reais).

ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-1106001-arP
PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-1106001-srP

objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para a iNSTalaÇÃo dE 04 (QUa-
Tro) lEiToS dE SEMi UTi Para aSSiSTÊNcia rESPiraTÓria dE PaciEN-
TES iNTErNadoS coM SiNToMaS GraVES dE coVid-19. assinatura da ata: 
17 de Setembro de 2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. 
Empresas adjudicadas e homologadas: : E M dE f GUiMarÃES; c.N.P.J. nº 
05.966.522/0001-66, no valor: r$ 159.185,03 (cento e cinquenta e nove 
mil, cento e oitenta e cinco reais, três centavos);  BElMEdical coMErcio 
dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda; c.N.P.J. nº 12.735.479/0001-93, no 
valor: r$ 296.551,00 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta 
e um reais);  MTB TEcNoloGia lTda; c.N.P.J. nº 01.405.834/0001-40, no 
valor: r$ 22.000,00 (Vinte e dois mil); THiaGo S SoUZa EirEli; c.N.P.J. nº 
24.302.801/0001-70, no valor: r$ 133.612,83 (cento e trinta mil, seiscentos 
e doze reais, oitenta  e três centavos).

ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-0909001-arP
PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-0909001-srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE aEroNaVE MoNoMoTor 
coNVENcioNal, Para SErViÇoS dE TraNSPorTE dE PaciENTES EM UTi 
aÉrEa, EM caráTEr dE UrGÊNcia E/oU EMErGÊNcia, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ aÇU. assina-
tura da ata: 28 de Setembro de 2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar 
da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: SaNTarEM TaXi aErEo 
lTda; c.N.P.J. nº 10.626.900/0001-00, no valor: r$ 1.440.000,00 (Hum mi-
lhão, quatrocentos e quarenta mil reais).

ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-1708001-arP
PreGÃo eLetrÔNico nº 9/2021-1708001-srP

objeto: o forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE iNforMaTica Para 
iNforMaTiZaÇÃo daS EQUiPES dE SaÚdE da faMÍlia E EQUiPES dE 
aTENÇÃo PriMária, Por MEio da iMPlEMENTaÇÃo dE ProNTUário 
ElETrÔNico,. assinatura da ata: 30 de Setembro de 2021. Vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. Empresas adjudicadas e homologadas: 
iNforTEcH coMErcio E SErViÇoS dE iNforMaTica EirEli; c.N.P.J. nº 
16.914.974/0001-10,no valor: r$ 31.860,00 (Trinta e um mil, oitocentos e 
sessenta reais); SPEEdNET EirEli; c.N.P.J. nº 17.574.884/0001-90, no va-
lor: r$ 27.888,00 (Vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais); Via 
NoViTa lTda; c.N.P.J. nº 04.447.180/0001-05, r$ 16.800,00 (dezesseis mil, 
oitocentos reais).

aLZira LiNo soares oLiVeira
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 716631

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão Eletrônico Nº 9/2021-00044 Processo Administrativo 
Nº 2021044. oBJETo: aquisição de veículo para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Viação e obras, conforme transferência especial de emenda parla-
mentar de programa nº 202141820002 e programa nº 09032021. data da 
abertura: 28 de outubro de 2021. Horário 09 horas local: www.portaldecom-
praspublicas.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 9/2021-00046 Processo Administrativo 
Nº 2021046. oBJETo registro de Preços para seleção de proposta mais van-
tajosa para futura e eventual aquisição de placas de sinalização viária para 
atender o departamento Municipal de Trânsito de Uruará-Pará (dEMUTraN). 
data da abertura:  27 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.

Protocolo: 716632
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-088-PMVX

ata de reGistro de PreÇos Nº 20210593 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP 9/2021-088-PMVX, para a contratação de empresa com o objetivo de 
formar o Sistema de registro de Preços para o fornecimento de combustí-
veis, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i). EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTE: MUNi-
cÍPio dE ViTÓria do XiNGU (Prefeitura Municipal de vitória do Xingu/Pa) 
- cNPJ: 34.887.935/0001-53; EMPrESa: aUTo PoSTo XiNGU coMÉrcio 
dE coMBUSTÍVEiS EirEli - cNPJ: 28.600.049/0001-02, valor registrado r$: 
12.956.118,10, para os itens: 01, 02 e 03; ValidadE da aTa: 14/10/2021 
a 14/10/2022; assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 14/10/2021- Márcio Viana 
rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 716634

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-094-PMVX

oBJETo: contratação de empresa (s) com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimento 
de materiais de consumo diversos (Manut. da casa de apoio em Belém/Pa), 
para contratações futuras. aBErTUra: 28/10/2021, às 09:00 horas. local 
P/ rETirada E iNforMaÇÕES: Todos os Editais estarão disponibilizados, na 
íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, e poderá ser 
lido ou obtido cópias no departamento de Suprimentos e Serviço (Setor de 
licitações e contratos), situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro 
centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 
14/10/2021. Joaquim dos Santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 716636

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-088-PMVX

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de VitÓria do XiNGU (Prefei-
tura Municipal de Vitória do Xingu) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
TraTado: aUTo PoSTo XiNGU coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS EirEli - 
cNPJ: 28.600.049/0001-02, contrato nº 20210594 com o valor global de 
r$: 10.877.737,50; foNTE dE rEcUrSoS: 2.001, 2.005, 2.007, 2.012, 
2.018, 2.022, 1.013, 2.030, 3.3.90.30.00; coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE SaÚdE dE ViTÓria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - 
coNTraTado: aUTo PoSTo XiNGU coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS EirEli 
- cNPJ: 28.600.049/0001-02, contrato nº 20210595 com o valor global de 
r$: 809.500,00; foNTE dE rEcUrSoS: 2.035, 2.042, 2.040, 2.052, 2.047, 
2.051, 2.095, 3.3.90.30.00; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiS-
TÊNcia Social - cNPJ: 13.461.787/0001-30 - coNTraTado: aUTo PoSTo 
XiNGU coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS EirEli - cNPJ: 28.600.049/0001-02, 
contrato nº 20210596 com o valor global de r$: 706.371,60; foNTE dE 
rEcUrSoS: 2.066, 3.3.90.30.00; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE - cNPJ: 16.678.326/0001-02 - coNTraTado: aUTo PoSTo 
XiNGU coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS EirEli - cNPJ: 28.600.049/0001-02, 
contrato nº 20210597 com o valor global de r$: 562.509,00; foNTE dE 
rEcUrSoS: 2.092, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: 14/10/2021 14/10/2022; oB-
JETo: aquisição de combustíveis; Vitória do Xingu/Pa, 14/10/2021.

Protocolo: 716637
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eMPresariaL
.

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto aquisição de 03 (três) minis PC´s LV XE, em atendimento as neces-
sidades do SESi-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 26 de outubro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 15 de outubro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 716681

BraGaNca & caMacHo Ltda 
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que sob o processo n° 034/2021 (prot.. 0164/2021) , requereu 
à SEcrETaria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa lo para ativi-
dade de fabricação de preparados para limpeza, desinfetantes, inseticidas e 
afins, localizada no Município de Marituba, Estado do Pará.

Protocolo: 716682

BraGaNca & caMacHo Ltda 
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que sob o processo n° 035/2021 (Prot. 0165/2021), requereu 
à SEcrETaria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa lo para ati-
vidade de fabricação de velas, localizada no Município de Marituba, Estado 
do Pará.

Protocolo: 716684

cÂMara MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aViso de ratiFicaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 003/2021 
a câmara Municipal de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao 
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Inexigibilidade de 
licitação nº003/2021, ocorrida em 07/10/2021, em conformidade com o pro-
cesso em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais 
pertinentes, com base legal no art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso i da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, fica ratificada a inexigibilidade de licitação nos 
termos a seguir, que é publicada,  e tem por objeto prestação de serviços de 
empresa especializada em consultoria e  assessoria para atualização da lei 
orgânica do Município de Medicilândia e do regimento interno da câmara 
Municipal, e tem por contratada: associação Brasileira de câmaras Municipais 
aBracaM, cNPJ 03.047.782/0001-02, no valor total r$ 26.000,00 (vinte e 
seis mil reais).

eXtrato de coNtrato iNeXiBiLidade N.º 003/2021 
Partes: contratante: câmara Municipal de Medicilândia 

cNPJ n.º 14.136.212/0001-05: contratada: associação Brasileira de câma-
ras Municipais - aBracaM, cNPJ 03.047.782/0001-02; coNTraTo n.º 011/2021 
no valor total de r$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); vigência: 02 (dois) meses; 
Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Asses-
soria e consultoria para atualização da lei orgânica e regimento interno da 
câmara Municipal de Medicilândia, conforme processo de inexigibilidade de 
licitação n.º 003/2021; fontes de recursos: 2.001 - 3.3.90.35.00 Serviços de 
consultoria; assinatura do contrato: 15.10.2021.

Protocolo: 716685

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de vale alimentação, em atendimento as necessidades do SESi-
dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 26 de outubro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 15 de outubro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 716675

o interessado sr. aLVirair GoNÇaLVes rios, Placas/Pa 
cPF N° 058.807.851-49 

Torna público que recebeu a aUTEf N° 273812/2021 e lar N° 13686/2021, 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará- SE-
MaS/Pa, referente ao processo n° 2021/14174- PMfS/Poa.

Protocolo: 716676

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a 
licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para 
as Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, denominadas 
“ProJETo: id. 430025658 - ET BarrEiraS, dE, 51, ESTrada dE BarrEi-
raS, KM 11, raMal H / diEGo liMa da SilVa (PrioridadE 0)” e para a 
rdr “ProJETo: id. 430025674 - Vc SÃo BENEdiTo, 25, coMUNidadE SÃo 
BENEdiTo / TErEZiNHa dE JESUS dE aSSiS MacEdo (PrioridadE 0)”, 
localizadas na área rural do Município de itaituba, no Estado do Pará.

Protocolo: 716678

HiGieNiZadora caraJÁs Ltda
cNPJ nº 05.448.978/0001-34 

Torna público que requereu a SEMMa-caSTaNHal, a lo para atividade de 
prestação de serviço com substâncias e produtos perigosos /fitossanitários 
/domissanitários com utilização de controle de pragas e vetores, dentro do 
limite municipal, localizada na Tv. floriano Peixoto, 4046, Nova Estrela, muni-
cípio de castanhal/Pa através do protocolo n°00184/2021.

Protocolo: 716639

aMaZoNFrUtas PoLPas de FrUtas da aMaZÔNia Ltda 
cNPJ: 02.736.703/0001-08, 

TorNa PÚBlico QUE SoliciToU SUa rENoVaÇÃo dE licENÇa dE oPE-
raÇÃo aMBiENTal-lo, JUNTo a SEcrETria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa - SEMMa, SoB o Nº 
0009/2021, coNforME o rEQUEriMENTo 0035/2021, EXPEdido EM 
08/09/2021, coM ValidadE aTÉ dE 365 diaS.

Protocolo: 716654

a empresa ÁGUas de sÃo FraNcisco coNcessioNÁria 
de saNeaMeNto s.a. 

com cNPJ 19.161.754/0001-51
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de MEio aMBiENTE E dESEN-
VolViMENTo EcoNÔMico dE BarcarENa - Pa, a licença de instalação li nº 
012/2021, com validade 19/08/2022, para atividade coleta, Transporte, Estação 
Elevatória, Tratamento e destinação final de Esgoto Sanitário, localizado na rua 
Eugênio Pantoja, S/Nº, Bairro Pioneiro, município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 716655

a empresa ÁGUas de sÃo FraNcisco coNcessioNÁria 
de saNeaMeNto s.a.

com cNPJ 19.161.754/0001-51 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de MEio aMBiENTE E dE-
SENVolViMENTo EcoNÔMico dE BarcarENa - Pa, a licença Prévia lP nº 
012/2021, com validade 18/08/2022, para atividade coleta, Transporte, Esta-
ção Elevatória, Tratamento e destinação final de Esgoto Sanitário, localizado 
na rua Eugênio Pantoja, S/Nº, Bairro Pioneiro, município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 716656

otÁVio Mota costa 
cPF 720.053.192-87 

Torna público que Requereu da Semma LO para lavrar e beneficiar Ouro no
Garimpo cristal, Mun. itaituba/Pará. Processo 1009/2021.

Protocolo: 716657

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de Meio aMBieNte 

e sUsteNtaBiLidade
terMo de coMProMisso Para aJUstaMeNto de coNdUta Nº 04 /2021
terMode coMProMisso Para aJUstaMeNto de coNdUta ceLe-
BradoeNtre a secretaria de estado de Meio aMBieNtee sUs-
teNtaBiLidadee recUrsos MiNerais do BrasiL s/a - rMB.
a secretaria de estado de Meio aMBieNte e sUsteNtaBiLidade - se-
Mas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no cNPJ n° 34.921.783/0001-
68,com sede na Travessa lomasValentinas, n° 2717, cEP n° 66095-770, Be-
lém-Pa, nesteato representada por rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, Secretário 
adjunto deGestão e regularidade ambiental, inscrito no rG nº. 2381772/Pc 
e cPf nº 442.886.112-53, residente e domiciliado em Belém, Estado do Pará, 
nos termos daPortaria/SEMaS nº 994, de 02 de julho de 2021, doravante 
denominada coMProMiTENTE, e de outro lado, rEcUrSoS MiNEraiS do 
BraSil S/a - rMB, pessoa jurídica de direito privado, inserida no cNPJ n° 
09.277.745/0001-77, comsede administrativa à av. celTeodolino, Pereira de 
araújo, n° 1273, sala 808, 8° andar, Edifício Executivo, centro, Estado do 
araguaia/MG, cEP: 38440-062, representado por seu titular, o senhor Sa-
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MUEl GHirElli BorGES, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no rG: 
581319-PCEMG e CPF sob o n º 010.032.641-23, comendereço profissional 
a av. celTeodolino, Pereira de araújo, n° 1273, sala 808, 8° andar, Edifício 
Executivo, centro, Estado do araguaia/MG, cEP: 38440-062, doravante de-
nominada coMProMiSSária:
- coNsideraNdo a exploração mineral no Estado do Pará como matriz 
dedesenvolvimento regional dependente da harmonia entre as normas am-
bientais vigentesea continuidade do processo de desenvolvimento social em 
bases sustentáveis;
- coNsideraNdo o disposto no art. 5°, §6°, da lei n° 7.347/1985, con-
ferindo aosórgãos públicos legitimados a prerrogativa para celebrar com o 
interessadocompromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 
mediante cominações,tendo inclusive eficácia de titulo executivo extrajudicial;
- coNSidEraNdo o previsto na lei n 9.605/98, especialmente em seu art. 
79-a,bem como o consolidado em seu regulamento, o decreto n° 6.514/2008;
- coNsideraNdo o Parecer Técnico n° 52947/GEMiM/cMiNa/dla/Sa-
Gra/2021.
- coNsideraNdo a resolução coEMa n° 159 de 07/12/2020, que estabe-
lece osestudos ambientais e as etapas do licenciamento ambiental da ativida-
de de pesquisa mineral, com lavra experimental de minério de manganês, no 
Estado do Pará, e dáprovidencias.
-coNsideraNdo que a empresa apresentou a intenção de regularizar a 
questão eapresentar toda a documentação necessária para continuidade da 
atividade, o presentetermo implica na imperiosidade de:
regularização da atividade de pesquisa mineral com lavra experimental 
noprocesso de licença de operação n° 37075/2018 e posterior apresentação 
de Eia/riMa, como rege a resolução coEMa n° 159 de 07/12/2020.
firmam o presente Termo de compromisso para ajustamento de conduta, 
comforça de titulo executivo extrajudicial, com amparo no parágrafo 6º, arti-
go 5°, da lei n°7.347/1985e no art. 79-a, da lei n° 9.605/98, bem como com 
a resolução coEMan°159 de 07/12/2020, mediante as seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
regularização da atividade de pesquisa mineral com lavra experimental no 
processo delicença de operação n° 37075/2018 e posterior apresentação de 
Ela/riMa, como rege aresolução coEMa n° 159 de 07/12/2020.
cLÁUsULa seGUNda- da FUNdaMeNtaÇÃo
fulera-se no art. 5°, § 6º, da lein° 7.347/85 e no art. 79-a da lei n° 9.605/98 
e em seuregulamento, o decreton° 6.514/2008, bem como com a resolu-
ção coEMa n° 159 de 07/12/2020,tudo em consonância com Parecer Téc-
nicon°52947/GEMiM/cMiNa/dla/SaGra/2021, nos autos do Processo n° 
53929/2018.
cLÁUsULa terceira - das oBriGaÇÓes das Partes
i. São deveres da coMProMiSSária:
1-apresentar, no prazo de até 270 (duzentos e setenta dias), a contar da data 
daassinatura do presente instrumento, o diagnóstico ambiental referente à 
primeira fasedos levantamentos técnicos preliminares componentes do Estu-
do de impacto ambiental;
2- apresentar, no prazo de até 450 (quatrocentos e cinquenta dias), a con-
tar da data daassinatura do presente instrumento, o diagnóstico ambiental 
completo da área de influencia do projeto, os quais compõem o Estudo de 
impacto ambiental;
3- apresentar, no prazo de até 730 (setecentos e trinta dias), a contar da data 
daassinatura do presente instrumento, os Estudos de impacto ambiental - 
Eia, bem comorelatório de impacto ambiental - riMa, nos termos do §2° do 
art. 4° da resoluçãocoEMa n° 159 de 07/12/2020.
4-cumprir integralmente todas as condicionantes de natureza técnica, que 
serãoindicadas no verso da licença de operação;
5-as obrigações constantes no presente instrumento deverão ser comprova-
das junto aoórgão ambiental;
6-Caso se verifique a impossibilidade do cumprimento da avença no prazo 
estipulado,deve o interessado comunicar a Secretaria para que seja provi-
denciada a readequação,que será analisada pelo setor técnico da Secretaria, 
que poderá estipular novos prazospara que o compromissário prossiga com a 
regularização ambiental da área, objeto do presente Tac;
7-a não apresentação do Eia/riMa implicará na execução do termo, bem 
como empagamento de multa constante da cláusula quarta do presente com-
promisso, suspensãodo licenciamento ambiental e autuação pelo órgão fis-
calizador.
8- registrar o presente instrumento no cartório de registro de Notas com-
petente.
ii. São deveres da coMProMiTENTE:
1. incumbe à coMProMiTENTE autorizar o exercício da atividade de pesqui-
samineral com lavra experimental, emitindo a licença somente após a assi-
natura dopresente Termo de compromiss0, ressaltando-se sua prerrogativa 
de suspendê-la, caso ocoMProMiSSário viole algumas de suas cláusulas.
2. realizar vistoria na área em que se encontra implementado o empreendi-
mento.
cLÁUsULa QUarta - da iNadiMPLÊNcia
o descumprimento, pelo coMProMiSSário, dos prazoseobrigações constan-
tesdeste Termo, importará na:
i- No caso de descumprimento deste termo de compromisso, o coMPro-
MiSSárioincorrerá na multa prevista no art. 80 do decreto federal n° 
6514/2008, que estabelecemulta de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao 
mês por descumprimento;
ii - Execução judicial do título, sem prejuízo das sanções penais e adminis-
trativasaplicáveis;
iii -Este Termo de compromisso não inibe ou impede que a coMProMiTEN-
TEexerça suas funções ou prerrogativas constitucionais ou infraconstitucio-
nais na defesado meio ambiente ou de qualquer outro direito difuso, coletivo 
ou individualhomogêneo, relacionados direta ou indiretamente com o objeto 
deste Termo;
iV -Este termo não impede a apuração, mediante processo administrativo 

perante estaSecretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, de 
infração ambientalevidenciada no exercício da atividade e posteriores ao pre-
sente instrumento, bem comonão autoriza qualquer outra atividade sem o 
prévioe regular licenciamento.
V- Não sendo apresentado o Estudo de impacto ambiental/relatório de im-
pactoambiental - (Eia/riMa), no prazo de 18 (dezoito) meses será aplicada a 
penalidade deindeferimento do pedido de licenciamento, conforme preceitua 
o §2° do art. 4° daresolução coEMa n° 159 de 07/12/2020.
cLÁUsULa QUiNta - da PossiBiLidade de reVisÃo, sUsPeNsÃo 
oUcaNceLaMeNto da LiceNÇa
i. a coMProMiTENTE poderá a qualquer tempo adotar as seguintes provi-
dências,sem prejuízo ao que dispõe o art. 19 da resolução 237 do coNaMa:
1. rEViSar a licença de operação: a licença poderá ser alterada a critério do 
órgãoambiental, caso sejam retificadas as quantidades outorgadas pela agên-
cia nacional deMineração, para promover adequação aos termos da Portaria 
n° 155/2016 daaNM/dNPM;
2. SUSPENdEr: se por qualquer razãoaNM suspender as guias de utiliza-
çãoconcedida ao empreendimento, automaticamente a licença de operação 
para pesquisacom lavra experimental emitida pela coMProMiTENTE estará 
suspensa;
3. caNcElar: caso seja detectado o cometimento de infração ambiental,es-
pecialmente restando evidenciada fraude na cadeia produtiva de manganês, a 
licençaserá imediatamente cancelada.
cLÁUsULa seXta - disPosiÇÕes FiNais
i-as eventuais penas pecuniárias e multas aplicadas ao coMProMiSSário 
serãorevertidas para o fundo Estadual de Meio ambiente.
ii-a revogação, total ou parcial, de quaisquer das normas legais referidas nes-
te Termode compromisso, sem prejuízo de outras, não alterará as obrigações 
ora assumidas.
III - A COMPROMITENTE poderá fiscalizar a execução do presente acordo 
sempreque entender necessário, tomando as providências legais cabíveis, 
inclusivedeterminando vistorias no imóvel rural e requisitando providências 
pertinentes aosobjetos das obrigações ora assumidas, que deverão ser aten-
didas pelosCOMPROMISSÁRIOS no prazo fixado na notificação ou requisição.
iV -o coMProMiSSário se obriga a atender, no prazo estabelecido, todas 
asrequisiçõese solicitações dos órgãos de defesa ambiental federal, estadual 
e municipal,sempre que estes assim procederem.
V- Não constituirá descumprimento do presente Termo a eventual inobservân-
cia peloscoMProMiSSárioS de quaisquer prazos estabelecidos, desde que 
resultante decaso fortuito ou força maior, conforme o capitulado no art. 393 
da lei 10.406/2002.
Vi - Mediante o presente Termo, o coMProMiSSário admite expressamente 
que deverá apresentar o Eia/riMa no prazo de 18 (dezoito) meses em con-
formidade com o §2° do art. 4° da resolução coEMa n° 159 de 07/12/2020.
cLÁUsULa sÉtiMa-ViGÊNcia
o presente termo produzirá efeitos legais a partir de sua assinatura e terá 
vigência de 18(dezoito) meses.
cLÁUsULa oitaVa - da PUBLicaÇÃo
o presente Termo será publicado, em extrato, às expensas docoMProMiSSá-
RIO,no Diário Oficial do Estado do Pará, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar 
de suaassinatura.
cLÁUsULa NoNa - do Foro
Eventuais litígios oriundos deste instrumento serão dirimidos perante o foro 
dacomarca de Belém-Pa.
Por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Belém-Pa, 24 de Setembro de 2021.
rodoLPHo ZaHLUtH Bastos

SEcrETario ESTadUal dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE
coMProMiTENTE

rEcUrSoS MiNEraiS do BraSil S/a - rMB
saMUeL GHireLLi BorGes

coMProMiSSário
Protocolo: 716652

coMUNicaMos QUe a eMPresa s.o.s. serViÇos 
oPeracioNais de saNeaMeNto Ltda-ePP 

inscrita no cNPJ: 34.623.926/0001-55 
Torna Público sua Retificação da LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 12816/2021 por 
meio do Processo nº 2021/0000005146 datado de: 18/06/2021, Para: lo nº 
13008/2021 datado de: 06/10/2021.

Protocolo: 716649

HiGieNiZadora caraJÁs Ltda 
cNPJ nº 05.448.978/0001-34 

Torna público que requereu a SEMMA-CASTANHAL, a LO para atividade de ofi-
cina mecânica, troca de óleo, lanternagem e pintura, localizada na TV. floriano 
Peixoto, 4046, Nova Estrela, município de castanhal/Pa através do protocolo 
n°00183/2021.

Protocolo: 716641

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0003-81 
Torna público que solicitou em 28/09/2021, da SEMaS/Pa, licença de opera-
ção para atividade de Posto de abastecimento (Protocolo 2021/33070).

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0005-43 
Torna público que solicitou em 01/10/2021, da SEMaS/Pará, licença de ope-
ração para atividade de Posto de abastecimento.
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BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0004-62 
Torna público que recebeu em 24/09/2021, da SEMAS/Pará, Outorga Defini-
tiva 5813 para o Poço 02 - agrovila, localizado na fazenda agua azul (Tomé 
açu/Pa) - Processo 2021/29357.

Protocolo: 716642

HiGieNiZadora caraJÁs Ltda 
cNPJ nº 05.448.978/0001-34 

Torna público que requereu a SEMMa-caSTaNHal, a lo para atividade de 
lavagem de veículos, lubrificação, polimento, lava-jato e troca de óleo, locali-
zada na Tv. floriano Peixoto, 4045, Nova Estrela, município de castanhal/Pa 
através do protocolo n°00185/2021.

Protocolo: 716643

Pedido de LiceNÇa PrÉVia
sNacKs ProdUtos aLiMeNtÍcios Ltda 

cNPJ: 05.863.041/0001-25 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e tu-
rismo - SEMMaT / Benevides, a licença de Prévia (l.P), para TorrEfaÇÃo 
E faBricaÇÃo dE ProdUToS aliMENTarES E faBricaÇÃo BEBidaS NÃo 
alcoÓlicaS, com o endereço rod Br 316 KM 29, S/N, bairro: luiz Gonzaga, 
através do processo n° 263/2021.

Protocolo: 716644

cristaLiNa aLiMeNtos Ltda 
cNPJ nº. 06.140.389/0001-57 

Torna público que recebeu da SEMEa/Santa Maria do Pará, a licença de ope-
ração - lo nº 004/2021, validade 26/02/2022, para produção de palmito em 
conserva de sua unidade fabril localizada na Travessa São Sebastião nº 100, 
cEP 68.738-000, Município de Santa Maria do Pará, Estado do Pará.

cristaLiNa aLiMeNtos Ltda 
cNPJ nº. 06.140.389/0001-57 

Torna público que requereu da SEMEa/Santa Maria do Pará, a renovação da 
licença de operação - lo nº 004/2021, validade 26/02/2022, para produção 
de palmito em conserva de sua fábrica localizada na Travessa São Sebastião 
nº 100, cEP 68.738-000, Município de Santa Maria do Pará - Pa.

Protocolo: 716647

Pedido de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
sNacKs ProdUtos aLiMeNtÍcios Ltda 

cNPJ 05.863.041/000-25 
Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e Tu-
rismo - SEMMaT/BENEVidES, a licença Prévia (l.P), para TorrEfaÇÃo E 
faBricaÇÃo dE ProdUToS aliMENTarES E faBricaÇÃo dE BEBidaS NÃo 
alcoÓlicaS, com o endereço na rod Br 316 KM 29, S/N, Bairro lUiZ 
GoNZaGaM, através do processo N°263/2021.

Protocolo: 716645

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

CONCORRÊNCIA Nº 075/2021 - Com Registro de Preços
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de tintas para pintura predial e automotiva, em atendi-
mento as necessidades do SENai-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 03 de novembro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 15 de outubro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 716672

orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇos esPeciaLiZados

eXtrato do QUarto terMo 
aditiVo ao coNtrato N° 003/2019

objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto substituir a prestação de 
serviços de office-boy, para motoboy com jornada de 44h semanais com for-
necimento de combustível, bem como adicionar a prestação de serviços de 
copeira com jornada de 44h semanais, nos termos do contrato nº 003/2019, 
sem alterar a natureza do objeto do contrato principal, na forma da sua cláu-
sula Primeira - objeto.
Vigência: a prestação de serviços de motoboy iniciará em 01 de julho de 

2021 e de copeira em 02 de agosto de 2021, permanecendo o prazo de vi-
gência descrito na cláusula Primeira do Segundo Termo aditivo ao contrato 
nº 003/2019.
data de assinatura: 28/06/2021.
contratante: aSSociaÇÃo BioTEc-aMaZÔNia, pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, sob o CNPJ/MF nº 26.791.074/0001-87, qualificada 
como organização Social (oS) no âmbito estadual, através do decreto nº 
1.849, de 19 de Setembro de 2017. localizada na av. Perimetral da ciência, 
km 01, Guamá, Belém - PA, CEP: 66.075-970.
contratada: SErliMP SErViÇoS dE liMPEZa lTda, inscrita no cNPJ nº 
07.247.162/0001-78, sediada à rua Municipalidade, nº 1298, Bairro do Uma-
rizal, Belém, Pará, cEP nº 66.050-350, representada legalmente pela senhora 
EdiaNE carValHo MUricY.

Protocolo: 716669

coLUMBia eXPortaÇÃo de Madeiras Ltda-Me
cNPJ N° 09.060.429/0001-49

a Empresa supracitada torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Placas- SEMMa a sua licença de operação (lo) n° 
011/2021 com validade até 30/11/2024. Tipologia: desdobro de madeira em 
tora para a produção de madeira serrada e beneficiada.

Protocolo: 716670

Nome: cLeia oLiVeira de aLMeida
Portadora do cPF: 007.750.622-78, imóvel rural: sÍtio Boa Vista, 
localizado na Vicinal União, nº 13, rodovia Transamazônica, KM 100, cEP: 
68.365-000, zona rural, município de anapu-Pa. Torna público que rEQUE-
rEU da SEMMaT (Secretaria Municipal de Gestão do Meio ambiente e Turis-
mo) de anapu - Pa o licENciaMENTo aMBiENTal rUral - lar, sob a lar 
n° 017/2021 de 01/10/2021 para a aTiVidadE rUral dE PEcUária em 
anapu/Pa.

Protocolo: 716659

Nome: NataLia catariNe raMos da siLVa, 
Portadora do cPF: 013.785.672-50, imóvel rural: FaZeNda Vs, 
localizada na rodovia Transamazônica, Br 230, ViciNal SUrUBiM, raMal 
NoVo HoriZoNTE, cEP: 68.365-000, zona rural, município de anapu-Pa. 
Torna público que rEQUErEU da SEMMaT (Secretaria Municipal de Gestão do 
Meio ambiente e Turismo) de anapu - Pa o licENciaMENTo aMBiENTal rU-
ral - lar, sob a lar n° 014/2021 de 01/10/2021 para a aTiVidadE rUral 
dE PEcUária em anapu/Pa.

Protocolo: 716660

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N° 004/2021FMs-tP
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa, torna público em 
cumprimento aos conceitos contidos na lei federal n° 8.666. de 21/06/1993 
e suas alterações em vigor, fará realizar, em sua sede ás 09:00 horas do dia 
01/11/2021, licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, do tipo menor 
preço global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNS-
TrUÇÃo E iMPlaNTaÇÃo dE SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa No 
MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá, coMUNidadE BoM JESUS - ViciNal SEM TEr-
ra, dE acordo coM ProJETo BáSico E aS ESPEcificaÇÕES EM rEGiME 
dE EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal, com base nas condições estabelecidas 
no Edital Tomada de Preços n° 004/2021fMS-TP.
o edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Pre-
feitura Municipal de Trairão - Pa, a partir da publicação deste. Trairão - Pa, 
14 de outubro de 2021. Pedro José Honório lino Presidente de comissão de 
licitação.

Protocolo: 716666

MaUricio isaac HorBYLoN 
cPF n° 220.140.551-49 

Torna público que requereu na Secretaria Municipal de Meio ambiente, a li-
cença de instalação para uma fábrica de ração no Município de água azul 
do Norte/Pa.

Protocolo: 716667

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos N. 002/2021

oBJeto: contratação de empresa para reForMa e aMPLiaÇÃo da 
cÂMara MUNiciPaL de MoNte aLeGre, estado do ParÁ. 
aBertUra dos eNVeLoPes: dia 03/11/2021, às 9h:00min, na Sala de 
reuniões da câmara Municipal de Monte alegre/Pa. 
diSP.SiTE: www.montealegre.pa.leg.br e www.tcm.pa.gov.br/geo-obras. 

Monte alegre/Pa, 14/10/2021
GLaUcieNe NÁtaLi LoPes de aLMeida Freitas

Presidente da cPl 

*Republicado em virtude de incorreção na localização em que a publicação 
de protocolo Nº 716093 do DOE  Nº 34.734 pg 117 foi registrada, na data 
14 de outubro de 2021.

Protocolo: 716712
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2020 2019 
(Prejuízo) lucro líquido do 
exercício  (2.598)  1.406 

Outros resultados abrangentes  -  - 
Resultado abrangente do 
exercício  (2.598)  1.406 

Nota 2020 2019 
Receita operacional líquida 18  13.074  16.934 
Custos dos produtos ven-
didos 19 (11.506) (12.078)

Lucro bruto  1.568  4.856 
Despesas operacionais
Despesas com pessoal 20  (856)  (728)
Despesas com serviços 
contratados 20  (2.107)  (1.515)

Despesas tributárias 20  (215)  (92)
Depreciações e amortizações 20  (181)  (103)
Despesas gerais e adminis-
trativas 20  (829)  (1.505)

Outras despesas operacio-
nais, líquidas 20  135  (64)

 (4.053)  (4.007)
Resultado antes do 
resultado financeiro e 
impostos

 (2.485)  849 

Resultado financeiro, 
líquido
Receitas financeiras 21  444  977 
Despesas financeiras 21  (546)  (423)

 (102)  554 
Resultado antes dos 
impostos  (2.587)  1.403 

Imposto de renda e contri-
buição social diferidos  (11)  3 

 (11)  3 
(Prejuízo) lucro líquido 
do exercício  (2.598)  1.406 

Benevides Águas S.A. CNPJ: 15.887.193/0001-11 NIRE: 153.0001.735-1
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro 

de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 
de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais) 

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em 

milhares de Reais) 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demons-
trações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo Nota 2020 2019 
Circulante
Fornecedores 14  6.052  1.142 
Empréstimos e financiamentos 15  2.620  -   
Obrigações sociais  468  480 
Obrigações tributárias  623  343 
Mútuo com partes relacio-
nadas 12  107  340 

Obrigações com arrendamento  36  -   
Outras contas a pagar  142  175 
Total do circulante  10.048  2.480 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 15  8.080  -   
Impostos diferidos 23  517  506 
Obrigações com arrendamento  33  -   
Total do não circulante  8.630  506 
Total do passivo  18.678  2.986 
Patrimônio líquido 17
Capital social  27.346  25.346 
Reserva de lucro  1.005  3.006 
Prejuízos acumulados  (4.639)  (2.042)
Total do patrimônio líquido  23.712  26.310 
Total do passivo e patrimô-
nio líquido  42.390  29.296 

Ativo Nota 2020 2019 
Circulante
Caixa e equivalentes 
de caixa 7 7.390  2.022 
Aplicações financeiras 8 7.820  8.626 
Contas a receber de 
clientes 9 616  2.151 
Estoques 10 1.741  1.664 
Tributos a recuperar 11 776  3.417 
Outras contas a 
receber 146  212 
Total do circulante 18.489  18.092 
Não circulante
Realizável a longo 
prazo
Depósitos judiciais 597  1.053 
Tributos a recuperar 11 5.809  2.088 
Outras contas a 
receber 0  65 

6.406 3.206
Investimentos 2  2 
Ativo direito de uso 66  -   
Imobilizado 13 17.425  7.994 
Intangível 2  2 
Total do não circu-
lante 23.901 11.204
Total do ativo 42.390 29.296 

Reservas de lucros

Nota Capital 
social

Reserva 
legal

Incentivos 
fiscais do  

imposto de 
renda

Incentivos 
fiscais do 

ICMS
Reserva 
de lucro

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018  23.041  935  -  2.305  -  (1.377) 24.904 
Aumento de capital com reservas (Nota 17)  2.305  -  -  (2.305)  -  -  - 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  - 1.406  1.406 
Destinações:  - 
Reserva legal  - 70  -  -  -  (70)  - 
Incentivo fiscal de ICMS  -  -  -  2.000  -  (2.000)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  25.346  1.005  -  2.000  3.006  (2.042)  26.310 
Aumento de capital com reservas (Nota 17)  2.000  -  -  (2.000)  -  -  - 
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  -  (2.598)  (2.598)
Destinações:
Incentivo fiscal de ICMS  -  -  -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  27.347  1.005  -  -  1.005  (4.639)  23.712 

Nota 2020 2019 
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
(Prejuízo) lucro líquido do 
exercício (2.598)  1.406 

Ajustes por:
Depreciação e amortização 13  1.556  1.331 
Depreciação de direito de uso  42  - 
Rendimentos de aplicações finan-
ceiras  (335)  (850)

Provisão para perdas nos estoque 10  10  51 
Valor residual na baixa de ativo 
imobilizado 13  324  277 

Imposto de renda e contribuição 
social diferidos  11  (3)

Juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos 15  149  - 

Provisão para perdas de imobili-
zado  -  1 

Juros sobre arrendamentos  (5)  - 
(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber de clientes 9  1.535  187 
Estoques 10  (87)  410 
Tributos a recuperar 11 (1.080)  (637)
Outras contas a receber e depósi-
tos judiciais  587  (35)

Aumento (redução) dos pas-
sivos
Fornecedores 14  504  (456)
Obrigações sociais  (12)  36 
Obrigações tributárias  280  70 
Provisão para perdas em processos 
judiciais 16  -  74 

Outras contas a pagar  (33)  - 
Juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos pagos 15  (149)  - 

Juros sobre contratos de arrenda-
mentos pagos  5  - 

Caixa líquido gerado pelas ati-
vidades operacionais  704  1.862 

Fluxos de caixa das atividades 
de investimento
Aplicações financeiras 8  1.141  1.176 
Aquisição de imobilizado 13 (6.906) (2.711)
Caixa líquido aplicado nas ativi-
dades de investimento (5.765) (1.535)

Fluxos de caixa das atividades 
de financiamento
Captação de empréstimos e finan-
ciamentos 15 10.700  - 

(Pagamento) Captação de Mútuo 
com partes relacionadas  (233)  271 

Pagamento de obrigações com 
arrendamentos  (39)  - 

Caixa líquido proveniente das 
atividades de financiamento 10.428  271 

Aumento em caixa e equivalen-
tes de caixa  5.367  598 

Caixa e equivalentes de caixa 
em 1º de janeiro  2.022  1.424 

Caixa e equivalentes de caixa 
em 31 de dezembro  7.389  2.022 

Aumento em caixa e equivalen-
tes de caixa  5.367  598 

A Benevides Águas S.A. (“Companhia”), constituída como sociedade por 
ações de capital fechado, tem sua sede localizada na Estrada do Bituba, 
s/n, Sítio Santo Antônio, cidade de Santa Isabel do Pará, no estado do 
Pará. A Companhia é controlada pela Sipasa Participações S.A.
A Companhia tem como objeto social o engarrafamento, a comercializa-
ção e a distribuição da água mineral “Belágua” na região norte do país. 
Seus produtos são comercializados nos estados do Acre, Amapá, Ama-
zonas, Pará, Rondônia e Roraima, por meio da rede de distribuidores e, 
principalmente, suas partes relacionadas Compar – Companhia Paraen-
se de Refrigerantes e BNB – Brasil Norte Bebidas S.A., que revendem os 
produtos da Companhia.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, implantados através do Comitê 
de pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas 

(“ICPC”) e orientações (“OCPC”) e pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade (“CFC”).
As demonstrações contábeis da Companhia do exercício findo em 31 
de dezembro de 2020, foram auditadas pela KPMG Auditores Indepen-
dentes. As notas explicativas que compõe as demonstrações contábeis 
estão disponíveis na seda da Companhia.

Aristarco de Paula Martins Neto
Diretor Presidente

Akizo Oki
Diretor administrativo e financeiro

Leila Campos Guimaraes
Gerente de Controladoria

Tatiana Nunes Sampaio
Contadora CRC AM-014243/O

Protocolo: 716697
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